بالغ صحفي
يوم  17سبتمبر  ،2018تطلق جمعية إبتسامة رضا تطبيقها الرقمي على الجوال،
من خالل خط مركزاالستماع لالستفادة من خدمة الشات " ال للصمت"
بمناسبة الدخول المدرسي لهذه السنة ،تدعم جمعية إبتسامة رضا جهازها الخاص باالستماع بخدمة جديدة لتستمر في تلبية احتياجات
الشباب المغربي و مسايرة طريقة حياتهم المتحركة.
أكثر من  * %54من المراهقين الذين يعانون من مشكلة في حياتهم ال يتكلمون عنها.
الحياء ،الخجل ،تأنيب الضمير ،الخوف...كلها أسباب للصمت تمنع الشباب المغربي من الخوض فيما يزعجهم أو يؤلمهم ،مما يدفعهم إلى
تصرفات متطرفة قد تؤدي بحياتهم.
مع ذلك ،يبقى من األساسي لكل شاب يمر بفترة صعبة أن يتمكن من التعبيرعما يحس به" .السماح له بالمصارحة دون الحكم عليه،
سيساعده على استعادة ِرؤية أوضح و بالتالي استعادة قدرته على المبادرة " شهادة مريم البوزيدي العراقي -رئيسة جمعية إبتسامة
رضا.
حتى تستمع لهؤالء المراهقين ،وضعت جمعية إبتسامة رضا رهن إشارتهم خطا للمساعدة منذ فبراير  ،2011و الذي يعتبر واحدا من
أوائل خدمات الشات لالستماع في العالم.
"و لخلق مساحة قرب أكبر من هؤالء الشباب الذين يتواصلون من خالل هواتفهم الذكية المحمولة ،كان من
الضروري خلق و تطوير تطبيق رقمي للجوال يمكنهم من الولوج بشكل أسهل لهذه الخدمة " تضيف مريم
البوزيدي العراقي.
ابتداء من اآلن ،يمكن لكل الشباب ،الذين يعيشون حالة معاناة نفسية و يرغبون في التعبير عنها ،االختيار ما
بين موقع الجمعية  www.stopsilence.orgو التطبيق الجديد على الهواتف الذكية المشغلة بنظام أندرويد و
.IOS
هذا التطبيق على الجوال مجاني و كذلك الموقع  www.stopsilence.orgحيث تم
تمويلهما من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة و الصناعة ( )Fondation BMCIو تطويرهما على يد شركة
اركينز (.)Arkinz
للتذكير فجمعية إبتسامة رضا تعمل منذ عام  2009لمساعدة الشباب في وضعية معاناة نفسية و للحد من الممارسات
االنتحارية ،بما في ذلك االنتحار.
* حسب استطالع قامت به جمعية إبتسامة رضا لدى  842شاب .
ال للصمت هو:
• فضاء للشات ،مجاني  ،مجهول و سري خاص بالشباب و متاح في جميع مناطق المغرب
()www.stopsilence.org
• فريق مدرب من المستمعين الذين تم تكوينهم للتعامل مع خطرالسلوك االنتحاري عند المراهقين
• معالجة أكثر من  1700حالة منذ سنة  ،2011منها  351حالة في .2017
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