
فـــي ظـــل إكراهـــات الحجـــر الصحـــي وإعـــان حالـــة الطـــوارئ الصحيـــة الـــذي فرضـــه انتشـــار فيـــروس كورونـــا المســـتجد 
»كوفيـــد 19«، ومـــوازاة مـــع البرنامـــج الخـــاص الـــذي أطلقـــه االتحـــاد الوطنـــي لنســـاء المغـــرب يـــوم الجمعـــة 27 مـــارس 
2020 عـــن طريـــق منصـــة » كلنـــا معـــك « لمواكبـــة النســـاء والفتيـــات ضحايـــا العنـــف 24 ســـاعة طيلـــة األســـبوع، التي 
تـــم إحداثهـــا تنفيـــذا للتوجيهـــات الســـامية لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة الجليلـــة لامريـــم، رئيســـة االتحـــاد الوطنـــي لنســـاء 
المغـــرب بشـــراكة مـــع وزارة التضامـــن والتنميـــة االجتماعيـــة والمســـاواة واالســـرة ورئاســـة النيابـــة العامـــة والمديريـــة العامـــة 
لألمـــن الوطنـــي والـــدرك الملكـــي، تـــم إحـــداث خايـــا لليقظـــة لانصـــات والمواكبـــة النفســـية واالجتماعيـــة بشـــراكة 
مـــع كليـــة االداب والعلـــوم االنســـانية بالربـــاط مكونـــة مـــن متخصصيـــن فـــي مجـــال علـــم النفـــس وعلـــم االجتمـــاع 
واالستشـــارة النفســـية والوســـاطة األســـرية ومســـاعدين اجتماعين عـــن بعـــد بـــكل جهـــات المملكـــة، وذلـــك بهـــدف :

 االنصات للنساء والشباب واألشخاص في وضعية هشاشة والتخفيف من عزلتهم خال فترة الحجر الصحي؛

االرشاد والتوجيه بشأن البدائل المتاحة من اجل الحفاظ على التماسك األسري عبر الوقاية من النزاعات 

 وحماية النساء والفتيات من كل أنواع العنف ؛

اليقظة واالرشاد حول مستجدات التدابير المتخذة من طرف الدولة والمؤسسات خال  فترة الحجر الصحي.

االتحاد الوطني لنساء المغرب يطلق
شبكة وطنية للمواكبة النفسية واالجتماعية عن بعد
بشراكة مع كلية االداب والعلوم االنسانية -الرباط
 عبر تفعيل 12خلية إنصات بكل جهات المملكة

#عاون_بالدك_خليك_فدارك_بال_عنف

الثالثاء 31 مارس 2020



الخميس والجمعةمن االثنين إلى األربعاء
14h : 00 10 إلىh : 00 14منh : 00 10 إلىh : 00 من

من االثنين إلى الجمعة 
18h : 00 09  إلىh : 00 من

أخصائيين في علم النفس والوساطة األسريةأخصائيين في علم النفس والوساطة األسريةالمساعدين االجتماعيين
منصة كــلنـــا معـــــك

24 ساعة طيلة أيام األسبوع
8350

0661745005
06904177120617061446

0762175694

0670268664
0672077318

0690087191
06617642310679916494

0626815589

جهة الدار البيضاء - سطاتجهة الرباط - سال - القنيطرة

0671062022
0662474255

0661285256
0667163288

0655282376
0689899862

0631226291
0689899843

0667853609
0673614026

0671159300
0673851010

0669990609
0770338178

0673707654
0641595791

جهة بني مالل - خنيفرة

جهة مراكش - آسفي

جهة العيون - الساقية الحمراء

جهة الشرق

جهة درعة - تافياللت

جهة الداخلة وادي الذهب

جهة فاس - مكناس

0666846321
0654074984

0666895379
0677201195

0677823074
0671770599

جهة سوس - ماسة

جهة كلميم واد نون

جهة طنجة - تطوان - الحسيمة

0637595644
0666585695

0667464428
0668876757

0670500573
0643634639
0707093032
0615068298

0650861727
0671379019

0674818968
0626644245

0635844199
0610560594

0689133086
0677605341

0619394884
0660773467

0661474088
0707152526

0661075615
0666619869

0700191969
0626176131

20h : 00 14  إلىh : 00 السبت واألحد من

0653597149
0638960103

0611769438
0666074506

0662726304
0661816740

0661925118
0669361754
0614814489
0676572290

0663122537
0606964557
0655489118
0671701754

0663470171
0660085896

06 65 79 18 35
06 65 27 17 26
06 60 01 10 52

06 61 06 30 07
06 61 14 94 56
06 61 36 69 99

06 61 47 04 23
06 30 33 96 66
06 35 97 20 08
06 23 07 85 03


