المملكة المغربية
وزارة الشباب والرياضة

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

SECRETARIAT GENERAL

الكتابة العامة
مديرية الشباب والطفولة
والشؤون النسوية

DIRECTION DE LA JEUNESSE DE L’ENFANCE
ET DES AFFAIRES FEMININES

الئحة الجمعيات التي تقرر دعم مشاريعها التنشيطية برسم سنة 7102
– جهة بني مالل خنيفرة –
القرار

الدعم املقرر

التفاتة نحو شباب عاملنا القروي

مقبول

9 000,00

ج.التآزر للتنمية ومرض ى داء السكري

الفرقة النحاسية النسوية

مقبول

10 000,00

ج.منظمة الكشفية املحمدية املغربية محلية قصبة تادلة

قافلة التنشيط التربوي

مقبول

14 000,00

ج.التربية والتكوين والتنمية الاجتماعية فرع بني مالل

الدورة الثالثة ملهرجان ربيع الطفل

مقبول

12 000,00

الج.إلاقليمية لدعم ألاندية النسوية

مؤسسات نسوية مناصرة لقيم املساواة واملناصفة

مقبول

17 000,00

الج.املغربية لتربية الشبيبة فرع بني مالل

قافلة متنقلة للتنشيط والترفيه التربوي

مقبول

14 000,00

ج.أطلس أجيال كم

تأهيل املوارد البشرية لتحسين أداء الفرد والجماعة

مقبول

8 000,00

ج.فرقة نجوم مسرح ألاوبرا خنيفرة

َ َ
ج.شبكة الجمعيات التنموية أيت سكوكو مريرت

مسابقة في الارتجال

مقبول

8 000,00

تقوية قدرات الفاعلين الشباب من أجل الانخراط في الحياة العامة

مقبول

15 000,00

ج.حركة شبابية للتنمية املحلية بخنيفرة

مهارات الحياة من أجل مقاولة نسائية مستقلة

مقبول

8 000,00

ج.املرصد الوطني للمواطنة والتنمية وتقوية قدرات املجتمع املدني

تنمية القيادات النسائية وترسيخ آليات الحكامة الجيدة

مقبول

18 000,00

أسبوع التكوين

مقبول

12 000,00

أيام الطفل

مقبول

12 000,00

إسم الجمعية
بني مالل ج.تافطويت ايت يعقوب للتنمية والتضامن

خنيفرة

الفقيه بن ج.فيبراسيون أطلس فرع دار ولد زيدوح
صالح ج.مبادرات

إسم املشروع

1

خريبكة

أزيالل

ج.فضاء سكومة ملحترفي التنشيط خريبكة

قافلة "الابتسامة للتنشيط"

مقبول

8 000,00

ج.الوئام للمسرح واملوسيقى أبي الجعد

بوجاتاالنت

مقبول

4 500,00

ج.الستار لألعمال الثقافية والاجتماعية خريبكة

مشروع املهرجان إلاقليمي ملسرح الشباب بخريبكة

مقبول

8 000,00

ج.مجلس دار الشباب الزالقة خريبكة

مشروع برنامج تطوير الكفاءات لدى الشباب

مقبول

15 000,00

ج.أصدقاء الطفولة والشباب

أسبوع الطفولة

مقبول

18 000,00

ج.املنتدى الوطني لتكنولوجيا املعلومات والتواصل السمعي البصري

قافلة إلابداع

مقبول

17 000,00

ج.أمزاورو للتنمية والبيئة والتضامن

الرفع من قدرات وكفاءات الفاعلين الجمعويين الشباب

مقبول

8 000,00

ج.واويرينت للتنمية والتعاون

تقوية قدرات شباب الجمعيات بجماعة ابزو

مقبول

8 000,00

ملحوظة :على الجمعيات املذكورة ربط الاتصال باملديريات إلاقليمية والجهوية لوزارة الشباب والرياضة املعنية التخاذ التدابير وإلاجراءات الالزمة في املوضوع.

2

