الجهة

العمالة  /إلاقليم

اسم الجمعية

مجال الدعم

موضوع الشراكة

الدار البيضاء الكبرى

موالي رشيد

جمعية أية للتنمية املستدامة

املرأة

مشروع اية للتضامن و التأهيل

71 864,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء أنفا

جمعية الامانة للتنمية إلاجتماعية

املرأة

التكوين في مجال صيانة الحواسيب و
فنون الطباعة

100 000,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء أنفا

جمعية أمل لالطفال دوي إلاحتياجات الخاصة الدهنية

إلاعاقة

التكوين

192 000,00

الدار البيضاء الكبرى

ابن امسيك

جمعية اتحاد املرأة املغربية

مركز استماع

مركز الاستماع والتوجيه والارشاد
القانوني والدعم التقني

116 200,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تاونات

جمعية القوابعة للتنمية والتضامن

تقوية القدرات

تكوين وتاهيل وتقوية برامج تنموية
مشتركة لفائدة الجمعيات بدائرة تيسة

124 000,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تاونات

جمعية نساء املبادرة للتنمية والاعمال الخيرية

أنشطة مدرة للدخل

مشروع الاعشاب الطبية والعطرية

600 000,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

جرسيف

جمعية أمل الصفصفات للثقافة والتنمية بالجماعة القروية تادرت

أنشطة مدرة للدخل

إدماج املرأة في النسيج الاجتماعي من
خالل نشاط مدر للدخل وذلك باقتناء
اغنام ذات جودة عالية

286 800,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

جرسيف

جمعية املركز للتنمية والتعاون بالجماعة القروية مزكيتام

أنشطة مدرة للدخل

اقتناء آالت لنسج الزرابي التقليدية

100 000,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

جرسيف

الجمعية الخيرية الاسالمية مزكيتام

الرعاية الاجتماعية

بناء مرقد وتجهيزه

505 600,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

جرسيف

الجمعية الخيرية الاسالمية لدار املسنين

املسنين
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اقتناء مسخنين ماء شمس ي ولوازمه

مبلغ الدعم (بالدرهم)

44 000,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تازة

الجمعية الخيرية الاسالمية دار الفتاة تاهلة

الرعاية الاجتماعية

إحداث نادي الفتاة دار الفتاة تاهلة

212 733,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تازة

الشروق تازة

تقوية القدرات

دعم القدرات

91 800,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تازة

العصبة املغربية لحماية الطفولة

الطفولة

تنمية قدرات الطفل التربوية و
املعلوماتية

191 696,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تازة

جمعية شبكة نساء تازة

املرأة

قافلة من اجل املصاحبة و تيهىء النساء
الحوامل بالعالم القروي للوضع

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية أوراش التنمية باملغرب

املسنين

تنشيط املسنين

140 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية الضفة للتربية والتنمية املستدامة

مركز استماع

مركز الاستماع "نداء" لنساء ضحايا
العنف

163 600,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

الجامعة امللكية املغربية الرياضية لألشخاص املعاقين

إلاعاقة

الولوج إلى املمارسة الرياضية لذوي
الاحتياجات الخاصة

600 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية

تقوية القدرات

تقوية قدرات جمعيات التنمية
الاجتماعية بجهة الرباط سال زمور زعير

437 600,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية جنات إليواء مرض ى السرطان

مركز استماع

مركز جنات لإلستماع والدعم
والتضامن وإلايواء املؤقت ملريضات
السرطان املعنفات

147 500,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

الجمعية املغربية لتربية الشبيبة

ألاسرة

مركزي زهور طراغا ومحمد السماللي
للتعلم املجتمعي

250 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

صوت املرأة ألامازيعية

املرأة

مبادرة ملحاربة ألامية القانونية

159 660,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية الشروق للتربية والتنمية

مركز استماع
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560 630,00

مركز الشروق للتبليغ والتكفل بالنساء 171 800,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

مركز الوفاق لإلستشارة ألاسرية منظمة تجديد الوعي النسائي

ألاسرة

طريق النجاح

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

جمعية املحيط الاطلس ي للتنمية البشرية للمراة

املرأة

مركز متعدد الوظائف

334 100,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

جمعية املي للعمل الاجتماعي

املرأة

التكوين والتاهيل املندمج لفائدة املراة

200 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

رابطة الامل للطفولة املغربية

الطفولة

الحملة الوطنية الثانية ضد الاستغالل
الجنس ي لالطفال

280 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

جمعية امل سال

تقوية قدرات النساء للولوج إلى مواقع القرار دون تمييز

املناصفة العادلة من اجل التدبير
الامثل للشان املحلي

202 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الخميسات

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي الخميسات

إلاعاقة

تجهيز املركز الطبي التربوي بالخميسات 1 000 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

تمارة

جمعية السالم لإلنماء الاجتماعي

ألاسرة

كفالة وإدماج أسرة اليتيم

300 740,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

تمارة

الجمعية املغربية لكفالة اليتيم والعمل الخيري

أنشطة مدرة للدخل

عربات تجارية متنقلة

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية التضامن مع ألاطفال ذوي الحاجات الخاصة كلميم

إلاعاقة

دعم الحق في إلادماج املدرس ي
والاجتماعي لألطفال في وضعية إعاقة

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية أمهات ألاطفال املعاقين كلميم

إلاعاقة

إحتضان ألاطفال املعاقين املعوزين

20 000,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية تزرزيت النسوية للتنمية افران أ.ص

ألاسرة

التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة
ألاسرة

70 000,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية عائشة للتنمية عن قرب والاهتمام بالبيئة جماعة القصابي

أنشطة مدرة للدخل

تنمية وتثمين الدجاج البلدي بالعالم
القروي

242 490,00
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284 000,00

800 000,00

60 500,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية الهالل للرياضة والتنمية والتعاون تغجيجت

الطفولة

تجهيزروض ألاطفال

100 000,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

العصبة املغربية لحماية الطفولة كلميم

مركز استماع

تجهيز وتسيير مركز املرأة في وضعية
صعبة

275 000,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

فضاء الجنوب بويزكارن

تقوية القدرات

مبادرات محلية لدعم قدرات النسيج
الجمعوي الجهوي وتعزيز الحكامة
املحلية

200 000,00

كلميم ـ السمارة

طاطا

الجمعية الخيرية إلاسالمية دار الطالب والطالبة فم الحصن

الرعاية الاجتماعية

تأهيل مؤسسة الرعاية الاجتماعية

207 360,00

كلميم ـ السمارة

طاطا

جمعية تيتماتين النسوية فم الحصن

املرأة

تجهيز مركز للغزل التقليدي

كلميم ـ السمارة

طاطا

الجمعية الخيرية إلاسالمية دار الطالب والطالبة أقا

الرعاية الاجتماعية

تأهيل مؤسسة الرعاية الاجتماعية

241 295,00

كلميم ـ السمارة

طاطا

جمعية أصدقاء النخلة للتنمية واملحافظة على البيئة

أنشطة مدرة للدخل

تنمية دخل النساء القرويات

500 000,00

كلميم ـ السمارة

طاطا

جمعية نساء أم العلق للتضامن والتنمية الاجتماعية

املرأة

تجهيز نادي نسوي

كلميم ـ السمارة

السمارة

جمعية العودة للبيئة و التنمية

الطفولة

التعليم الاولي لألطفال في وضعية
الهشاشة

55 400,00

كلميم ـ السمارة

السمارة

جمعية امكالة للبيئة و التنمية

أنشطة مدرة للدخل

تجهيز ورشة لصناعة الحلويات لفائدة
النساء

135 000,00

كلميم ـ السمارة

السمارة

الفدرالية الوطنية لدعم إلاصالحات و املبادرات

تقوية القدرات

دعم مؤهالت الفاعلين املحليين

123 000,00

كلميم ـ السمارة

السمارة

العصبة املغربية لحماية الطفولة

الطفولة

وسيلة نقل ألاطفال

400 000,00
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53 750,00

85 000,00

كلميم ـ السمارة

السمارة

جمعية الامل للصم و البكم

الطفولة

وسيلة نقل ألاطفال

300 000,00

كلميم ـ السمارة

السمارة

جمعية بئر لحلو لحماية املياه و الغابات و الثروة الحيوانية

أنشطة مدرة للدخل

مشروع تمويل الحفالت

160 000,00

كلميم ـ السمارة

طانطان

إلاعاقة

بناء وتجهيز قاعة للرياضة وألالعاب

748 840,00

الشاوية ـ ورديغة

خريبكة

جمعية املبادرة النسائية خريبكة

مركز استماع

املركز إلاقليمي لالستماع و التوجيه و
املواكبة للنساء ضحايا العنف

156 000,00

الشاوية ـ ورديغة

خريبكة

جمعية نادي املستقبل لرياضة ألاشخاص املعاقين

إلاعاقة

تجهيز قاعتين للترويض الطبي والعالج
الطبيعي للمعاقين

201 125,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية فتح لرعاية حفظ القرآن والاعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية

الطفولة

فتح لدعم املنتجات املحلية ورعاية
الطفولة

104 700,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية التضامن للتنمية البشرية بكيسر

الطفولة

تجهيز وتسيير روض الاطفال

130 000,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية الانارة للتنمية والبيئة والتعاون اوالد سعيد

الرعاية الاجتماعية

انجاز دار الفتاة القروية

104 500,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية امل الغد للمراة والطفل بالبروج

أنشطة مدرة للدخل

مخبزة عصرية المهات الاطفال ذوي
الاحتياجات الخاصة

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية الوسام للثقافة والتنمية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية

إحداث ملحقة ملركز الشاوية ورديغة
الدماج ألاطفال في وضعية صعبة

308 380,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

الجمعية الخيرية دار الطالب مشرع بن عبو

الرعاية الاجتماعية

تأهيل مؤسسة الرعايـة الاجتماعية دار
االطالب والطالبـة مشـرع بن عبو

756 100,00

الشرقية

الناظور

جمعية مكتب الدراسات للتنمية املحلية

أنشطة مدرة للدخل

تاسيس و دعم تعاونية شبابية
للتسويق املتنقل للسمك الطري

455 000,00

جمعية الوطية للتنمية إلاجتماعية

5/19

185 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية مناهل الخير

الطفولة

وقاية الاطفال في وضعية الهشاشة من
التشرد والانحراف

697 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية الوفاء للتنمية الاجتماعية

الطفولة

تقديم خدمات واملعونات للفئات في
وضعية صعبة

280 000,00

الشرقية

فكيك

شبكة حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة

تقوية القدرات

تقوية قدرات الفاعلين املحليين

149 600,00

الشرقية

فكيك

جمعية بين سواري للتنمية القروية و إلاجتماعية بوعنان

أنشطة مدرة للدخل

شراء دراجات ثالثية العجالت لفائدة
الشباب

298 730,00

الشرقية

فكيك

جمعية عين الشواطر للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية

تقوية القدرات

تقوية قدرات الفاعلين املحليين

55 000,00

الشرقية

فكيك

جمعية جناح الرحمة تألعمال الاجتماعية تألشخاص املسنين

املسنين

بناء وتجهيز فضاء الترويض والترويح
على ألاشخاص املسنين بفجيج

550 000,00

الشرقية

الدريوش

جمعية امعمران الحوض السقوي

الطفولة

احداث وتجهيز روض الاطفال بالجماعة 100 000,00

الشرقية

الدريوش

جمعية اعوادن

الطفولة

تجهيو روض الاطفال

100 000,00

الشرقية

الدريوش

جمعية الاخالص للثقافة والرياضة بعين الزهرة

الرعاية الاجتماعية

تأهيل دار الطالبة عين الزهرة

399 450,00

الشرقية

الدريوش

جمعية الصداقة للتنمية والبيئة والثقافة

الطفولة

احداث ثالث رياض لألطفال بالجماعة
القروية أوالد بوبكر

150 000,00

الشرقية

الدريوش

جمعية ثاويزا لدعم مركز التربية والتكوين بن الطيب

املرأة

الشرقية

الدريوش

أفراس للتنمية والبيئة والثقافة بتفرسيت

املرأة

6/19

تأهيل مركز التربية والتكوين بن الطيب 120 000,00
تأهيل وتجهيز مركز متعدد
الاختصاصات بتفرسيت

100 000,00

الشرقية

جرادة

جمعية جرادة للتعليم والتربية ودعم التنمية

ألاسرة

دعم طاقة الاستقبال والتنشيط
للفضاء الطفل واملرأة بحي طارق بن
زياد بحاس ي بالل

الشرقية

جرادة

جمعية كفايت للثقافة والتنمية

أنشطة مدرة للدخل

تثمين وتطوير منتوجات املنشأة املحلية
بقرية كفايت

العيون ـ بوجدور ـ
الساقية الحمراء

طرفاية

جمعية مساندة الاشخاص املعاقين فرع طرفاية

إلاعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

220 000,00

العيون ـ بوجدور ـ
الساقية الحمراء

العيون

جمعية رواحل الصحراء

ألاسرة

التكوين والتأطير في مجال تنمية املرأة
وألاسرة

226 736,00

العيون ـ بوجدور ـ
الساقية الحمراء

العيون

جمعية ديوان النصاف املرأة

أنشطة مدرة للدخل

تربية املاعز وانتاج الحليب

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

سيدي قاسم

جمعية أطفالنا

الرعاية الاجتماعية

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

سيدي قاسم

جمعية ألاطلس للتنمية

إلاعاقة

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

سيدي قاسم

جمعية إثري للتنمية والبيئة

املرأة

لوحات الطاقة الشمسية باملركز
الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة
تجهيز ورشات الخياطة والحالقة
وحضانة لألطفال باملركب الاجتماعي
للقرب

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

القنيطرة

جمعي التفوق للرياضة البدنية و الاعمال إلاجتماعية

املرأة

تكوين الفتاة و املراة في مجال الخياطة 77 040,00

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

سيدي سليمان

جمعية التضامن دار بلعامري

ألاسرة

تادلة ـ أزيالل

بني مالل

جمعية تافطويت ايت يعقوب للتنمية والتضامن دير القصيبة

أنشطة مدرة للدخل

تادلة ـ أزيالل

أزيالل

النسيج الجمعوي التنموي

تقوية القدرات
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تزويد املركب إلاجتماعي لألطفال
املتخلى عنهم بمعدات الطاقة
الشمسية وتجهيز قاعة متعددة
وحفر
الوظائف
بئر واقتناء
الطبي
الترويض
تجهيز قاعة

فضاءحماية الطفولة و تاهيل املرأة

130 000,00

530 000,00

168 000,00

300 000,00

104 520,00

300 000,00

237 500,00

مشروع انتاج تعبئة وتسويق الكسكس 300 000,00

الدعم املؤسساتي للجمعيات

255 550,00

تربية النحل و إنتلج العسل

135 320,00

تادلة ـ أزيالل

أزيالل

جمعية سمنيد للتنمية ألاجتماعية

أنشطة مدرة للدخل

تادلة ـ أزيالل

أزيالل

جمعية املنار للمراة و الطفل و التنمية ابزو

أنشطة مدرة للدخل

مشروع حواء إلنتاج الخبز و الحاويات 520 000,00

تادلة ـ أزيالل

أزيالل

جمعية واورينت للتنمية و التعاون

أنشطة مدرة للدخل

تربية و إنتاج الدجاج البلدي و تسويقه 306 000,00

تادلة ـ أزيالل

الفقيه بنصالح

جمعية الالفة للمراة والطفل

تقوية قدرات النساء للولوج إلى مواقع القرار دون تمييز

دعم قدرات النساء

140 600,00

تادلة ـ أزيالل

الفقيه بنصالح

جمعية الخلفية للتنمية القروية

أنشطة مدرة للدخل

مشروع فضاء املنتوجات املحلية

100 000,00

دكالة ـ عبدة

آسفي

جمعية أمل للتنمية و التربية على املواطنة

املرأة

إحداث مركز متعدد الاختصاصات
لفائدة
النساء في وضعية صعبة

دكالة ـ عبدة

آسفي

جمعية املستقبل للتنمية

أنشطة مدرة للدخل

تربية الابقار لفائدة النساء الارامل
الفقيرات والامهات العازبات

دكالة ـ عبدة

الجديدة

الفيدرالية الوطنية لجمعيات أبناء قدماء املقاومين واعضاء جيش التحرير

تقوية القدرات

122 500,00

466 600,00

الدعم املؤسساتي للشبكات الجمعوية 155 000,00

دكالة ـ عبدة

اليوسفية

جمعية منار زيمة للشباب واملرأة والطفولة والتنمية البشرية

املرأة

ورشة لتمكين النساء والفتيات في
وضعية اجتماعية صعبة

276 000,00

دكالة ـ عبدة

اليوسفية

جمعية الطياميم للتنمية والتعاون

أنشطة مدرة للدخل

تتمين املنتوج املحلي كسكس

262 200,00

دكالة ـ عبدة

اليوسفية

جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية

مركز استماع

مركز احمر الستماع التوجيه القانوني
والارشاد الاسري والتكفل بالنساء
ضحايا العنف

106 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالب والطالبة بوطروش

الرعاية الاجتماعية
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بناء وتجهيز قاعة متعددة الاستعماالت 350 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

تنمل لتسيير النقل املدرس ي ببوطروش

الطفولة

شراء حافلتين للنقل املدرس ي

200 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

املستقبل لتنمية الاقتصاد الاجتماعي

أنشطة مدرة للدخل

صناعة وتسويق الزرابي التقليدية

12 800,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

الجمعية الخيرية الاسالمية امي نفاست

الرعاية الاجتماعية

توسيع مؤسسة الرعاية دار الطالب
والطالبة امي نفاست "بناء مرقد للنوم

166 666,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

اؤف للتنمية والتعاون

املرأة

تجهيز مركز محاربة ألامية والتكوين في
عدة حرف تقليدية

89 976,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

الجمعية الخيرية الاسالمية لدار الطالب تيغيرت

الرعاية الاجتماعية

توسيع وتهيئة مقر دار الطالب

397 244,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

جمعية الخير لتسيير ورعاية دار الطالب تيوغزة

الرعاية الاجتماعية

توسعة مؤسسة الرعاية إلاجتماعية
"بناء مراقد ومرافق صحية

860 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

سيدي إفني

الجمعية الخيرية الاسالمية سيدي احساين اوعلي ميرغت

الرعاية الاجتماعية

توسيع دار الطالبة ميرغت

1 000 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تيزنيت

جمعية بلسم لكفالة اليتيم

أنشطة مدرة للدخل

تثمين منتوج الزرارع

142 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

زاكورة

تكيت للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لدوار تكيت

أنشطة مدرة للدخل

تربية أغنام الدمان لفائدة  45امرأة
قروية

190 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

زاكورة

دار ألامومة امحاميد الغزالن

املرأة

الادماج السوسيو اقتصادي لنساء
جماعة املحاميد

200 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

زاكورة

الانطالق للعمل الثقافي

تقوية القدرات

بناء فضاء جمعوي

456 606,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تارودانت

جمعية نماء للتنمية والتضامن

أنشطة مدرة للدخل

مخبزة نماء العصرية

197 100,00
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سوس ـ ماسة ـ درعة

تارودانت

جمعية مستقبل تكليان للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية

املرأة

تجهيز قاعة الطرز والخياطة باآلالت

100 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تارودانت

جمعية ايت عمر أكادير للتنمية والتعاون

تقوية القدرات

تقوية قدرات الجمعيات الاجتماعية
التنموية

69 120,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تارودانت

الجمعية الخيرية إلاسالمية املركب الاجتماعي بايت ايعزة

الرعاية الاجتماعية

تأهيل املركب الاجتماعي آيت ايعزة

63 660,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

جمعية واحة تيزي للتنمية وألاعمال الاجتماعية

أنشطة مدرة للدخل

خلق ورشة لتعبئة التمر وإنتاج عصيرها

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

جمعية املاء الصالح للشرب والتنمية

الطفولة

بناء روض ألاطفال

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

جمعية تودغى ألبناء قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

أنشطة مدرة للدخل

مركز التكوين الحرفي

399 600,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

جمعية أمليل للتنمية والبيئة

الطفولة

املصابيح الاقتصادية للتالميذ في العالم
القروي

520 800,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

جمعية تسكى امزاورو للتنمية

املرأة

مركز التربية والتكوين في مجال
الخياطة والنسيج التقليدي

85 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

الجمعية التنموية العدوان

الطفولة

326 900,00

150 000,00

تجهيز فضاء تربوي متعدد الاستعماالت 85 990,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تنغير

الجمعية الخيرية دار الطالبة أمسمرير

الرعاية الاجتماعية

توسيع بناية دار الطالبة أمسمير
(الشطر الثاني)

427 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية ألاطفال إلانطوائيين بالجنوب

إلاعاقة

دعم و تقوية القدرات التربوية
لألطفال إلانطوائين

280 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية املبادرة للتنمية و املواطنة

أنشطة مدرة للدخل
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تهيي ئ و تجهيز وحدة إلنتاج زيت أركان

245 640,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية شمس لالتطفال إلانطوائين

إلاعاقة

تكوين املربيين و آلاباء في ميدان التوحد

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية التكافل بايت ملول

الرعاية الاجتماعية

تقوية و تجهيز مركز الرعاية إلاجتماعية
دار ألاطفال

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية تكظيفت للثقافة والتنمية الشاملة

أنشطة مدرة للدخل

تجهيز ورشة نسج الزرابي الووزكيتية

طنجة ـ تطوان

العرائش

الجمعية الخيرية الاسالمية تطفت

الرعاية الاجتماعية

دعم التمدرس باملناطق الجبلية القليم
العرائش

400 000,00

طنجة ـ تطوان

العرائش

جمعية املححاص للتنمية البشرية بالعرائش

مركز استماع

مركز الخدمات الاجتماعية والتربوية
ومناهضة العنف والتهميش

372 800,00

طنجة ـ تطوان

املضيق

جمعية نساء املستقبل املحلية الثقافية والعمل الاجتماعي

أنشطة مدرة للدخل

املستقبل لدعم الانشطة املدرة للدخل
بدوار ليونش

170 000,00

طنجة ـ تطوان

تطوان

جمعية الانبعاث النسوي

املرأة

تعزيز العمل مع الرجال والنساء لجميع
الفئات
العمرية ملناهضة العنف املوجه ضد
املرأة

208 300,00

533 013,00

111 300,00

449 600,00

طنجة ـ تطوان

تطوان

الاتحاد الوطني النسائي املغربي
املنظري تطوان

أنشطة مدرة للدخل

اتمام تجهيزات ورشة الحلويات

85 000,00

فاس ـ بوملان

صفرو

جمعية ابداعات نسائية

مركز استماع

مركز ابداعات لالستماع والتوجيه
القانوني

137 740,00

فاس ـ بوملان

صفرو

املركز التربوي لالطفال في وضعية هشة

الطفولة

تجهيز قاعة متعددة التخصصات

112 100,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الحوز

الجمعية الخيرية إلاسالمية دار الطالبة زرقطن

الرعاية الاجتماعية

بناء قاعة متعددة إلاختصاصات

201 312,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الحوز

جمعية تيويزي للتنمية و البيئة

الرعاية الاجتماعية

بناء دار الفتاة القروية املتمدرسة

500 000,00
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طلب دعم مالي للشراكة في توسيع دار
الطالبة بمركز الجماعة القروية لتديلي 250 000,00
مسفيوة
طلب دعم لبناء وحدة ايواء املركب
1 000 000,00
املدرس ي املندمج بامدسن بالجماعة
القروية زرقطن

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الحوز

الجمعية الخيرية لدار الطالبة تيديلي مسفيوة

الرعاية الاجتماعية

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الحوز

جمعية أصدقاء املركز إلاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش

الطفولة

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الحوز

جمعية تفراوت للتنمية بدوار إكيس

أنشطة مدرة للدخل

إحداث ورشة صناعة الزرابي و
املنتوجات اليدوية التقليدية

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الصويرة

الوادي ألاخضر للتنمية

تقوية القدرات

دعم القدرات التدبيرية للجمعيات
املحلية

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الصويرة

جمعية تسيير دار املواطن

ألاسرة

مركز إشعاع للتنمية الثقافية

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

مراكش

الجمعية املغربية لكفالة اليتيم

الطفولة

مشروع ألامل للدعم املدرس ي

129 500,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

مراكش

جمعية التفاؤل لنساء مراكش الحمراء

املرأة

تأهيل املرأة لولوج سوق الشغل

49 400,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

مراكش

جمعية  kecpsmilingاملغرب

الطفولة

إعادة إلادماج العائلى املدرس ي و املنهي
لألطفال في الشارع

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

شيشاوة

جمعية السبيل للثقافة والتربية

املرأة

السبيل للفتاة القروية

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

شيشاوة

الجمعية املغربية إيفولكي للتنمية والتعاون القروي

ألاسرة

تمويل مشروع لدعم الخدمات الطبية
للفئات في وضعية هشاشة

500 000,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية التضامن النسائي لألعشاب الطبية والعطرية  -الحمام-

أنشطة مدرة للدخل

إنتاج الكسكس باألعشاب الطبية

198 000,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية أسديري نشران والوساطة الاجتماعية خنيفرة

الطفولة

املواكبة الاجتماعية لوضع الطفل في
املناطق الجبلية

154 000,00
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125 000,00

185 020,00

210 800,00

256 060,00

694 440,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

الجمعية الخيرية إلاسالمية أيت اسحاق

الرعاية الاجتماعية

تأهيل القدرات السوسيوتربوية لدار
الطالب أيت اسحاق

89 830,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية املباركيين للتنمية والبيئة واملياه سيدي امبارك املركز

الرعاية الاجتماعية

دعم إحداث دار التلميذ القروي
باملدرسة الجمعاتية بسيدي امبارك
املركز

1 000 000,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية تواصل للصم بمريرت

إلاعاقة

تكوين وتأهيل ألاشخاص الصم

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية خريجات مراكز التربية والتكوين للتنمية القروية بتيغزى

املرأة

استكمال تجهيز وبناء بعض مرافق
مركز املرأة القروية بتيغزى

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية تومثين للتنمية والتكوين خنيفرة

أنشطة مدرة للدخل

توسيع مشروع مدر للدخل في مجال
صنع الحلويات والفطائر

150 150,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية تيغزى أطلس للتنمية

الرعاية الاجتماعية

بناء مرقد خاص بالذكور باملركب
الاجتماعي دار الطالبة والطالب تيغزى
جماعة الحمام

1 000 000,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية ألاطلس للتنمية البشرية

أنشطة مدرة للدخل

فضاء املرأة لإلنتاج والتسويق

311 660,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية الفجر للتدبير املنزلي والتنمية

أنشطة مدرة للدخل

دعم مشروع مدر للدخل في مجال
الطبخ مالحلويات قصد التمكين من
الادماد الاجتماعي والاقتصادي للمرأة

283 410,00

مكناس ـ تافياللت

خنيفرة

جمعية البديل للتربية والتكافل والتنمية الاجتماعية

أنشطة مدرة للدخل

دعم الانشطة املدرة للدخل في مجال
التدبير املنزلي

78 132,00

مكناس ـ تافياللت

الحاجب

جمعية دار الطالبة حي لحسن أكوراي

الرعاية الاجتماعية

إحداث قاعة متعددة الوسائط

123 600,00

مكناس ـ تافياللت

الحاجب

جمعية الهدى للتنمية والثقافة والتضامن

الطفولة

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

جمعية النخيل للتنمية والبيئة

أنشطة مدرة للدخل
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83 432,00

198 612,00

تجهيز روضين لألطفال بحيين هامشيين 110 500,00
وحدة إلعداد الخبز والكسكس
والحلويات

318 439,00

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

فضاء الفتح للتربية والتخييم

الطفولة

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

جمعية واحة ألاطفال ذوي إلاعاقة الحركية

إلاعاقة

أحسن لتنمية قدرات الجمعية في
كفالة ورعاية الطفل اليتيم بجهة
مكناس تافيالت
تأهيل العمل إلاجتماعي وولوج
الخدمات املوجهة لألطفال في وضعية
إعاقة

297 650,00

200 000,00

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

جمعية أم البنين للعناية باألسرة

مركز استماع

مركز أمان للتكفل بالنساء وألاطفال
ضحايا العنف

332 900,00

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

شبكة تفويت للدفاع عن حقوق املرأة بالجنوب الشرقي

مركز استماع

وضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ
والتكفل بضحايا العنف

420 800,00

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

جمعية شمس ألسر وأصدقاء ألاطفال في وضعية إعاقة

إلاعاقة

خلق فضاء لتربية وتكوين ألاطفال ذوي
الثالثي الصبغي 21

327 900,00

مكناس ـ تافياللت

الرشيدية

جمعية أصدقاء الشعب املغربي

املرأة

الخياطة والفصالة والنسيج

204 100,00

مكناس ـ تافياللت

ميدلت

جمعية تيزي نسالمت للتنمية والتربية أنفكو تونفيت

أنشطة مدرة للدخل

تربية النحل

141 632,00

مكناس ـ تافياللت

ميدلت

جمعية إسالن للتنمية املستدامة بترغيت

أنشطة مدرة للدخل

تربية املاعز

134 720,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء

مركز استماع

دعم مراكز الاستماع وإلارشاد القانوني
من اجل تقديم خدمات جيدة للنساء
ضحايا العنف

300 000,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

جمعية قريتي

الطفولة

تجهيز قسم التعليم ألاولي وحديقة
لألطفال

87 900,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

جمعية مساعدة ألاطفال املعاقين بمكناس

إلاعاقة

تنمية إلادماج الاجتماعي لألطفال
املعاقين

50 410,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

جمعية الشقائق

مركز استماع
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تجهيز وتأهيل مركز الاستماع وإلارشاد 39 010,00

مركز التوجيه والاستشارة لفائدة
النساء املعنفات

وادي الذهب ـ الكويرة

الداخلة

جمعية الواحة لحمياة الام والطفل

مركز استماع

طنجة ـ تطوان

طنجة

جمعية أحالم

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

500 000,00

طنجة ـ تطوان

طنجة

جمعية ءامنة للدفاع عن حقوق النساء و ألاطفال ضحايا العنف

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

375 661,00

طنجة ـ تطوان

القصر الكبير

جمعية الزيتونة للتربية و تنمية التضامن النسائى

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

302 820,00

طنجة ـ تطوان

طنجة

جمعية روابط الصداقة

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

499 928,00

الشرقية

وجدة

جمعية التعاون للتنمية و الثقافة ACODEC

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

480 300,00

الشرقية

تاوريرت

جمعية دعم املراة في وضعية صعبة

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

379 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية عين الغزال 2000

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

499 250,00

الشرقية

وجدة

جمعية املستقبل للتعليم ألاولي و التنمية

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

352 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية التعاون و التنمية CODEV

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

499 716,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية الطفولة املعاقة

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

498 285,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تارودانت

جمعية اهلي

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

471 500,00
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50 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

الجمعية املغربية لقرى الاطفال املسعفين

الطفولة (تمويل في إطار التعاون إلاسباني)

493 500,00

الشاوية ـ ورديغة

سطات

جمعية دعم برنامج التأهيل املجتمعي بسطات

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

871 200,00

فاس ـ بوملان

فــاس

مؤسسة ألامير موالي عبد هللا لرعاية ألاطفال املعاقين بفاس

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

554 400,00

فاس ـ بوملان

فــاس

جمعية " بسمة " لألطفال املعاقين ذهنيا بفاس

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

217 800,00

فاس ـ بوملان

فــاس

جمعية التواصل لألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بفاس

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

72 600,00

الشرقية

الدريوش

ودادية السالم والتنمية والتضامن للمعاقين بالدريوش

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

90 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية فضاء التوحد وجدة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

198 000,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

جمعية اباء واصدقاء الاطفال املعاقين ذهنيا بالدار البيضاء

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

2 583 900,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

"الجمعية الوطنية إلدماج ألاشخاص في وضعية إعاقة بالدار البيضاء" أناييس

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

366 300,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

الجمعية الوطنية إلدماج الثالثي الصبغي  21بالدار البيضاء

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

279 000,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

الجمعية املغربية لألطفال الصم الدار البيضاء

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

1 401 400,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

جمعية ألاطفال الصم ونظام الكالم امللمح باملغرب بالدار البيضاء

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

126 000,00
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الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

جمعية إلاحس ــان

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

600 000,00

الدار البيضاء الكبرى

املحمدية

جمعية التضامن للطفل املعاق ذهنيا باملحمدية

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

145 200,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

الجمعية الوطنية لرعاية الصم بعين السبع بالبيضاء

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

100 000,00

الدار البيضاء الكبرى

املحمدية

)املحمدية(الجمعية املحمدية للطفولة والصحة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

60 500,00

الدار البيضاء الكبرى

املحمدية

)املحمدية(جمعية التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة عين حرودة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

66 000,00

الدار البيضاء الكبرى

الدار البيضاء

)لدار البيضاء(الجمعية املغربية لقرى ألاطفال املسعفين

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

66 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية " املنار" للمعاقين ذهنيا بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

564 300,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

" جمعية آباء وأصدقاء ألاشخاص املعاقين ذهنيا لوالية الرباط وسال " هدف
بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

326 700,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

جمعية اليد في اليد لتأهيل ألاشخاص املعاقين الصم والبكم باملغرب بسال

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

137 500,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية املستقبل لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

130 900,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية" البشرى"آلباء وأصدقاء ألاطفال والشباب الحاملين لإلعاقة الحركية
الدماغية بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

66 000,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

جمعية الكوثر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

59 400,00
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الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

الرباط

فضاء الحياة للتأهيل الاجتماعي بالرباط

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

142 500,00

الشاوية ـ ورديغة

برشيد

الجمعية املغربية لتنمية نظام الكالم امللمح
)برشيد(

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

72 000,00

الشرقية

وجدة

جمعية " صفاء " للمعاقين ذهنيا بوجدة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

207 900,00

الشرقية

وجدة

جمعية الشبيبة لألشخاص ذوي إلاعاقة وأصدقاؤها بوجدة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

105 600,00

تادلة ـ أزيالل

الفقيه بنصالح

جمعية "رضا" إلدماج الطفل التوحدي واملعاق ذهنيا بالفقيه بن صالح

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

88 000,00

تازة ـ الحسيمة ـ تاونات

تازة

).تازة(جمعية آباء وأولياء ألاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

261 800,00

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

القنيطرة

جمعية الوئام وإلانصاف لألطفال املعاقين ذهنيا بالقنيطرة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

123 200,00

الغرب ـ شراردة ـ بني
حسين

القنيطرة

الجمعية املغربية لحياة أفضل بالقنيطرة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

369 600,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

تيزنيت

جمعية تحدي إلاعاقة بتزنيت

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

196 000,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

أكادير

جمعية الطفولة املعاقة باكادير

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

247 500,00

سوس ـ ماسة ـ درعة

ورزازات

جمعية آفاق بورززات

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

90 000,00

طنجة ـ تطوان

تطوان

جمعية آباء وأصدقاء أطفال معهد ألاميرة لال مريم لألطفال الانطوائيين بطنجة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

1 197 000,00
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طنجة ـ تطوان

تطوان

جمعية" حنان" لرعاية ألاطفال املعاقين بتطوان

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

660 000,00

طنجة ـ تطوان

طنجة

جمعية العون وإلاغاثة بطنجة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

165 000,00

كلميم ـ السمارة

كلميم

جمعية تحدي إلاعاقة بكلميم

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

107 800,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

جمعية الفتح ملساعدة ألاطفال القليلي السمع بمكناس

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

158 400,00

مكناس ـ تافياللت

مكناس

)مكناس(الجمعية الاسماعيلية للمعاقين جسديا

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

138 600,00

وادي الذهب ـ الكويرة

الداخلة

جمعية رائد املسيرة الخضراء للمكفوفين واملعاقين بالداخلة

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

156 600,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

مراكش

جمعية أبناؤنا آلباء وأولياء ألاطفال والاشخاص ذوي التثليث الصبغي 21

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

82 500,00

الرباط ـ سال ـ زمور ـ زعير

سال

Ass Fondation Gestion du Centre National Mohammed VI des
Handicapés

تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة

دعم تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة
ذهنية

1 400 000,00

مراكش ـ تانسيفت ـ
الحوز

الصويرة

Ass Soutien au Centre Social Ibtissama

الطفولة

دعم تسيير املركب الاجتماعي ابتسامة
بالصويرة

350 000,00

مكناس ـ تافياللت

الحاجب

Ass Espace Multifonctionnel des Femmes

املرأة

دعم تسيير املركز املتعدد الوظائف
بالحاجب

300 000,00

مكناس ـ تافياللت

إفران

Ass Fédération Nationale d'Appui aux Réformes aux Initiatives Locales

الطفولة
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دعم تسيير املركزب الجتماعي عين اللوح 500 000,00

