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Au Maroc, la question de prise en charge des femmes 
victimes de violences, est récente. En effet l’Etat marocain, 
a manifesté dans les deux dernières décennies, un certain 
intérêt pour la problématique des violences fondées sur 
le genre ; un intérêt déclenché par le travail de plaidoyer 
des associations féminines pour la cause.
Un intérêt suivi d’initiation de mesures de lutte contre 
ce type de violences, notamment par la mise en place 
de structures de prise en charge des femmes victimes de 
violences.
Ces structures, sont attachées à des institutions étatiques: 
(ministères de la santé, celui de la justice et le ministère 
de l’intérieur – police et gendarmerie-).
Dans une étude réalisée par l’A.M.V.E.F, sur le 
fonctionnement et le développement des cellules de 
prise en charge des femmes victimes de violences ; il a 
été relevé certaines insuffisances et défaillances quant 
au fonctionnement de ces structures.
L’une de ces insuffisances,  concernait le manque 
d’approche globale dans la prise en charge des F.V.V 
(manque du travail de coordination- faible circulation 
d’informations entre les différents acteurs -  faible 
collaboration pluridisciplinaire… ).

En effet, le manque de fluidité des informations entre les 
différents intervenants, constitue  l’un des facteurs clés, à 
l’origine de cette  faible communication soulignée.

Or, le travail partenarial au sein de ces structures,  
nécessite que chaque intervenant du réseau détienne 
l’information adéquate, pour orienter les plaignantes et 

UN GUIDE, QUEL INTÉRÊT ?
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pour coordonner avec les différentes structures servant 
la même cause, afin que ces services  soient organisés et 
intégrés en chaîne.

Une meilleure mise en synergie des ressources et services 
offerts, implique une fluidité des informations sur les 
différentes structures dans la mesure où la circulation des 
informations entre les différents partenaires, favoriserait 
les échanges et faciliterait la communication qui constitue 
l’un des piliers du travail partenarial.

Ce guide, est pensé en tant qu’outil d’information; il 
vise à renforcer la communication entre les différents 
partenaires:

par une information pratique et utile sur les 
différentes  structures qui offrent le soutien aux 
femmes victimes de violences 
par une information sur leurs composantes et sur les 
personnes ressources attachées à ces structures.

Un outil qui participerait à renforcer  les principes de 
partenariat entre les différents partenaires.





Les démarches légales à entreprendre 
par les femmes victimes de violence

ضحايا  النساء  على  يجب  التي  القانونية  الخطوات 
العنف اتخادها



Un certificat médical doit être délivré par le médecin 
responsable de  La cellule de prise en charge les 
femmes et des enfants victimes de violences au 
niveau l’hôpital détaillant les afflictions et estimant 
de la période d’invalidité.

Une plainte est rédigée dans le sujet en trois 
exemplaire est jointe au certificat médical illustrant 
les violences  subies, et déposée auprès de la cellule 
de prise en charge des femmes et des enfants victime 
de violences  au Tribunal de 1er  instance. 
ou déposer une plainte directement auprés des 
services de la mûreté nationale. 

Écoute du la plaignante et transcription des échanges 
dans un procès-verbal juridique par police relevant 
de la cellule de prise charge des femmes victime de 
violences.

Ecoute de l’auteur présumé de l’acte et transcription 
des échanges dans un procès verbal  par police 
relevant  de la cellule de prise en charge des femmes 
victimes de violences.

Envoi du dossier au procureur du roi du Tribunal de 
1ère instance.

Prendre ce qui requit (Poursuite / classement du 
dossier.

Dans le cas de la poursuite  Envoi  du dossier à la 
chambre criminelle ou correctionnelle  chargée de 
violences à l’égard les femmes en cas de suivi  de 
l’auteur.

Les étapes légales par lesquelles passe une 
plainte des Femmes victimes de violences

* La femme victime de violence a le droit de se constituer partie civile 
pour demander réparation.10



المسار القانوني  لشكاية المرأة المعنفة

*   يف حالة اجلنح يحيل وكيل امللك امللف على الغرفة اجلنحية املكلفة بقضايا العنف ضد النساء 
باحملكمة اإلجتماعية الزجرية.

أو غرفة اجلنايات  التحقيق  امللف على قضاء  للملك  العام  الوكيل  يف حالة اجلنايات يحيل        
مبحكمة اإلستئناف .  
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من  العجز  ومدة  لها  احلاصل  الضرر  تتبت  طبية  شهادة  إجناز 
على  احملدثة  العنف  واألطفال ضحايا  بالنساء  التكفل  خلية  طرف 

مستوى املستشفيات.

حترير شكاية يف موضوع العنف يف ثالثة نظائر و ترفق بالشهادة 
الطبية، نسخة من عقد الزواج )يف حالة إذا كان املعتدي هو الزوج( 
طابع  عليها  نسخة  وتسلم  االبتدائية  احملكمة  فوتوغرافية  وصور 
احملكمة  وتاريخ الشكاية للمشتكية تودع لدى خلية التكفل بالنساء.

وتاريخ  الشكاية  رقم  احملكمة،  طابع  عليها  نسخة  املشتكية  تسلّم 
وضعها.

أو وضع شكاية مباشرة لدى مصالح األمن الوطني 

االستماع للمشتكية يف محضر قانوني من طرف الشرطة بخلية 
التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.

االستماع للمشتكى به يف محضر قانوني من طرف الشرطة.

للبث يف  االبتدائية  للمحكمة  امللك  وكيل  السيد  على  إحالة امللف 
الشكاية املقدمة.

أخذ املتعني يف موضوع الشكاية )إحالته على الدراسة / متابعة 
/ حفظ امللف...(.

اجلنائية  أو  اجلنحية  الغرفة  على  امللف  إحالة  املتابعة  حالة  يف 
املكلفة بالعنف ضد النساء يف حالة متابعة املشتكى به باملنسوب إليه.
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L’accès des femmes victimes de violence aux 
services des cellules de prise en charge des 
femmes victimes de violences

PLAIGNANTE

INTERVENANTS
SOCIAUX

Détection des situations de 
violences.

Accueil et écoute des 
victimes.

Soutien psychologique.
Accompagnement dans 

les démarches et suivi  des 
dossiers 

POLICE /
GENDARMERIE

Accueil de la victime et recueil 
des données préliminaires, 
rédaction  du procès-verbal 

(constat).
Accompagnement de la 

victime médecine légale si 
nécessaire.                     

Intervention préliminaire et 
arrestation du mis en cause.
procédures judicaire et envoi 

au parquet.

TRIBUNAL

Consignation de la plainte écrite 
déposée auprès du procureur du 

roi ;
Etude des résultats des recherches 

préliminaires.
Procédures à entreprendre: 

Non entreprise de  poursuites.
archivage du dossier ;  

poursuite : envoi  du dossier devant  
la chambre correctionnelle ;

Renvoi vers le procureur pour étude 
complémentaire ; poursuite ; classe 

le dossier.

HOPITAL

Dispense des soins  
nécessaires.
Dispense de 

certificats médicaux 
gratuits



ولوج المرأة المعنفة لخدمات مختلف المتدخلين  
في مجال الحماية و التكفل بالنساء ضحايا العنف

المشتكية
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الشرطة /
الدرك الملكي 
استقبال الضحية 

أخذ املعطيات األولية 
مرافقة الضحية للمراكز 

االستشفائية/ الطب الشرعي 
حترير محضر قانوني. 

التدخل امليداني )إيقاف املعني باألمر 
واحالته على النيابة العامة(. 

اجناز مساطر قانونية وإحالتها على 
النيابة العامة

المتدخلين
االجتماعين

الكشف عن حاالت العنف.
استقبال واالستماع للضحايا والدعم 

النفسي.
مرافقة ومواكبة الضحايا خالل 

اإلجراءات.

النيابة العامة  
تسجيل الشكايات املودعة لدى 

السيد وكيل امللك
الكشف عن نتائج البحث

اخذ املتعني : الدارسة /عدم املتابعة 
/ احلفظ / املتابعة :إحالة امللف 

على الغرفة اجلنحية يف حالة املتابعة

المستشفيات
تقدمي العالجات 

الضرورية
إجناز شواهد طبية
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Dépôt 
de
plainte

- Parquet
- Tribunal

Police ou 
gendarmerie

Circuit d’une plainte
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enquête

Police
(pour enquête)





دليل مفصل
لمختلف خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف

دليل خاليا
الدرك

دليل خاليا 
المستشفيات

دليل خاليا
الشرطة

دليل خاليا
المحاكم





دليل خاليا الشرطة



Cellule de la Police Judicaire Préfecture 
de police de Casablanca

Cellule préféctorale de la 
violence à l’égard des femmes

Cellules  au niveau de chaque 
brigade de la police judicaire 
des 13 districts 

Un interlocuteur de la 
cellule au niveau de chaque 
arrondissement  de police

Service préfectoral de la 
police judicaire
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دليل خاليا
الشرطة



خلية الشرطة القضائية بوالية أمن الدار البيضاء

اخللية الوالئية للشرطة 
القضائية

خاليا محدثة على مستوى
13 منطقة أمنية

 
مخاطب على مستوى

كل دائرة الشرطة
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المصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية
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ومخاطبيهم  العنف  ضحايا  بالنساء  التكفل  خاليا 
على مستوى والية أمن الدار البيضاء

الخلية الوالئية إلستقبال النساء ضحايا العنف

المنطقة 
األمنية

البيضاء أنفا

المنطقة 
األمنية
 الحي 

الحسني

المنطقة 
األمنية

الفداء مرس 
السلطان

المنطقة 
األمنية

موالي رشيد

المنطقة 
األمنية

عين الشق

احلي احلسني
السالم
الوفاق
الولفة

الصفاء
ليساسفة

النسيم

موالي يوسف
السور اجلديد

املدينة القدمية
املسيرة

الروداني
درب عمر
بنجدية

الرميتاج
الوازيس
بوركون
باشكو

عني الذئاب
غاندي

درب الكبير
دائرة السابعة

بياضة
عمر بن اخلطاب

مرس السلطان
السراغنة

احملطة الطرقية

سيدي عثمان
مبروكة سالمة

حي السدري
حي الفالح
حي موالي 

رشيد

عني الشق
األسرة

كاليفورنيا
سيدي معروف

املستقبل
ملكانسة

المنطقة 
األمنية
 الرحمة

المنطقة األمنية 
الميناء

دليل خاليا
الشرطة
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المنطقة 
األمنية
مديونة

النعيم
مديونة

الخلية الوالئية إلستقبال النساء ضحايا العنف

المنطقة األمنية
عين الشق

عين الشق
األسرة

كاليفورنيا
سيدي معروف

المستقبل
لمكانسة

المنطقة 
األمنية

البرنوصي

المنطقة 
األمنية 

مطار محمد 
الخامس

المنطقة 
األمنية 
الميناء

أناسي
السالم 2

األزهر
األمل

القدس
دائرة 1 سيدي 

مومن
دائرة 2 سيدي 

مومن
دائرة 3 سيدي 

مومن
التشارك

المنطقة 
األمنية

بن مسيك

العثمانية
افريقيا

سباتة
واد الذهب

الساملية

المنطقة 
األمنية

المحمدية

القصبة
الشباب

الراشيدية
درب مراكش 

رياض السالم
الوفاء

المنطقة 
األمنية

عين السبع
 الحي 

المحمدي

درب موالي 
الشريف
بلفيدير
العنترية

عني السبع
دار ملان

احلي اإلداري



Unite de prise en charge des femmes 
victimes de violence au niveau de police 
de grand casablanca

Moulay
Yousef

Sour Jadid

Ancienne
Medina

Almassira
Roudani
Derb Omar
Benjdia
Hermitage
Oasis
Bourgone
Bachkou
Ain Diab
Ghandi

District 
de Casa-

Anfa

Hay 
Hassani

Essalam
Wifak
Oulfa
Lissasfa
En-Nassim
Esssafa

District 
Hay 

Hassani

Derb Kabir

7 Eme

Omar Ben
Khatab

Mers 
Sultan 
Seraghna
Biyada
Gare
Routiere

District
Fida Mers

Sultan

Sidi 
Othmane 

Mabrouka 
Salama
Hay Sadri
Hay Fellah

Hay 
Moulay 
Rachid

District 
Moulay 
Rchid

Ain Chouk
Elousra
Elmoustkbal
Californie
Sidi Maarouf 
Lemkansa

District 
Ain Chok

Distrcit 
Rahma

District du 
Port
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دليل خاليا
الشرطة



Service Préfectoral de la police 
judicaire

Ain Chouk
Elousra
Elmoustkbal
Californie
Sidi Maarouf 
Lemkansa

District 
Ain Chok

Naaim
Mediouna

District 
Mediouna

Derb Moulay
Charif

Belvedere
Dar Lamane
Antaria

Ain Sabaa

Quartier
Administratif

District Hay
Mohammadi

Ain Sebaa

Anassi
Alazhar
Essalam 2
Alqods
Alamal

1Er
Sidi Momen

2Eme
Sidi Momen

3Eme
Sidi Momen
Tacharouk

District 
Bernoussi

Othmania
Ifriquia
Sebata

Oued
Eddahab

Salmia

District 
Ben 
Msik

Kasbah
Elwafae
Rachidia

Riyad
Essalam

Derb
Marakech

Chabab

District 
Moham-

media 

District 
du Port

District 
Aéroport 

Mohammed 
v
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دليل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى 
والية أمن الدار البيضاء

اسم المصلحة 

املصلحة الوالئية للشرطة القضائية

فرقة الشرطة القضائية البيضاء أنفا

دائرة موالي يوسف

دائرة السور اجلديد

دائرة املدينة القدمية

دائرة املسيرة

دائرة الروداني

دائرة درب عمر

دائرة املدينة القدمية

دائرة بنجدية

دائرة ايرميتاج

دائرة لوازيس

دائرة بوركون

دائرة غاندي

دائرة لوازيس

دائرة عني الذئاب

هاتف المصلحة

0522989852/53

0522989855

0522205392

0522279501

0522279502

0522236121

0522220664

0522302532

0522279502

0522220316

0522860006

0522238171

0522202956

0522235165

0522238171

0522797546

العنوان

والية األمن شارع الزرقطوني

والية األمن شارع الزرقطوني

154 شارع موالي يوسف

عرصة الزرقطوني شارع السور اجلديد

163 شارع أسفي

حي النخيل شارع محمد الباهي

شارع ابراهيم الروداني

شارع بير بارون

163 شارع أسفي

شلرع أخوان حي بنجدية

الرقم 22 ممر ديبلياد

شارع سيكال الرقم 12 لوازيس

شارع عني تاوجطات زاوية شارع الزرقطوني

262 شارع لوزيس

شارع سيكال الرقم 12 لوازيس

شارع غاندي
26

دليل خاليا
الشرطة
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اسم المصلحة 
فرقة الشرطة القضائية الفداء

درب السلطان

دائرة درب الكبير
دائرة بياضة

دائرة ابن اخلطاب
دائرة مرس السلطان

دائرة احملطة الطرقية
دائرة السراغنة
الدائرة السابعة

اسم المصلحة 
فرقة الشرطة القضائية سيدي 

البرنوصي

دائرة أناسي
دائرة السالم 2

دائرة األمل
دائرة األزهر
دائرة القدس

دائرة سيدي مومن األولى
دائرة سيدي مومن الثانية
دائرة سيدي مومن الثالثة

دائرة التشارك

هاتف المصلحة
0522289873

0522801020

0522445502

0522839867

0522229584

0522819586

0522810696

0522281549

هاتف المصلحة
0522741809

0522752980

0522010045

0522733211

0522752386

0522731183

0522100471

0522704812

0522710096

0522701006

العنوان
ساحة الباشا البغدادي زاوية شارع مالح 
احلسن وزنقة موالي ادريس درب البلدية

شارع أحمد الصباغ درب املنجرة
زنقة بشير االبراهيمي حي الجيروند

حي عمر ابن اخلطاب الزنقة 35
شارع روما ساحة مردوش مرس السلطان

طريق أوالد زيان احملطة الطرقية
شارع الفداء ساحة السراغنة
شارع 02 مارس الرقم 300

العنوان
شارع السالم أناسي

أناسي سيدي البرنوصي

مشروع السالم 02 أهل الغالم سيدي البرنوصي

شارع أحمد بن باسو سيدي البرنوصي

إقامة مدينتي سيدي البرنوصي

شارع طريق الرباط القدمية سيدي البرنوصي

شارع لال أسماء سيدي مومن

شارع احلسني السوسي سيدي مومن

شارع احلسني السوسي سيدي مومن

شارع محمد زفزاف سيدي مومن
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اسم المصلحة 
فرقة الشرطة القضائية البن مسيك

دائرة العثمانية

دائرة افريقيا

دائرة سباتة

دائرة واد الذهب

دائرة  الساملية

اسم المصلحة 
فرقة الشرطة القضائية مديونة

دائرة النعيم

دائرة مديونة

اسم المصلحة 
فرقة الشرطة القضائية عني السبع 

احلي احملمدي

دائرة بلفيدير

دائرة موالي الشريف

دائرة عني السبع
دائرة دار ملان
دائرة العنترية

دائرة احلي اإلداري

هاتف المصلحة

0522577042

0522577061

0522577062

0522577063

0522577064

0522572801

هاتف المصلحة
0522331882

0522331471

هاتف المصلحة

0522247944

0522240668

0522621931

0522359666

0522667525
0522601177

0522662978

العنوان
شارع اجلوالن

شارع لكويرة حي االتصال 03

إقامة فال تيسير الزنقة 68 حي محمد بن 
احلسن الوزاني

شارع 6 نونبر حي اجلمعة

الزنقة 14 الرقم 54 جميلة 07

الساملية 02 الزنقة 17

العنوان
شارع التوحيد تيط مليل

جتزئة النعيم تيط

العنوان
شارع أحمد بن رحال امكيك بلفيدير

شارع وجدة بلفيدير

شارع الن بيتر درب موالي الشريف احلي 
احملمدي

ممر احلدائق عني السبع

شارع علي يعتة احلي احملمدي
حي العنتارية احلي احملمدي

حي األمان  عني السبع

دليل خاليا
الشرطة
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اسم المصلحة
فرقة الشرطة القضائية عني الشق

دائرة عني الشق

دائرة األسرة

دائرة كاليفورنيا

دائرة سيدي معروف

دائرة املستقبل

دائرة ملكانسة

اسم المصلحة
فرقة الشرطة القضائية احلي 

احلسني

دائرة احلي احلسني
دائرة السالم

دائرة الوفاق

دائرة األلفة

دائرة الصفاء

دائرة ليساسفة

النسيم

هاتف المصلحة
0522506242

0522212747

0522217137

0522212028

0522335140

0522975738

هاتف المصلحة
0522906648

0522904420

0522398104

0522893480

0522909403

0522907874

0522896600

العنوان
شارع القدس عني الشق

شارع الدروة عني الشق

حي الفضل الزنقة 09 الرقم 35

شارع كاليفورنيا

شارع أبو بكر القادري سيدي معروف

إقامة املستقبل

العنوان
شارع ابن سينا حي السعادة احلي احلسني

زاوية شارع 71 و شارع سيدي اخلدير
ملتقى شارع افران و شارع ريسينكا 

حي السالم
جتزئة رياض األلفة زاوية زنقة 41 

والزنقة 140
جتزئة الفردوس املدارة بالقرب من حديقة 

املجموعة السكنية 2

دار السالم املجموعة السكنية 6

شارع األطلس بلوك 303 حي الليمون



اسم المصلحة
فرقة الشرطة القضائية احملمدية

دائرة درب مراكش

دائرة القصبة
دائرة الشباب

دائرة الراشيدية

فرقة الشرطة القضائية احملمدية

دائرة الوفا

دائرة رياض السالم

اسم المصلحة

فرقة الشرطة القضائية موالي 
رشيد

دائرة مبروكة  السالم

دائرة حي السدري

دائرة حي الفالح

دائرة سيدي عثمان

هاتف المصلحة
0523311063

0523329757

0523324464

0523324465

0523287077

0523311063

0523321798

0523327983

هاتف المصلحة

0522706415

0522577066

0522705812

0522705475

0522577065

العنوان
ملتقى شارع محمد اخلامس و حمان الفطواكي

درب مراكش شارع تادلة

زنقة أسفي
حي الشباب رياض 1

الرشيدية 3 بلوك ب

ملتقى شارع محمد اخلامس و حمان الفطواكي

شارع احلسن الثاني

رياض السالم شارع محمد السادس

العنوان

احلي الصناعي

حي مبروكة

حي بورنازيل شارع القوات املساعدة

حي الفالح

شارع النيل سيدي عثمان

30

دليل خاليا
الشرطة



الئحة مخاطبي خاليا التكفل بالنساء و األطفال 
ضحايا العنف على مستوى المناطق األمنية 

بوالية أمن الدارالبيضاء الكبرى

االسم الكامل

سارة شعيب

صاحلة ناجح

غزالن الداودي

أنيسة العلوي

يوسف لكريني

عبد الفتاح الضو

هشيم عبد اللطيف

محمد الدقيوق

عبد اهلل الغة

عبد الشفيق أيت حمو

حسنة الهواوي

حنان صبار

عبد القادر ناجح

المصلحة

املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بالدار البيضاء

املنطقة األمنية أنفا

املنطقة األمنية لعني الشق

املنطقة األمنية الفداء درب السلطان

املنطقة األمنية سيدي البرنوصي

املنطقة األمنية عني السبع احلي احملمدي

املنطقة األمنية  مديونة

املنطقة األمنية احملمدية

دائرة الشرطة الرحمة

املنطقة األمنية البن مسيك

املنطقة األمنية موالي رشيد

املنطقة األمنية احلي احلسني

املنطقة األمنية مطار محمد اخلامس

الرتبة

عميد شرطة

عميد شرطة

ضابط شرطة

عميد شرطة ممتاز

ضابط شرطة

ضابط شرطة ممتاز

ضابط شرطة ممتاز

ضابط شرطة ممتاز

ضابط شرطة

ضايط شرطة ممتاز

ضابط شرطة

عميد شرطة

ضابط شرطة

31





دليل خاليا الدرك الملكي
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Cellule de section judiciaire de la 
direction régionale de la gendarmerie 
royale Casablanca

Section judiciaire Régionale 
de la Gendarmerie Royale

Cellule de brigade judiciaire de 
prise en charge des femmes et 
enfants victimes de violences

Une cellule au niveau de 4 
Compagnies de Gendarmerie 
Royale

Un interlocuteur de la cellule 
au niveau de chaque Brigade 
territoriale  de Gendarmerie 
Royale 

دليل خاليا 
الدرك 

الملكي
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خلية الفرقة القضائية للتكفل 
بالنساء و األطفال ضحايا 

العنف

خلية على مستوى أربع سريات 
للدرك امللكي بالدار البيضاء

مخاطب اخللية على مستوى 
كل مركز ترابي للدرك امللكي 

على مستوى كل دائرة الشرطة

خلية الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك 
الملكي الدار البيضاء

الفصيلة القضائية الجهوية 
للدرك الملكي
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الخاليا المكلفة بالنساء و األطفال ضحايا 
التابعة  الملكي  الدرك  بمراكز  العنف 

للقيادة الجهوية بالدار البيضاء

الوحدةالسرية

املركز الترابي ملكانسة

املركز الترابي دار بوعزة

املركز الترابي بوسكورة

املركز الترابي عني الذئاب

املركز الترابي أوالد صالح

املركز الترابي املدينة اخلضراء

املركز الترابي الدار البيضاء

املركز القضائي الدار البيضاء

املركز الترابي املوقت طماريس

مخاطب الخلية

املساعد عبد الرحيم حلرش /
الرقيب األول عبد احلنني عوينة /
الرقيب األول عبد اللطيف نصيري

املساعد عبد الغني منصور / 
الرقيب األول جنم الدين عبد اللطيف

املساعد عمر السرحاني / املساعد بدر الدين فالق
املساعد رشيد كتماني

املساعد محمد برباش / الرقيب أول سفيان أمغار
الرقيب أول يوسف الدرازي

املساعد محمد عبودي / الرقيب أول عادل بوحفرة
الرقيب أول يونس قسيمي

املساعد احملفوظ أمال / املساعد عبد الكرمي الكرايف
الرقيب أول رشيد علوي

املساعد عزيز املهتدي / الرقيب أول عثمان زاهيا

املساعد عبد العزيز العزري/ املساعد علي بوحسوسي
الرقيب أول مراد الرحيوي/

الرقيب أول عزالدين الشكري

املساعد عبد العزيز زكاري /
املساعد عبد اهلل بهداوي

الرقيب أول محمد أويحيى
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ي
ب
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الوحدةالسرية

املركز الترابي تيط مليل

املركز الترابي  لهراويني

املركز الترابي  مديونة

املركز الترابي عني السبع

املركز الترابي بني يخلف

املركز الترابي زناتة

املركز الترابي سيدي يوسف بن علي

املركز القضائي احملمدية

املركز الترابي املوقت بالوما

مخاطب الخلية

املساعد محمد أوزيان / الرقيب أول عادل ملراني

املساعد جنيب قدوري / املساعد خالد زكود

املساعد يونس البهجة / املساعد خالد زكود

املساعد العربي الصاحب / الرقيب هشام برغاز

الرقيب األول عبد اللطيف نواضري /
الرقيب األول محمد أوزيبو

الرقيب األول عبد املغيث مهيجر

الرقيب األول محمد حسني

الرقيب أول سمير غفور

الرقيب أول أمني نوالي / الرقيب أول أمني القيريوي
الرقيب حنان الريفي / الرقيب اميان افاكشو

املساعد خالد العمراوي
الرقيب أول سهيل بركان 
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دليل خاليا 
الدرك 

الملكي
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الوحدةالسرية

ااملركز الترابي النواصر

املركز القضائي النواصر

املركز اجلوي النواصر

مخاطب الخلية

الرقيب أول عبد الهادي املعطاوي
الرقيب أول عبد الواحد أبو الوافا

املساعد مصطفى امزيان
الرقيب أول املدوف محمد

املساعد مصطفى اعراب
الرقيب أول أميمة الروتي

صر
وا

ن
ال





دليل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف 
على مستوى محاكم الدار البيضاء
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دليل خاليا
المحاكم

دليل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف
على مستوى محاكم الدار البيضاء

محكمة اإلستئناف 
بالدار البيضاء

المحاكم

الخلية الجهوية 

احملكمة اإلبتدائية 
الزجرية الدار البيضاء

احملكمة اإلبتدائية 
الزجرية احملمدية

احملكمة اإلبتدائية 
الزجرية بن سليمان

◀
◀

◀

◀

الخاليا المحلية



اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف على مستوى محكمة االستئناف الدار البيضاء

الهاتف الصفة االسم
0522302899
0522445873

نائبة الوكيل العام للملك – منسقة اخللية  ذة/ بديعة جاري
مساعدة اجتماعية خديجة افديدن
مساعدة اجتماعية زينب احلبشي

الخلية المحلية للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف بالمحكمة االبتدائية الزجرية بعين السبع

الهاتف الصفة االسم

0522263848 نائبة وكيل امللك – منسقة اخللية - ذة/ رابحة فتح النور
مساعدة اجتماعية حنان بن غنو
مساعدة اجتماعية صفاء الغناوي

الخلية المحلية للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف بالمحكمة االبتدائية المحمدية

الهاتف الصفة االسم

05-23-30-18-95 نائبة وكيل امللك – منسقة اخللية  ذة/حورية سار
مساعدة اجتماعية صفاء صيكوك
مساعدة اجتماعية خديجة حكيس

الخلية المحلية للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف بالمحكمة االبتدائية ابن سليمان

الهاتف الصفة االسم

05-23-29-14-88
05-23-29-15-58

نائبة وكيل امللك – منسقة اخللية ذة/ مومن فاطمة
مساعدة اجتماعية مرمي األنهاري

مساعدة اجتماعية رباب الكادي العلمي

 

NP
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الئحة مخاطبي خاليا التكفل بالنساء 
واألطفال ضحايا العنف على مستوى 

محاكم الدارالبيضاء الكبرى



44

بالنساء واألطفال  التكفل  تركيبة خلية 
ضحايا العنف

تتألف خلية التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف على مستوى محاكم 
من:

◀ ممثل النيابة العامة.
◀ قاضي للتحقيق.

◀ قاضي لألحداث.
◀ قاضي مكلف بالتنفيذ.

◀ كاتب للضبط.
◀ مساعد /ة اجتماعي/ة قضائي /ة.

تتألف اخللية على مستوى املستشفيات من :
◀ طبيب /ة

◀ أخصائية يف علم النفس.
◀ مساعد /ة اجتماعية.

تتألف اخللية  على مستوى جهاز الشرطة و الدرك امللكي من:
◀ ضابط /ة

◀ مساعدي ضباط الشرطة

جتتمع اخللية كل ستة أشهر على مستوى جلنة التنسيق اجلهوية )محكمة 
االستئناف( و كل ثالثة أشهر بالنسبة للجنة  احمللية ) احملاكم االبتدائية 
اجتماعاتها  إلى  للحضور  وتدعو  االستئناف(  محكمة  لنفوذ  التابعة 
جميع املتدخلني يف املجال من صحة و شرطة و رجال الدرك  املجالس 
العلمية،كما ميكن أن يحضر أشغال اللجنة كل فاعل معروفة باهتمامه 
بهذا املجال، باإلضافة إلى بعض منظمات املجتمع املدني املهتمة بهدا 

املجال.

دليل خاليا
المحاكم







دليل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف 
على مستوى مستشفيات الدار البيضاء
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الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء و األطفال ضحايا العنف 
على مستوى االمستشفيات بالدار البيضاء

المديرية الجهوية 
للصحة

املستشفى اإلقليمي

املستشفى اجلامعي إبن رشد

املستشفى اجلهوي موالي يوسف

املسشتفى اإلقليمي احلي احلسني

املركز اإلستشفائي سيدي البرنوصي 
»منصور«

املستشفى اإلقليمي بوايف

املركز اإلستشفائي موالي رشيد

مستشفى محمد اخلامس

مستشفى بن مسيك

دليل خاليا 
المستشفيات



Unités de prise en charge des femmes victimes 
de violences (Hôpitaux de Casablanca)

Diretion régionale 
de la sante 
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Hôpital provincial
Moulay Abdelah

CHU Ibnu Rochd 

Hôpital régional 
Moulay Youssef

Centre  hospitalier 
Sidi Barnousi 

Hopital Bouafi

Hopital Ben Misk

Hopital 
Mohammed V

Hopital Hassani

Hopital Prince 
Moulay Hassan





التتبع و التنسيق مبدأ أساسي 
لتدعيم أسس الشراكة و التعاون 

بين مختلف الفاعلين

لجنة التتبع و التواصل كنموذج
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دليل خاليا
التكفل 
بالنساء
ضحايا 
العنف

بادرت اجلمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء بإنشاء جلنة خاصة 
العنف   ضحايا  بالنساء  التكفل  خاليا  مختلف  مع  والتواصل  بالتتبع 
دراسة أجنزتها سابقا بخصوص عمل هذه اخلاليا،  لتوصيات  تفعيال 
والتي خلصت أن التنسيق، التتبع والتواصل تعترضه بعض املعيقات مما  

يعثر العمل بهذا املجال.
من هنا كان الهدف األساس لهذه اللجنة هو إرساء أسس العمل املشترك 

والتعاون بني مختلف املتدخلني يف هذا امليدان. 

تتطلع اجلمعية من خالل  هذه اللجنة أن تصبح مخاطبا فعاال للجنة 
التنسيق. 

المهام األساسية لهذه اللجنة:

I 1  تدليل الصعوبات املتعلقة ببعض امللفات املتعثرة بتنسيق مع اخلاليا 
املعنية باألمر،

I 2  املساهمة يف تيسير اإلجراءات املسطرية بخصوص بعض امللفات 
املستعصية وتبني بعض امللفات ذات الطابع اخلاص،

I 3  تسهيل ولوج املشتكيات خلدمات مختلف اخلاليا الناشطة يف املجال،
I 4  خلق آليات التنسيق مع مختلف اجلمعيات الناشطة يف هذا املجال،
I 5  التنظيم والتحضير للقاءات و االجتماعات مع مختلف جلن التنسيق،
I 6  املساهمة باالقتراحات والعمل امليداني من أجل تطوير عمل اخلاليا 

وتسهيل التواصل مع جلنة التنسيق،
تقارير  وإصدار  العنف  النساء ضحايا  بيانات تخص  قاعدة  خلق    I  7

دورية توجه للجنة التنسيق.

دليل خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف
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دليل خاليا
التكفل 
بالنساء
ضحايا 
العنف
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إلحدى  توجه  مشتكية  لكل  تسلم  التوجيه  ورقة  نموذج 
خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف

موجهة إلى : موجهة من :   

I 1 الموضـــــوع

نوع العنف :
املشتكى به :

الصلة :

I 2 المشتـــكية

االسم :
الهاتف :
العنوان :

I 3 الهدف من الطلب

املشتكية  املخاطب مبعلومات عن  إخبار  التوجيه،  ورقة  الهدف من   **
وحتديد الهدف من توجيهها نحو اخللية.

بطاقة املعلومات
دليل خاليا
التكفل 
بالنساء
ضحايا 
العنف
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المختصة  اللجنة  طرف  من  الحاالت  تتبع  سجل  من  نموذج 
لجنة تتبع عمل الخاليا

ورقة التواصل

رقم 
امللف

االسم
الكامل

تاريخ
اإلحالة

نوعية
امللف 

خصوصية 
امللف 

املآلاالقتراح 
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نموذج لورقة تتبع ملفات الخاصة
بالعنف ضد النساء

ورقة تتبع امللفات

رقم 
امللف

االسم
الكامل مآلاإلجراءاتالتاريخ

امللف 

صلة
املشتكى به
بالضحية

دليل خاليا
التكفل 
بالنساء
ضحايا 
العنف
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