
  مسار التكفل باألطفال ضحايا العنف الجنسيمسار التكفل باألطفال ضحايا العنف الجنسي
بمدينة القنيطرةبمدينة القنيطرة

  مسار و دليل موارد التكفل و حماية األطفال ضحايامسار و دليل موارد التكفل و حماية األطفال ضحايا  
  العنف الجنسيالعنف الجنسي



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 :

نصائحنصائح
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�ل���ص�يرغب����التبليغ�عن�حالة�عنف
 ج�����يجب�أن�يتصرف�بالطر�قة�التالية:

أن�يحمل�معه�بطاقته�الوطنية�إذا�توفر�عل��ا.

توجيه�و�مرافقة�الطفل���ية�عنف�ج����
ملصا���ال��ة����أجل 48-24 ساعة��عد

وقوع�االعتداء ا������.

االحتفاظ�بمال�س�الطفل�ال����ان�يرتد��ا
أثناء االعتداء ا�������و�عدم�غسلها�ح��

 و�إن��انت�م���ة�و�إعطا��ا�للسلطات
 القضائية. يمكن�أن�تمثل�دليال.

ال�يجب�اغ�سال�الطفل�ال��ية.
 غسله�يمكن�أن�يخفي��عض�الدالئل.

ا��كمة�االبتدائية:
  05.37.36.16.73 
محكمة�االست�ناف:
 0537.37.83.04 
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الشرطة: 05.37.37.19.11/ 05.37.37.10.66
الدرك: 05.37.90.07.56

Ô„Ï„b‘€aÎ@Ôˆbõ‘€a@›–ÿn€a@

وحدة�حماية�الطفولة
الهاتف:  07.00.08.85.75

ا��معيات

خلية�التكفل�بال�ساء واألطفال
 ��ايا�العنف�با��اكم

مس�شفى�اإلدر����

 وحدة�التكفل�باألطفال  وال�ساء 
 ��ايا�العنف

الهاتف: 05.37.37.31.11
ا��وال: 06.62.11.97.35

الشرطة/الدرك�املل�ي
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دليل موارد التكفل وحماية األطفال ضحايا العنف الجنسي بالقنيطرة:دليل موارد التكفل وحماية األطفال ضحايا العنف الجنسي بالقنيطرة:

التكفل الطبي والنفسي التكفل الطبي والنفسي 

التكفل القانون و القضائيالتكفل القانون و القضائي

تأهيل وإعادة إدماج الطفل تأهيل وإعادة إدماج الطفل 
وتتبعه ما بعد التكفلوتتبعه ما بعد التكفل

مرافقة األطفال في وضعية مرافقة األطفال في وضعية 
صعبة من أجل إدماجهم صعبة من أجل إدماجهم 

المجتمعي و المهنيالمجتمعي و المهني

التكفل الشامل باألطفال في التكفل الشامل باألطفال في 
وضعية هشاشةوضعية هشاشة

مرافقة األطفال في وضعية مرافقة األطفال في وضعية 
إعاقةإعاقة

مواكبة النساء و األطفال ضحايا مواكبة النساء و األطفال ضحايا 
العنف من الجانب القانوني و العنف من الجانب القانوني و 

االجتماعي و النفسياالجتماعي و النفسي

األنشطة االجتماعية والثقافية األنشطة االجتماعية والثقافية 
والفني و الدعم المدرسيوالفني و الدعم المدرسي

الدعم النفسي االجتماعي و الدعم النفسي االجتماعي و 
األنشطة الثقافيةاألنشطة الثقافية

التكفل االجتماعيالتكفل االجتماعي

05.37.37.31.11
06.62.11.97.35

07.00.08.85.75

05.37.90.07.56

05.37.36.16.73

05.37.37.83.04

05.37.37.93.03

05.37.37.93.03

05.37.37.60.52

05.37.37.60.52

05.37.37.60.52

05.37.37.04.22

05.37.36.18.50

06.61.82.54.28

06.27.92.27.09

05.37.37.28.16

05.37.37.19.11

06.00.05.91.67

05.37.37.10.66

وحدة التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 
بالمستشفى اإلقليمي اإلدريسي

خلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 
بالمحكمة االبتدائية

خلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 
بمحكمة االستئناف

الجمعية الخيرية اإلسالمية - القنيطرة

الجمعية المغربية لحياة أفضل

جمعية اتحاد العمل النسائي - القنيطرة

جمعية المناهل للتربية والثقافة و الفن

جمعية كلنا معا

دار الفتيات:

دار األطفال:

وحدة حماية الطفولة

الدرك الملكي

مديرية التربية الوطنية

مندوبية الشبيبة و الرياضة

جمعية الدار الكبيرة

مندوبية التعاون الوطني

شرطة األحداث - مصلحة القاصرين

رقم الهاتفرقم الهاتف المؤسساتالمؤسسات

المؤسساتالمؤسسات

الجمعياتالجمعيات

المهامالمهام


