
أن يحمل معه البطاقة الوطنية إذا توفر عليها.

الخدمات  إلى  الجنسي  العنف  من  الضحية  الطفل  ومرافقة  توجيه 
الصحية في غضون 24 إلى 48 ساعة.

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.

يجب على أي شخص يرغب في اإلبالغ عن حالة عنف جنسي القيام بما 
يلي :

  التكفل باألطفال الضحايا/الناجين من العنفالتكفل باألطفال الضحايا/الناجين من العنفنصائحنصائح
والعنف الجنسي بمدينة فاسوالعنف الجنسي بمدينة فاس

    طريقة التدخل، المسار والخدماتطريقة التدخل، المسار والخدمات
  دليل لفائدة األشخاص والمهدليل لفائدة األشخاص والمهنيين العاملين مع األطفالنيين العاملين مع األطفال
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دليل موارد التكفل وحماية األطفال الضحايا/الناجين من العنف والعنف الجنسي بمدينة فاس: دليل موارد التكفل وحماية األطفال الضحايا/الناجين من العنف والعنف الجنسي بمدينة فاس: 

التكفل الطبي والنفسي التكفل الطبي والنفسي 

05.35.65.83.14

05.35.62.20.62

05.35.64.54.86
05.35.75.06.75

05.35.94.08.98

05.35.62.28.47

05.35.62.36.74

05.35.64.57.57

التكفل القانوني والقضائي التكفل القانوني والقضائي 

خلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 
بالمحكمة االبتدائية 

الشرطة 

الوحدة المندمجة للتكفل بالنساء واألطفال 
ضحايا العنف بمستشفى ابن الخطيب 

مندوبية الصحة والحماية االجتماعية

خلية التكفل باألطفال ضحايا العنف بمحكمة 
االستئناف 

الدرك الملكي 

قسم الطب النفسي ابن الحسن

الوحدة المندمجة للتكفل بالنساء واألطفال 
ضحايا العنف بالمستشفى الجهوي الغساني 

وحدة حماية الطفولة/ مركز المواكبة لحماية 
الطفولة

مندوبية التعاون الوطني

07.00.08.84.90

06.00.07.65.34

05.35.62.59.72 

05.35.94.42.76

05.35.62.65.32

مندوبية الشباب والثقافة والتواصل مكناس 

المديرية اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية 
والتعليم األولي والرياضة بفاس

إعادة التأهيل واالدماج والتتبع البعدي إعادة التأهيل واالدماج والتتبع البعدي 
للتكفل للتكفل 

اإلدماج االجتماعي والتنشيط الثقافي اإلدماج االجتماعي والتنشيط الثقافي 
والتربوي لألطفال والمساهمة في والتربوي لألطفال والمساهمة في 

خلق فضاءات للحوار والتسامح خلق فضاءات للحوار والتسامح 

التأطير التربوي وخرجات ترفيهية التأطير التربوي وخرجات ترفيهية 
وأنشطة ثقافية وتحسيسية وبرامج وأنشطة ثقافية وتحسيسية وبرامج 

توعوية في مختلف المجاالت )الصحية، توعوية في مختلف المجاالت )الصحية، 
االعتداءات الجنسية، التحرش الجنسي، االعتداءات الجنسية، التحرش الجنسي، 

العنف...( العنف...( 

التكوين و التنمية الذاتية و المواكبة التكوين و التنمية الذاتية و المواكبة 
الطبية و االجتماعية و النفسية الطبية و االجتماعية و النفسية 

االنخراط في برنامج التربية الغير النظامية االنخراط في برنامج التربية الغير النظامية 
وبرامج التكوين و الدعم النفسي وبرامج التكوين و الدعم النفسي 

بالمؤسسات التعليمية و تنظيم حمالت بالمؤسسات التعليمية و تنظيم حمالت 
تحسيسية لفائدة األطفال تحسيسية لفائدة األطفال 

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

حمالت تحسيسية ودورات تكوينية حمالت تحسيسية ودورات تكوينية 
وأنشطة ثقافية ورياضية لفائدة وأنشطة ثقافية ورياضية لفائدة 

األطفال األطفال 

05.35.62.31.62

05.35.62.22.10

جمعية مواطن الشارع 

جمعية شفق للتنمية االجتماعية 

05.35.65.42.47
06.11.05.78.31

07.06.86.09.90

الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر 
المخدرات 

06.53.76.83.13
05.35.62.65.86

06.55.40.17.55 جمعية التفاتة من أجل االنسانية

جمعية االشراق للتنمية 

جمعية أجيال للتنمية و الثقافة 

06.60.28.63.90

06.02.27.04.11

رقم الهاتفرقم الهاتف المؤسساتالمؤسسات
المؤسساتالمؤسسات

الجمعياتالجمعيات

المهامالمهام

التكفل االجتماعي التكفل االجتماعي 

ماسر �لتكفل باألطفال �لضحايا/�لناجني 
  من �لعنف و �لعنف �جلنيس مبدينة فاس

الرصد

المستشفى الجهوي الغساني

مستشفى ابن الخطيب

مستشفى الطب النفسي ابن الحسن

التكفل الطبي 
التكفل النفسي

التكفل االجتماعي
والتربوي والتأهيل
وإعادة اإلدماج

التكفل القانوني

الشرطة القضائية

المحكمة االبتدائية

محكمة االستئناف

خلية التكفل بالنساء واألطفال
ضحايا العنف بالمحاكم 

 05.35.65.83.14الهاتف : 

 05.35.62.28.47الهاتف : 

الدرك الملكي: 
 05.35.62.20.62الشرطة: 

05.35.62.36.74 

أن  يجب  جنسي  عنف  حالة  عن  التبليغ  في  يرغب  شخص  كل 
يتصرف بالطريقة التالية:

أن يحمل معه بطاقته الوطنية إذا توفر عليها.

توجيه و مرافقة الطفل ناجي/ضحية عنف جنسي لمصالح الصحة 
في أجل 24-48 ساعة بعد وقوع االعتداء الجنسي.

االعتداء  أثناء  يرتديها  كان  التي  الطفل  بمالبس  االحتفاظ 
إعطائها  و  متسخة  كانت  إن  و  حتى  غسلها  عدم  و  الجنسي 

للسلطات القضائية. يمكن أن تمثل دليال. 

ال يجب اغتسال الطفل الناجي/الضحية. غسله يمكن أن يخفي 
بعض األدلة.

05.35.64.57.57الفاكس: 05.35.62.65.32الهاتف : 

05.35.64.54.86الهاتف : 


