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 الشرق –
القرار

الدعم املقرر

جمعية تافوكت للدعم والثقافة والتنمية املستدامة

مهرجان الطفل

مقبول

8 500,00

جمعية الكرامة للتنمية واملحافظة على البيئة

أنشطة إشعاعية في مجال التعايش وإلابداع

مقبول

4 500,00

الجمعية إلاقليمية لدعم ألاندية النسوية ومراكز التكوين املنهي

أيام تكوينية لألطر املساعدة لألندية النسوية ومراكز التكوين املنهي

مقبول

9 500,00

الجمعية إلاقليمية للتعاون التربوي لرياض ألاطفال

بيداغوجيا التواصل وتنمية مؤهالت املربيات

مقبول

10 000,00

ودادية تاشرافت للبيئة والتنمية

تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين الشباب في التدبير املالي وإلاداري في الجمعيات

مقبول

5 000,00

جمعية التضامن للثقافة والتنمية

تقوية  02شاب وشابة قروي/ة في التسيير الجمعوي

مقبول

5 000,00

جمعية ألاصدقاء للثقافة والفن بجرادة

بسمة لألطفال

مقبول

11 000,00

أمال للتنمية والثقافة والرياضة تويست

لقاء ترفيهي لشباب وأطفال مدينة تويست

مقبول

11 000,00

جمعية الحياة لدعم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجرادة

دعم وتقوية قدرات املستفيدين من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجرادة في مجال
إلابداع املسرحي وألاشغال اليدوية والترفيهية

مقبول

5 000,00

الشاشة الفضية

الدورة الخامسة للملتقى الوطني لسينما الهامش

مقبول

10 000,00

جمعية الشرق للبيئة والتنمية والثقافة جرسيف

ألسبوع التحسيس ي للسالمة الطرقية

مقبول

10 000,00

ألوان جرسيف

برنامج تكوين املنشطين في مجال التنشيط التربوي باألحياء الهامشية

مقبول

5 000,00

إسم الجمعية
فجيج

جرادة

جرسيف

إسم املشروع

1

الناظور

الدريوش

بركان

وجدة

جمعية تسغناس للثقافة والتنمية

افريقيا تجمعنا

مقبول

4 500,00

منظمة السنابل الوطنية فرع زايو

كلنا أطفال إفريقيا

مقبول

4 500,00

الجمعية املغربية للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية لأللفية الثالثة فرع
الناظور

ألايام املفتوحة للشباب والطفولة

مقبول

4 500,00

جمعية شباب املستقبل لألعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية

جامعة تأطيرية وتكوينية موازية لفائدة الشباب وفعاليات املجتمع املدني في موضوع
القوانين املنظمة للمهاجرين ألافارقة والحقوق املكتسبة في ظل السياسة امللكية
الرشيدة

مقبول

4 500,00

جمعية شباب الريف ببتنمية والتأهيل بزايو

تقوية قدرات الشباب الجمعوي

مقبول

8 000,00

جمعية ماسيليا للعمل التربوي

البرنامج التنشيطي " أنا وأحالمي " النسخة الثالثة

مقبول

8 000,00

جمعية الرسالة للتربية والتخييم – فرع زايو

قافلة ربيع الشرق للتكوين وإلابداع

مقبول

8 000,00

جمعية أصدقاء الشعر

ملتقى الشبابي ألاول بالجهة الشرقية التعايش والوحدة في ظل التعدد اللغوي

مقبول

8 000,00

الهالل ألاحمر املغربي املكتب إلاقليمي الناظور

تقوية قدرات الشباب في مجال إلاسعاف

مقبول

8 000,00

الجمعية التنموية لدعم املرأة في وضعية صعبة ورعاية ألاطفال املتضررين

ألانشطة والبرامج الخاصة بدعم املهارات الحياتية لدى الفتاة واملرأة الشابة وخاصة
املرأة القروية الريفية

مقبول

6 000,00

جمعية أوسان الثقافية

املنتدى ألاول لثقافة الطفل

جمعية إقرأ للثقافة والتنمية

َ
الاقتصاد الاجتماعي الواقع والافاق

مقبول

6 000,00

مقبول

4 000,00

جمعية أفاق لإلبداع الفني والطفولة بميضار

أسبوع الطفل

مقبول

10 000,00

جمعية شباب بال حدود

تكوين الشباب في املقاوالت الصغرى

مقبول

4 500,00

جمعية التربية والتنمية

دورة تكوينية للشباب في إعداد وتسيير املشاريع التنموية

مقبول

4 500,00

جمعية زهرة الربيع للتربية والتنمية الاجتماعية فرع بركان

مهرجان الطفل والعائلة النسخة الثانية

مقبول

4 500,00

املبادرة التنمية املستدامة – أحفير

قالفة التنشيط التربوي بإقليم بركان

مقبول

11 000,00

الجمعية الوطنية  ABCللتنمية والتعليم التعليم والطفولة تاوريرت

جميعا من أجل طفولتنا

جمعية حماية الطفولة الوساطة وإعادة إلادماج

برنامج تحسيس ي حول أسباب الانحراف

جمعية الشروق للطفولة والتنمية

مصاحبة الوساطة الثقافية والتربوية لألطفال املهاجرين في الشارع

جمعية أفاق للتنمية والثقافة

تأطير الشباب في مجال إنشاء وقيادة املشاريع الصغرى
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مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00

التفسير وتجليد الكتب واملحافظة على املخطوطات وصيانة ألارشيف الاداري لفائدة
الشباب اناثا وذكورا وكذا الفئة املتخلى عنها والسجناء
تكوين في تدريب وتسيير املقاوالت املتوسطة والصغرى

مقبول

4 500,00

مقبول

4 500,00

جمعية شباب املسيرة

أفاق القراءة الصيفية

مقبول

4 500,00

تنمية املرأة والطفل

تقوية قدرات الشباب الفاعل بالنسيج الجمعوي لجهة الشرق

مقبول

4 500,00

جمعية الرونق للتنمية والثقافة

نادي الشطرنج والرياضة ومواكبة الشباب املنحدرين من أوساط عائلية هشة

مقبول

4 500,00

جمعية النبراس للثقافة والتنمية – وجدة

مصاحبة وتأهيل الدعم النفس ي واملهاراتي

مقبول

4 500,00

جمعية أطفال العالم – املكتب املركزي وجدة

املهرجان الجهوي للمسرح والتنشيط التربوي

مقبول

7 000,00

جمعية املحافظة على الكتاب لتكوين وتأهيل السجناء واملتخلى عنهم
جمعية الصفاء للثقافة والتنمية

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