
الئحة مراكز إيواءالنساء في وضعية صعبة والتي تواصل عملها خالل فترة الطوارئ الصحية، بما فيها الفضاءات متعددة الوظائف للنساء (2)

N°المندوبية المنسقية الجهوية
هاتف  المندوبية المركزاالقليمية

االقليمية للتعاون الوطني
مركز المحمدية للرعاية االجتماعيةالرباط1

06-00-07-65-4006-00-05-91-1907-00-02-94-85
مركز إستقبال االشخاص بدون مأوى قار 2 المركز االجتماعي التربوي سال الجديدة3
دار االطفال تمارةتمارة4

06-00-05-92-1706-00-66-33-07
دار الطالبة5 دار المواطن سوق السبت6 المركز االجتماعي لقصبة المهدية7 دار األطفال سوق أإلربعاء8 دار الثقافة سيدي عالل البحراوي9 دار األطفال يتفلت10 دار االطفال الخميسات11 دار االطفال سيدي قاسم12

المركز المتعدد الوضائف للنساء في وضعية صعبة صحرواة13

 0600059207                 0661584342         بستان العجزة سيدي سليمانسيدي سليمان14
الفضاء المتعدد الوظائف للمراة الوفاق15 الفضاء المتعدد الوظائف للمراة الحزام16
08-92-05-00-06     32-64-07-00-06    الفضاء المتعدد الوظائف للمراة السمارةالسمارة17

طرفاية18
الفضاء المتعدد الوظائف للنساء يوجد داخل المركب االجتماعي 
والدي خصص في اطار عملية كوفيد-19 إليواء مجموعة من 

المهاجرين
35مهاجر

     06-00-07-64-25      06-00-05-92-14

57-91-05-00-06      88-64-07-00-06     الفضاء المتعدد الوظائف للنساء الرشيدية واد لحمر الرشيديةالرشيدية19
الفضاء المتعدد الوظائف للنساء زاكورة الكائن بالمركب زاكورة20

االجتماعي زاكورة
     06-00-05-89-79        06-00-07-64-27 

الفضاء المتعدد الوظائف للنساءوادي الذهب21
مركز اإليواء بئر كندوزأوسرد22

06-00-07-65-2506-01-65-28-33

     06-00-07-65-16      06-00-05-91-46

الوظائف للنساء-الئحة مراكز إيواء النساء في وضعية صعبة والتي تواصل عملها خالل فترة الطوارئ الصحية - بما فيها الفضاءات متعددة 

الداخلة وادي 
الذهب

العيون

العيون الساقية 
الحمراء

درعة تافياللت

سال

    06-00-07-64-77     06-00-05-91-70

الرباط -سال- 
القنيطرةالقنيطرة

    06-00-07-65-40     06-00-07-64-78

06-00-05-91-67
06-00-07-64-64

الخميسات

سيدي قاسم
   06-00-07-65-59    06-00-05-92-04

Page 1 de 3



الئحة مراكز إيواءالنساء في وضعية صعبة والتي تواصل عملها خالل فترة الطوارئ الصحية، بما فيها الفضاءات متعددة الوظائف للنساء (2)

N°المندوبية المنسقية الجهوية
هاتف  المندوبية المركزاالقليمية

االقليمية للتعاون الوطني
المركز االجتماعي للمراة  بوجدة(◌ُ EPS)وجدة أنكاد23

06-00-07-65-3806-00-05-91-13

فضاء متعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة بموالي علي تاوريرت24
الشريف

      06-00-07-64-23               06-00-05-92-11
61-91-05-00-06     90-64-07-00-06    فضاء متعدد الوظائف للنساءفجيج25
79-91-05-00-06    42-64-07-00-06   دار البر للطالباتالناظور26
 68-91-05-00-06    19-65-07-00-06   فضاء متعدد الوظائف للنساء بجرادةجرادة27
29-91-05-00-06    96-64-07-00-06   اليتوفر االفليم على  فضاء الستقبال النساءبركان28
63-91-05-00 -06        92-64-07-00-06     المركز االجتماعي لالشخاص المسنينجرسيف29

الحي الحسني30
الفضاء متعدد الوظائف للمرأة - سيال  حي السالم سيال زنقة 

جبل صاغرو عمارة A  الطابق السفلي عمالة الحي الحسني الدار 
البيضاء

  06-00-07-65-44         06- 00-05-91-37   06-00-07-65-3306-00-05-91-18

الفضاء متعدد الوظائف للمرأة – مديونة تجزءة المركز المجاطية مديونة31
أوالد طالب عمالة مديونة

  06-00-07-65-50       06-00-05-91-73    06-00-07-65-3306-00-05-91-18

الفضاء متعدد الوظائف للمرأة– برشيد عمالة برشيدبرشيد32
06-00-07-64-95     06-00-05-91-28             06-00-07-65-3306-00-05-91-18

مأوى مؤقت ( في اطار عملية إيواء األشخاص في وضعية انفا33
الشارع للحماية من مرض كوفيد 19) عمالة انفا

06-00-07-65-3306-00-05-91-18
مركز إيواء األشخاص بدون مأوى  دار المواطن بئرانزران34
مركز إيواء األشخاص بدون مأوى  روض االطفال عين الرحمة35
مركز اإليواء األشخاص بدون مأوى مركز التربية والتكوين 36

تكريا
مركز اإليواء األشخاص بدون مأوى المركز االجتماعي للقرب 37

الوطية مركز التدبير المنزلي الشيخ محمد االغضف38 دار األطفال بويزكارن39 دار األطفال كلميم40 الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة في وضعية صعبة41

     06-00-07-64-22      06-00-05-92-09

 06-00-07-65-35     06 000 59 115

الدار البيضاء 
سطات

طانطان

كلميم واد نون

الشرق

كلميم
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الئحة مراكز إيواءالنساء في وضعية صعبة والتي تواصل عملها خالل فترة الطوارئ الصحية، بما فيها الفضاءات متعددة الوظائف للنساء (2)

N°المندوبية المنسقية الجهوية
هاتف  المندوبية المركزاالقليمية

االقليمية للتعاون الوطني دار التضامن تكانت42
مقر الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي المكتب المركزي سيدي إفني43

 سيدي افني
06-00-07-64-21    06- 00-05-92-06 

خنيفرةبني مالل خنيفرة44
فضاء لإليواء المؤقت للنساء ضحايا العنف خالل فترة الحجر 
الزيانيبخنيفرة بطاقة استيعابية تصل إلى 30 سرير.الصحي بمؤسسة الرعاية االجتماعية دار الطالب موحى وحمو 

06-00-07-65-20    06-00-07-65-18    06-00-05-91-69
 21-91-05-00-06    34-65-07-00-06الفضاء المتعدد الوظاءف للنساء-االملفاس45
74-91-05-00-06    48-64-07-00-06المركب االجتماعي المنظر الجميلمكناس46
51-91-05-00-06    21-65-07-00-06الفضاء المتعدد الوظائف للنساء ابتسامة الحاجبالحاجب47
16-92-05-00-06    35-64-07-00-06مركز تكوين وتأهيل المرأة تازةتازة48 المركز المتعدد الوظائف للمرأة بميسور49 دار االمومة بميسور50 دار االمومة باوطاط الحاج51
66-91-05-00-06    75-64-07-00-06المركز المتعدد الوظائف للنساء ازروافران52
 78-91-05-00-06    82-64-07-00-06المركز المتعدد االختصاصات للنساء في وضعية صعبةموالي يعقوب53
مؤسسة الرعاية االجتماعية دار البر و االحسان أمرشيش قرب 54

المستشفى الجامعي محمد السادس بالداوديات مركز البسمة للمرأة و الطفل بسيدي الزوين55 مركز وداد للمرأة و الطفل سبت بن ساسي اوالد حسون56 مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة –شيشاوة-57 مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة –إمنتانوت-58
 87-91-05-00-06    83-64-07-00-06مركز شروق إلدماج النساء في وضعية صعبة الحي اإلداريالرحامنة59
58-91-05-00-06    89-64-07-00-06 المركب االجتماعي ابتسامةالصويرة60
56-91-05-00-06    86-64-07-00-06مركز ايواء النساءفي وضعية صعبة العواطف 1 قلعة السراغنةقلعة السراغنة61
89-91-05-00-06 471-76-000-06ملحقة دار البر واإلحسانآسفي62
60-91-05-00-06    87-64-07-00-06حضانة اليوسفية لالطفال المتخلى عنهم و النساء ضحايا العنفاليوسفية63

34-91-05-00-06    41-65-07-00-06بولمان

06-00-07-65-37    06-00-05-91-1605-24-44-95-61
06-00-07-65-53    06-00-05-91-44

 فاس مكناس

مراكش

شيشاوة

مراكش أسفي
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