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 الرباط سال القنيطرة –
القرار

الدعم املقرر

جمعية املنار للتربية و الثقافة – فرع الرباط

مهرحان الضحك -الدورة ألاولى -

مقبول

10 000,00

جمعية التعاون الثقافي و مساندة املعاقين

برنامج "الشاب الرائد"

مقبول

10 000,00

جمعية منابت الخير

البطولة موبيل

مقبول

4 000,00

جمعية املواهب املغربية للثقافة و الرياضة

تأطير و مواكبة الشباب و ألاطفال املغاربة و املهاجرين املقيمين باملغرب

مقبول

4 000,00

ملتقى دراس ي لتعزيز مهارات الشباب لولوج سوق الشغل وفقا الحتياجات و متطلبات
التنمية.
املنتدى السادس للفنون التشكيلية

مقبول

5 000,00

مقبول

4 000,00

الجمعية املغربية لتربية الشبيبة-فرع يعقوب املنصور-

املغرب فضاء للتعايش

مقبول

4 000,00

أفاق شابة للتنمية

التنشيط التربوي ،الثقافي و الرياض ي لفائدة ألاطفال املغاربة و املهاجرين املقيمين
باملغرب.

مقبول

4 000,00

جمعية مركز النور للطفولة

ندوة و ورشات حول تاطير الشباب و إدماج املهاجرين ألافارقة في املجتمع

مقبول

4 000,00

الجمعية املغربية للشطار الصغار

تأهيل العنصر البشري في التنمية املستدامة

مقبول

4 000,00

الجمعية املغربية لإلنصات و التحاور

إحداث مراكز لتأهيل تالميذ املستوى إلاعدادي املنقطعين عن الدراسة (لالندماج
السوسيومنهي)

مقبول

4 000,00

إسم الجمعية
الرباط

جمعية حركة املهندسين
جمعية منتدى الشباب

إسم املشروع
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مغرب شالنج

دورات إلابداع إلافريقي

مقبول

5 000,00

جمعية الفردوس للرياضة و الثقافة

مهرجان الطفل ألاول بحي يعقوب املنصور

مقبول

4 000,00

جمعية نادي املنصور السينمائي

برنامج شباب مبدعون

مقبول

4 000,00

جمعية البسمة للتنمية و الثقافة و ألاعمال الاجتماعية

فن مدينة ألانوار

مقبول

7 000,00

جمعية نهضة الحي للتربية و التنمية

دورات في التكوين السوسيوثقافي

مقبول

4 000,00

الجمعية الوطنية للباحثين املغاربة في الرياضيات

يوم علمي

مقبول

5 000,00

شبكة املقاهي الثقافية باملغرب

الشباب و املقاهي الثقافية آية إستراتيجية؟

مقبول

4 000,00

جمعية طفولة بال حدود

املهرجان الجهوي ألاول أللوان الطفولة

مقبول

4 000,00

الجمعية املغربية للتنمية الاجتماعية و التضامن

دعم القدرات الجمعوية

مقبول

4 000,00

الصخيرات جمعية بسمة املغربية للتنمية و محاربة الفقر
تمارة
جمعية الحي للثقافة و التنمية

طفولة مبتسمة

مقبول

8 000,00

مهرجان التنشيط املتنقل

مقبول

13 000,00

الجمعية املغربية لتربية الشبيبة

الحماية القانونية لألطفال

مقبول

8 000,00

القنيطرة التنسيقية القنيطرية لجمعيات املجتمع املدني

تنمية و دعم قدرات ألاطفال

مقبول

20 000,00

جمعية الكواليس للتربية و التخييم و الثقافة – القنيطرة-

لنبدع من أجل الطفل

مقبول

7 000,00

الفضاء املسرحي

املسرح رافعة لدعم قدرات الشباب

مقبول

4 000,00

الفضاء التواصلي للتربية و الثقافة والبيئة و التنمية

إدماج

مقبول

4 000,00

بسمة الطفولة للتربية و الثقافة و الفن

قافلة للتنشيط التربوي

مقبول

4 000,00

دورة تكوينية لفائدة ألاطر العاملة برياض ألاطفال بالخميسات

مقبول

15 000,00

الجمعية الوطنية للطفولة و الشباب

املهرجان إلاقليمي للطفولة و الشباب

مقبول

8 000,00

شبكة جمعيات ألاحياء بالخميسات

شباب واعي و مساهم في التنمية املحلية

مقبول

8 000,00

جمعية الشعلة للتربية و الثقافة – فرع سيدي قاسم -

أيام الشعلة للطفولة و الشباب

مقبول

8 000,00

منظمة الكشفية املحمدية املغربية محلية مشروع بلقصيري

ألاسبوع البيئي لنساهم جميعا في بناء مغرب أخضر

مقبول

8 000,00

مقبول

8 000,00

مقبول

7 500,00

الخميسات الجمعية إلاقليمية للتعاون التربوي لرياض ألاطفال بالخميسات

سيدي
قاسم

جمعية اليد البيضاء سيدي قاسم إلادماج
سال

الغد املشرق للتنمية الثقافية و الرياضية

لندعم طفولتنا
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سيدي
سليمان

جمعية ضفاف الثقافية والرياضية

املهرجان إلاقليمي الدمجي إلبداعات ألاطفال و الشباب رواد دور الشباب

مقبول

7 500,00

الجمعية املغربية للتربية الشبيبة – فرع سال –

مشروع "حماية" لتدعيم الحماية الذاتية لألطفال من العنف الجنس ي

مقبول

7 500,00

الهيئة الوطنية لإلسعاف و إلانقاذ

تنمية القدرات الحياتية و التثقيف بالنظير

مقبول

7 500,00

فضاء التضامن والتنمية

قافلة بسمة للتربية والترفيه

مقبول

7 500,00

جمعية  9مارس العهد الجديد

 Saléjtalentألايام السوسيو ثقافية لسال الجديدة

مقبول

7 500,00

منظمة الكشفية املحمدية املغربية –فرع سيدي يحيى الغرب-

أيام مغرب الحضارات و إلابداع

مقبول

8 000,00

جمعية اقرأ للثقافة و التنمية

محاربة ألامية الرقمية

مقبول

4 500,00

الجمعية الوطنية للطفولة و التربية الاجتماعية -فرع سيدي سليمان -

القافلة التربوية

مقبول

8 000,00

الكشفية الحسنية املغربية –سيدي سليمان

مهرجان الطفل

مقبول

8 000,00

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