
 المملكة المغربية

 رئاسة النيابة العامة

 محكمة اإلستئناف بآسفي

 النيابة العامة
 

  

 

 بالغ النيابة العامة
 

طار دمع الإجراءات والتدابري  يعلن الوكيل العام للمكل دلى حممكة الإس تئناف بآ سفي، أ نه يف اإ

العنف ضد النساء، خالل فرتة احلجر الصحي املقّرر لرضورات الوقاية من تفيش فريوس  املتخذة ملاكحفة

 ".91كروان "كوفيد 

رؤرخة يف ملس/رن ع ا02رئيس النيابة العامة عدد:الس يد فقد تقرر تنفيذا دلورية 

حول قضااي العنف ضد املرأ ة، واليت أ كدت عىل رضورة تعزيز وتطوير اجلهود املبذوةل  02/20/0202

حداث من أ ج ىل القضاء خالل فرتة احلجر الصحي، اإ نصات م ل ضامن سهوةل ولوج النساء حضااي العنف اإ

اررة عىل صعيد مجيع خالاي وجلان التكفل ابلنساء حضااي العنف ابلنياابت العامة ابدل جديدة ةرمقية وهاتفي

 دول البياين أ دانه.وذكل وفق ما هو مبني يف اجل " شاكايت العنف ضد النساء"القضائية، خاّصة بتلقي 

حد التصالوتآ يت هذه املنصات اجلديدة، لتعزيز جناعة قنوات  اهثا مبختلف عن بعد اليت س بق اإ

النياابت العامة ابدلاررة القضائية بآ سفي، منذ الإعالن عن حاةل الطوارئ الصحية للوقاية من تفيش 

ائية القض الاس تفادة من اخلدماتالعداةل من " من أ جل متكني سارر مرتفقي  91فريوس كوران " كوفيد

ىل  ول احملامك، سواء تعلق ال مر بتقدمي الشاكايت والتظلامت أ و احلصمقرات عن بعد دون احلاجة للتنقل اإ

عىل املعلومات والإرشادات الرضورية أ و للرد عىل بعض التساؤلت املس تعجةل أ و للتبليغ عن بعض 

جيابية ملموسة،  اجلرامئ، واليت حققت نتاجئ اإ

 المنصة الرقمية المحاكم
 المنصة الهاتفية

 الفاكس الهاتف

 محكمة اإلستئناف بآسفي

http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=222 

 أو عبر البريد اإللكتروني:

capgsafi@gmail.com  

39.63.26.02.50 

39.63.26.02.53 

07-66-05-63-26 

05-24-62-00-08 

المحكمة اإلبتدائية 

 بآسفي

http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=223 

 أو عبر البريد اإللكتروني:

1instance.safi@gmail.com 

39.63.26.63.55 

06-60-25-42-26 
05-24-62-81-69 

المحكمة اإلبتدائية 

 بالصويرة

http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=228 

 أو عبر البريد اإللكتروني:

parquetpiessaouira@gmail.com 

39.63.25.02.03 

06-58-84-00-00 
05-24-78-43-45 

المحكمة اإلبتدائية 

 باليوسفية

http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=226 

 أو عبر البريد اإللكتروني:

parquet.youssoufia@gmail.com 

39.63.23.56.60 

06-61-09-24-30 
05-24-64-92-21 

http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=222
http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=226


ذ  ي  النيابة العامة ابلنساء املعنيات الراببات يف تقدمي شاكايتن سسب  ما قد يلحقهن ت واإ

شارة ترؤكد أ هنا ست و  من جرامئ العنف، التواصل عرب املنصات الرمقية والهاتفية املبينة أ عاله بقى رهن اإ

 مجيع مرتفقي العداةل لضامن حقهم يف احلصول عىل خدمة قضائية جيدة طبقا للقانون.

 0202ماي  99وحرر بآ سفي يومه الإثنني 

 الوكيل الـعــام للمـلـك

 ذ. عــبـد الـرزاق فــتـاح
 

 

 


