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 سوس ماسة –
القرار

الدعم املقرر

جمعية املحيط للتنمية

دعم قدرات و كفاءات الفاعلين الجمعويين الشباب بتكوين

مقبول

9 000,00

الجمعية املغربية لهواة التصوير الفوتوغرافي

التصوير الفوتوغرافي وسيلة لإلدماج إلاقتصادي لنزيالت مركز حماية الطفولة

مقبول

10 000,00

جمعية الصحراء

املؤتمر الدولي الصحراء نمودج ألامم املتحدة للشباب

مقبول

10 000,00

جمعية شباب املبادرة للعمل الثقافي و الاجتماعي والرياض ي بنسركاو

دورة تكوينية حول التسيير املؤسساتي و املحا سباتي للجمعيات

مقبول

10 000,00

جمعية أجيال للثقافة و إلابداع

تأطير و تكوين الشباب في مجال املسرح إلارتجالي

مقبول

9 000,00

جمعية النصر للثقافة و الفن و التكوين

املهرجان الوطني لسينما الشباب

مقبول

10 000,00

جمعية جسور للتربية و التنشيط

مهرجان الطفل

مقبول

9 000,00

جمعية حركة الشباب املغربي لأللفية الثالثة

مشروعي

مقبول

10 000,00

جمعية مجلس دار الشباب أورير

دعم و تقوية قدرات الفاعلين املحلين

مقبول

9 000,00

جمعية تزرزيت لتنمية ألام و الطفل

تنشيط املعامل اليدوية و تنمية املهارات الحياتية لدى الفتاة و املرأة الشابة

مقبول

10 000,00

ألاوملبياد املدرس ي الاقليمي الثالث اشتوكة ايت باها

مقبول

9 000,00

جائزة الابداع للطفل املعاق

مقبول

10 500,00

إسم الجمعية
أكادير

اشتوكة
ايت باها  /فيدرالية جمعيات دوي الاحتياجات الخاصة اشتوكة ايت باها
جمعية القلم للتربية و التنمية ايت باها

إسم املشروع

1

انزكان ايت
ملول

الدورة التكوينية الثالثة حول املواطنة لتنمية قدرات الشباب ألاجانب والالجئين
املقيمين بشتوكة ايت باها
املنتدى إلافريقي ألاول للشباب ثقافة علوم و اقتصاد اشتوكة ايت باها 7102

مقبول

9 000,00

مقبول

10 500,00

تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين الشباب في املجال القروي

مقبول

9 000,00

جمعية منتدى أنفاس للثقافة و الفن

التدريب الدولي للشباب في الفنون املسرحية

مقبول

9 500,00

جمعية التربية و التنمية

ألابواب املفتوحة لدار الشباب العربي بن امبارك تسنيت

مقبول

9 000,00

جمعية مواهب الجيل

البطولة الجهوية للشطرنج

مقبول

10 000,00

جمعية محترف الاليادة لإلبداع و التنمية الثقافية

مهرجان هوارة للضحك في نسخته الثانية

مقبول

9 500,00

جمعية صدى الركح أوالد تايمة

مهرجان الارتجال املسرحي

مقبول

9 000,00

جمعية تركانين للثقافة و الفن

تكوين الشباب و املرأة

مقبول

9 000,00

جمعية أنيا لإلبداعات الفنية

املركز الثقافي التربوي أفراك

مقبول

9 000,00

جمعية واز للتنمية والثقافة

مشروع بيتي لتقوية القدرات في مجال املحافظة على البيئة

مقبول

9 500,00

جمعية إلاشعاع الثقافي

نقوية املهارات الحياتية في أفق التشغيل

مقبول

9 000,00

اتحاد الجمعيات الوطنية املهتمة بالتخييم طاطا

الدورة التكوينية في ألالعاب التقليدية النسخة ألاولى

مقبول

9 500,00

جمعية حي الزرقطوني للتنمية الاجتماعية والثقافية و الرياضية والتضامن

برنامج التوعية والتحسيس ملحاربة داء السيدا

مقبول

4 000,00

جمعية التربية و التنمية فرع فم الحصن

ألابواب املفتوحة لدار الشباب فم الحصن

مقبول

9 000,00

جمعية نساء باني للتنمية الاجتماعية و الثقافية و التعاون

ألاسبوع الاحتفالي باملرأة و الطفل

مقبول

9 000,00

الكشفية الحسنية املغربية فرع اشتوكة ايت باها
املركز املغربي أجيال للنكوين و التنشيط

تارودانت جمعية شباب تاركة للتنمية الاجتماعية تاركة

تزنيت

طاطا

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