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 طنجة تطوان الحسيمة –
القرار

الدعم املقرر

ج.تمودة للفنون املسرحية

دورة تكوينية في "املسرح التفاعلي"

مقبول

4 500,00

ج.الفنون العصامية

مهرجان برتوتش ي لفنون الشارع

مقبول

7 000,00

ج.الوهراني للوشوكونفو

مدرسة فنون السيرك

مقبول

4 500,00

ج.املحنش لدعم ومرافقة الطفولة

تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين

مقبول

9 000,00

ج.جبل درسة الكبرى

جائزة ابن بطوطة في فن إعادة التدوير والابتكار

مقبول

6 000,00

ج.مجلس دار الشباب السالم

لقاءات شباب تطوان

مقبول

7 000,00

ج.الفجر الثقافية والتربوية

أنشطة وحماية الطفولة

مقبول

5 500,00

ج.ألاصيل للثقافة والفنون

دور املسرح الاجتماعي في ترسيخ ثقافة التسامح واملساواة والسالم

مقبول

7 500,00

ج.مركز خدمات الشباب مسنانة

من أجل مجتمع مدني فعال

مقبول

9 000,00

الشعلة للتربية والثقافة فرع طنجة املدينة

املهرجان الوطني السادس للموسيقى وأغنية الطفل

مقبول

9 500,00

ج.املنظمة املغربية للتربية والتخييم

املهرجان الوطني لسينما الطفل والشباب (الدورة الثانية)

مقبول

7 000,00

ج.مؤسسة رسالة الطالب الشبابية

تنمية مهارات وقدرات الناشئة في مجال العمل الجمعوي والقيادة

مقبول

4 000,00

ج".الضياء" لقدماء تالميذ ثانوية عالل الفاس ي

دار الشباب متنقلة

مقبول

8 500,00

إسم الجمعية
تطوان

طنجة
أصيلة

إسم املشروع

1

وزان

املضيق
الفنيدق

العرائش

ج.حركة الطفولة الشعبية

مهرجان فضاءات تشكيلية

مقبول

7 000,00

ج.إبداع للتنمية الذاتية بزومي

تنظيم ورشات تكوينية ومعارض في الفن التشكيلي حول موضوع البيئة

مقبول

6 000,00

ج .السالم لإلنماء الاجتماعي

الرفع من قدرات وكفاءات الفاعلين الجمعويين الشباب

مقبول

4 500,00

ج.املسرح املركزي وزان

اقتناء تجهيزات مسرح العرائس

مقبول

6 000,00

ج.بسمة الخير

تعزيز قدرات الشابات في امليدان الصحي واملدني

مقبول

4 000,00

ج.مجلس دار الشباب الفنيدق

امللتقى ألاول ألنشطة الشباب بالفنيدق

مقبول

8 000,00

ج.رواد املستقبل للتربية والثقافة بالفنيدق

مسابقة شاعر املستقبل  7102الدورة الثالثة

مقبول

4 000,00

ج.توازة ملناصرة املرأة

تقوية قدرات الشابات في مجال الحقوق الانسانية للنساء

مقبول

4 000,00

ج.الوئام للتنمية والطفولة والشباب

مائدة اليتيم

مقبول

4 000,00

ج.أمل ألاطفال ذوي صعوبات في التعلم

الرفع من قدرات وكفاءات الفاعلين الجمعويين الشباب لتأطير ألاطفال ذوي صعوبات
في التعلم.

مقبول

4 000,00

ج.صدى الشمال للتنمية بالعرائش

مهرجان مسرح الشباب

مقبول

4 000,00

ج.فضاء ألاندلس بالقصر الكبير

ألاسبوع ألاخضر

مقبول

4 000,00

ج.ابن رشد للبحث والتواصل

القمر ألاحمر لتأهيل ممثلين مسرحيين

مقبول

4 000,00

ج.النوارس للتنمية وإلابداع

قافلة النوارس للتكوين املسرحي

مقبول

4 000,00

ج.الوئام للتنمية والتواصل

مهرجان صيف العرائش الثاني لإلبداع والثراث

مقبول

4 000,00

ج.ألافق الشمالي للتنمية واملستقبل

نادي الرسام املوهوب

مقبول

4 000,00

ج.تنمية الثراث الثقافي الجبلي ألاصيل

خلق مدرسة للحفاظ على املوسيقى الجبلية

مقبول

4 000,00

ج.مجلس دار الشباب القصر الكبير

معا لتأهيل ألانشطة باملؤسسة

مقبول

4 000,00

ج.شبكة جمعيات الاتحاد للتنمية الرياضية والثقافية بالعرائش

تنظيم املهرجان إلاقليمي الثالث للمرأة بالعرائش

مقبول

8 000,00

ج.الصداقة

تكوين الشباب حامل الشهادات من أجل إلادماج

مقبول

4 000,00

أنشطة وحماية الطفولة

مقبول

4 000,00

ج.اريف للثقافة والثراث بالحسيمة

تقوية قدرات الشباب واليافعين في مجال املسرح

مقبول

4 500,00

ج.الكشفية الحسنية املغربية فرع الحسيمة

أطفالنا شبابنا مستقبل بيئتنا

مقبول

4 000,00

الحسيمة ج.املنظمة املستقلة للشبيبة املدرسية للتنشيط الرياض ي والثقافي
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شفشاون

الفحص

ج.شبكة ألامل لإلغاثة والتنمية املستدامة

تنمية روح املواطنة والقيادة لدى شباب ألاحياء املهمشة عبر إلابداع

مقبول

6 000,00

ج.امرابطن للتنمية املستدامة

تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين الشباب في مجال التنشيط الاجتماعي والثقافي.

مقبول

4 000,00

ج.أنير

تنشيط العقول

مقبول

6 000,00

ج.أيوما للتربية والتنشيط الحسيمة

صدى ألاطفال

مقبول

4 500,00

ج.ريف إيكسبيريونس للثقافة والفن

مهرجان "رياس" "ألامل" في دورته الرابعة

مقبول

6 000,00

ج.املنظمة املغربية للكشاف املتوسطي القيادة العامة بالحسيمة

ترسيخ روح املواطنة لدى الشباب

مقبول

6 000,00

ج.الفن واملسرح باب تازة

ألايام الثقافية والفنية والتربوية والرياضية الثالثة لباب تازة تحت شعار "العالم
القروي في خدمة التنمية"

مقبول

6 000,00

ج.الاتحاد الرياض ي الشفشاوني للشطرنج

نشر وتعليم الشطرنج في العالم القروي

مقبول

4 500,00

ج ,دعم ألاندية النسوية

أيام فنية وثقافية شبابية لالحتفال باليوم الوطني للمرأة

مقبول

4 500,00

ج.مجلس دار الشباب باب برد

الربيع الثقافي للطفولة والشباب

مقبول

7 000,00

ج.منظمة الكشاف املغربي املندوبية إلاقليمية بشفشاون

تنمية قدرات الطفل من خالل التعلم باملمارسة

مقبول

4 500,00

ج.املخيمات الصيفية "املخيم الحضري-العمل املباشر فرع شفشاون

قافلة تربوية رياضية بالعالم القروي –إقليم شفشاون-

مقبول

5 000,00

ج.التعاون التربوي لدعم رياض ألاطفال

ألايام الثقافية لإلحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل (أكتوبر)

مقبول

5 000,00

ج.املستقبل للرياضة والتنمية اجوامعة

الطفولة من أجل املستقبل

مقبول

6 000,00

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