المملكة المغربية
وزارة الداخلية

صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء

اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء
الئحة المشاريع الممولة
2015-2009

نونبر 2015

1

أول عملية طلب المشاريع

 األحزاب والهيئات السياسية
حامل المشروع

اسم المشروع

1

الحزب اإلشتراكي الموحد

2

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

تكوين مستشارات جماعيات بالمجالس القروية
والحضرية
بناء قدرات النساء خطوة أساسية نحو تقوية التمثيلية

3

منظمة المرأة االستقاللية

تقوية تمثيلية المرأة وإدماجها في تدبير الشأن المحلي

4

االتحاد الدستوري

5

الحركة الشعبية

مشروع االتحاد الدستوري من أجل مقاربة أنجع
لتحسيس بأهمية تمثيلية المرأة.
أنا المستشارة الجماعية

6
7
8

القطاع النسائي لحزب التقدم و
االشتراكية
العدالة والتنمية
التجمع الوطني لألحرار

تأطير و تأهيل النساء للتمثيلية في المجالس المنتخبة
دعم القدرات السياسية للمرأة في تدبير الشأن المحلي
قافلة وطنية لالدماج السياسي للمرأة

 الجمعيات الوطنية
حامل المشروع

اسم المشروع

1

الجمعية الوطنية لرعاية الطفولة و االسرة
مندوبية اقليم بوجدور

برنامج تعزيز وتقوية قدرات نساء وشابات إقليم
بوجدور في الحياة السياسية صوتا وترشيحا.

2

منظمة تجديد الوعي النسائي البيضاء

دعم القدرات النسائية على المشاركة السياسية

3

منتدى الزهراء للمراة المغربية الرباط

قافلة الزهراء لتعزيز مشاركة المرأة المغربية في الحياة
السياسية

4

مؤسسة عباس قباج للتنمية و الثقافة أكادير

قافلة دعم تمثيلية النساء في تدبير الشأن العام

5

جمعية األبحاث و الدراسات في العلوم
االجتماعية الرباط

التكوين في مجال التسويق االنتخابي للمترشحات

 الجمعيات المحلية
1

حامل المشروع
جمعية األمل للتنمية النسائية بني يطفت (إقليم
الحسيمة)

اسم المشروع
صوتك من ذهب

2

جمعية المنال للتنشيط النسائي الحسيمة

من أجل المشاركة الواسعة للنساء في االنتخابات العامة

3

جمعية اريدال للتنمية اآلجتماعية و المحافظة
على البيئة (بوجدور)

إبراز القدرات التمثيلية للمرأة

2

4

جمعية العكاية للتضامن و التنمية االقتصادية
(إقليم طاطا)

توعية وتكوين في افق االستحقاقات الجماعية

5

مركز الوئام لالرشاد االسري(جهة الرباط
سال زمور زعير)

فضاءات العمل السياسي النسوي

6

جمعية البشرى للتنمية االجتماعية والثقافة
والرياضية
بالرباط
جمعية الطلحة للتنمية و محاربة الفقر و
االمية و المحافظة على المجال باقليم اسا
الزاك
الشبكة الجهوية لمركز حقوق الناس (قلعة
السراغنة)

البشرى لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية

9

جمعية أصداء للتضامن والتنمية ورزازات

تعزيز مشاركة المرأة في االستحقاقات االنتخابية
تصويتا وترشيحا

حركة التويزة فرع ابن جرير

رفع من تمثيلية النساء تصويتا وترشيحا لالنتخابات
الجماعية بمنطقة الرحامنة.

11

جمعية الوادي األخضر (إقليم الصويرة)

تقوية قدرات النساء لتدبير الشأن المحلي

12

جمعية أبي الجعد للتنمية المستديمة أبي الجعد

قدرات نسائية

13

جمعية فضاء التنمية المستدامة (فاس)

مقاطعتي تهمني

14

جمعية التضامن للطفل و المرأة بآسفي

تعزيز قدرات المرأة بضرورة المشاركة في العملية
االنتخابية

15

جمعية اغازون امينسديدن للتنمية (نقوب إقليم
زاكورة)

تقوية قدرات النساء القرويات وتوعيتهن بأهمية
التصويت والترشيح لالنتخابات الجماعية والتشريعية.

7
8

10

أنشطة تحسيسية وتكوينية لتشجيع المرأة والشباب على
ممارسة حقوقهم الدستورية
تشجيع تمثيلية النساء

3

في إطار ثاني عملية طلب المشاريع

 األحزاب والهيئات السياسية
حامل المشروع
1

الحزب العمالي

2

جبهة القوى الديمقراطية

3

منظمة المرأة االستقاللية

4

التجمع الوطني لألحرار

5

االتحاد الدستوري

6

العدالة والتنمية

اسم المشروع
االرتقاء بقدرات المرأة المستشارة في الجماعة من العمل
المحلي إلى العمل السياسي الوطني الشمولي.
تفعيل دور المنتخبات في تدبير الشأن المحلي
تقويةةة قةةدرات المستشةةارة الجماعيةةة وتعزيةةز دورهةةا فةةي
تسيير الشأن المحلي.
تفعيل دور المستشارة الجماعية في التنمية المحلية.
الجماعةةةةةةة المحليةةةةةةةو مدرسةةةةةةة للتكةةةةةةوين والممارسةةةةةةة
الديمقراطية للمرأة الطموحة
تقوية القدرات السياسية للمرأة في تدبير الشأن المحلي

7

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

مستشارات فاعالت في التدبير المحلي

8

التقدم واالشتراكية

مقاربة النوع في تدبير الشأن المحلي

9

الحركة الشعبية األمانة العامة

المرأة تواصل دائم وتعبئة شاملة من أجل مشاركة فعالة

 الجمعيات الوطنية
حامل المشروع
1

الجمعية المغربية

اسم المشروع
ايفولكي

 2اإلتحاد الوطني النسائي المغربي (المكتب
اإلقليمي بجرادة)

نساء نساء
اعداد الناشطات الجمعويات و المستشارات الجماعيات
لتعبئة سياسية أفضل

 الجمعيات المحلية
حامل المشروع

اسم المشروع

1

جمعية تضامن لمساعدة األطفال في
وضعية صعبة (طنجة)
جمعية المنتدى النسائي األمانة العامة فاس
جمعية النخيل (مراكش)

4

جمعية أمل للتنمية واركي (قلعة السراغنة)

تقوية قدرات المستشارات الجماعيات بالوسط القروي
في مجالي التنمية البشرية وتدبير الشأن المحلي.

5

جمعية حوض كير للتنمية والمحافظة على
البيئة عين الشواطر (فكيك)

المساهمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة
والحياة الجمعوية بإقليم فكيك

6

منتدى المبادرات للتنمية والدعم المحلي
بتالسينت
الجمعية المغربية للمرأة العاملة آيت ملول

مشروع تقوية كفاءات  40عنصرا نسويا محليا بتالسينت
تقوية قدرات المرأة في تدبير الشأن المحلي

2
3

7

المشاركة المواطنة للمرأة في الشأن المحلي
تمثيلية النساء بين اإلدماج المشهود والتمكين المنشود
تقوية قدرات النساء المنتخبات في جهة مراكش -
تانسيفت  -الحوز

4

8
9

جمعية أصدقاء النخلة للتنمية ومحاربة الفقر
واألمية والمحافظة على البيئة طاطا
جمعية الساقية الحمراء للنهضة النسوية
(العيون)

تقوية قدرات المرأة المستشارة في الشأن المحلي والتنمية
البشرية
جمعية الساقية الحمراء للنهضة السنويةو الملتقى الوطني
للمستشارات الجماعيات (تكوين وتحفيز المستشارات)

 10جمعية األمل للتنمية االجتماعية جرادة

المرأة المغربية بين المشاركة السياسية وتدبير الشأن
المحلي واقع وآفاق

 11جمعية األلفية الثالثة لتنمية الفعل الجهوي
بالجنوب الشرقي.

تقوية قدرات المستشارات الجماعيات بالجنوب الشرقي

 12جمعية الرحمة للتنمية والوئام (تارودانت)

تقوية القدرات التمثيلية للمرأة في مجال تدبيرالشأن
المحلي

 13شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط
الحيوي المنسقية اإلقليمية الصويرة

دعم وتشجيع تمثيلية النساء بإقليم الصويرة

 14مركز التنمية لجهة تانسيفت

تكوين  200من النساء المستشارات الجماعيات
والمنتخبات في مجال اإلدارة المحلية ،الحكامة الجيدة،
التواصل ،إعداد وتركيب المشاريع وإعداد وتتبع
المخططات الجماعية الجماعية للتنمية.
مستشارات الجماعات في الريفو من الديمقراطية
التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية

 15منتدى نوميديا لألسرة والتنمية الناظور
 16جمعية بني لنت للتنمية والثقافة (إقليم تازة)

 17شبكة الجمعيات التنموية آيت سكوكو
 18جمعية حركة التويزة
( بن جرير)
 19جمعية المنال للتنشيط النسائي المركب
االجتماعي النسوي باريو حدو الحسيمة
 20جمعية أصداء للتضامن والتنمية ورزازات
21
22
23
24
25
26

تمكين النساء المنتخبات بالجماعات القروية بإقليم تازة
في مجاالت التدبير والتسيير الجماعاتي ،وإقدارهم على
المساهمة اإليجابية في التنمية البشرية.
تقوية قدرات المرأة من أجل مشاركة فعالة في الحياة
العامة
مواكبة ومرافقة المستشارة الجماعية لمنطقة الرحامنة
مشروع التكوين في مجال تدبير الشأن المحلي والسياسي
تعزيز مشاركة المرأة في االستحقاقات االنتخابة تصويتا
وترشيحا.

الجمعية االجتماعية بتيغسالين (خنيفرة)

مشروع التنمية بإقليم خنيفرة

جمعية فتيات زاوية سيدي بوطيب لتأهيل
وتمدرس الفتاة القروية
جمعية فضاء المرأة تنغير

التكوين المواكبة التوعية التحسيس

مركز حقوق الناس
(قلعة السراغنة)
جمعية أبي الجعد للتنمية المستديمة
جمعية العكاية للتضامن والتنمية االجتماعية
.
(إقليم طاطا)

أنشطة تحسيسية لتشجيع المرأة على ممارسة حقها
الدستوري في الترشيح والتصويت في االنتخابات
تشجيع ومواكبة المستشارات في المجالس الجماعية
قدرات نسائية II
تفعيل دور المستشارات الجماعيات في التنمية المحلية
بطاطا

5

27

جمعيةةة جةةوهرة الصةةحراء ألوضةةاع المةةرأة
والطفل (العيون)

جميعا من اجل وجة أكثةر إشةراقا للمةرأة فةي االنتخابةات
البرلمانية

28

جمعية أطفالنا للتضامن والعمل االجتمةاعي
(الداخلة)

ملتقى المرأة واآلفاق الديمقراطية

جمعية الطلحة للتنمية ومحاربة الفقر
واألمية والمحافظة على المجال بإقليم أسا
الزاك

أنشطة تكوينية لدعم وتقوية المشاركة الكاملة للمرأة فةي
صنع القرارعلى صعيد جميةع أنةواع المؤسسةات المحليةة
والجمعويةةةة وتأهيلهةةةا لالنخةةةراط فةةةي التنميةةةة والمسلسةةةل
الديمقراطي الحداثي.

29

6

في إطار ثالث عملية طلب المشاريع

 األحزاب والهيئات السياسية
اسم المشروع

حامل المشروع
1

حزب اليسار األخضر المغربي

2

حزب التقدم واالشتراكية

تشجيع المشاركة النسائية و مواكبة المستشارات
في المجالس الجماعية
" المشاركة السياسية للنساء ضرورية للرفع من
أداء المجالس المنتخبة"

3

حزب العدالة والتنمية

" التحفيز نحو مشاركة أكبر للمرأة في صنع
القرار"

 الجمعيات الوطنية
1

االتحاد الوطني النسائي المغربي  -فرع
بركان-
جمعية منتدى البدائل

 -العيون-

2
3

المعهد المغربي للتنمية المحلية  -مراكش-

 4منظمة الكشفية المحمدية المغربية -القنيطرة-
 5منتدى الزهراء للمرأة المغربية -الرباط-

تقوية قدرات المنتخبات والفاعالت الجمعويات بإقليم
بركان
تقوية قدرات المرأة في مجال التنمية البشرية و
تحسيسها بأهمية المشاركة في تسيير الشان المحلي و
بأهمية العمل السياسي
تقوية قدرات النساء المستشارات في المجالين
القانوني والتدبيري بإقليمي مراكش وأزيالل
النساء في الجماعات المحلية رافعة للحكامة المحلية
تقوية قدرات الفاعالت السياسيات رهان التنمية
المستدامة

 الجمعيات المحلية
حامل المشروع

اسم المشروع

1

جمعية أدرار للتنمية االجتماعية

الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للمرأة في الجبال

2

جمعية األلفية الثالثة لتنميةة الفعةل الجمعةوي
بالجنوب الشرقي

"تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية"

3

جمعية نور للتنمية والتعاون جرادة

مشةةاركة المةةرأة فةةي صةةنع القةةرار علةةى صةةعيد جميةةع
والجمعوية
المؤسسات المحلية

4

جمعية محبة بالدي فرع لمسيد

تعزيةةةز مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي االسةةةتحقاقات االنتخابيةةةة
تصويتا و ترشيحا

5

االتحاد اإلقليمي لجمعيات األحيةاء السةكنية-
بوجدور

6

فةةةةرع المحلةةةةي للفدراليةةةةة الوطنيةةةةة لةةةةدعم

ورشةةةات لةةةدعم وتعزيةةةز مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي العمةةةل
السياسي
تكةةةةةوين المةةةةةرأة فةةةةةي مجةةةةةال االنتخابةةةةةات التشةةةةةريعية
والجماعية والتسيير الجماعي
7

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

اإلصالحات والمبادرات المحلية  -السمارة
جمعية فضاء التنمية المستدامة –فاس-
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة  -كلميم
جمعية تيويزي للتضامن والتنمية القروية

"تعزيةةز مشةةاركة المةةرأة فةةي االسةةتحقاقات االنتخابيةةة
 2012تصويتا وترشيحا"

جمعية تفعيل المبادرات (تازة)

تقوية القةدرات التنمويةة للمةرأة ورهانةات المسةاواة بةين
الجنسين

جمعية أصدقاء تافوغالت

تفعيل دور المستشارات الجماعيات و مواكبتهن

جمعية التنمية والبيئة بني تجيت

مشروع المساهمة في تقويةة القةدرات التمثيليةة النسةائية
بدائرة بني تجيت

جمعية الوحدة للسقي والتنمية

المساهمة في دعةم مشةاركة المةرأة فةي الحيةاة العامةة و
الحياة الجمعوية بإقليم فجيج.

جمعيةةة أصةةدقاء النخلةةة للتنميةةة والمحافظةةة
على البيئة

تقويةةةةةة قةةةةةدرات المستشةةةةةارات الجماعيةةةةةات بأقةةةةةاليم
(طاطا،تارودانت،اشتوكة آيت باها )

جمعية التعاون للتنمية والثقافة وجدة

تقوية قدرات المرأة في تدبير الشأن العام

جمعية الشعلة للتربية والثقافة بوجدور

تكوين  30مستشارة وفاعلة نسائية بإقليم بوجدور

جمعية المنال للتنشيط النسائي الحسيمة

جمعيةةة جةةوهرة الصةةحراء ألوضةةاع المةةرأة
والطفل العيون
جمعية أمل للتنمية -واركي

الملتقةةى المحلةةي للمستشةةارات الجماعيةةات والفعاليةةات
النسةةائية تحةةت عنةةوان "واقةةع المستشةةارات الجماعيةةات
وآليةةةات المشةةةاركة أكثةةةر فةةةي صةةةنع القةةةرار وتعزيةةةز
القدرات"
مشةةةةاركة المةةةةرأة فةةةةي العمةةةةل السياسةةةةي"أي مسةةةةتقبل
للمشاركة النسائية"
تقويةةةةة القةةةةدرات التدبيريةةةةة والترافعيةةةةة للمستشةةةةارات
الجماعيةات بالوسةةط القةةروي فةي اقلةةيم قلعةةة السةةراغنة،
وتحفيةةةز النسةةةاء علةةةى المشةةةاركة السياسةةةية فةةةي افةةةق
االنتخابات المهنية و التشريعية.
تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية

جمعية عين الشعير للتنمية فجيج

تكوين وإدماج المرأة في تدبير الشأن المحلي

جمعية حوض كير للتنميةة والمحافظةة علةى
البيئة بعين الشواطر
جمعيةةة السةةاقية الحمةةراء للنهضةةة النسةةوية
العيون

دعم قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي بإقليم فجيج

17

18

19

20
21
22

23

24

كفاءات نسائية
تشجيع تمثيلية النساء

جمعية الفضاء الجمعوي للتنميةة والتضةامن
قلعة السراغنة

جمعية إسعاف جرادة تضامن وتنمية

الملتقةةةةى المغةةةةاربي الثةةةةاني للمستشةةةةارات الجماعيةةةةات
و"تقويةةة قةةدرات المستشةةارات الجماعيةةات والفعاليةةات
النسةةائية لةةدعم انخةةراطهن فةةي االنتخابةةات و فةةي مجةةال
التنمية والتكامل بين الدول المغاربية"
دعم مشاركة المرأة في لجنة المسةاواة وتكةافؤ الفةر
بجماعات إقليم جرادة
8

25
26
27
28

جمعية وجدة عين الغزال 2000

المرأة و تسيير الشأن المحلي

جمعية العهد الجديد لتنوير األسرة

برنامج تحسين تمثيلية النساء بوالية تطوان عن طريةق
دعم فترات المنتخبات.
من اجل تمثيلية فعالة للنساء بإقليم قلعة السراغنة.

جمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية
وتأهيل المرأة -قلعة السراغنة
الجمعية المغربية للمرأة العاملة بايت ملول

"الملتقى التكويني الثاني حول تقوية قدرات المةرأة فةي
تدبير الشأن المحلي"

29

جمعية شبكة الجمعيات الدكالية غير
الحكومية

تقويةةةة قةةةدرات المستشةةةارات بالجماعةةةات المحليةةةة فةةةي
الوسط القروي رافعة للتنمية المستدامة والمندمجة

30

جمعية أطفالنا للتضامن والعمل االجتماعي
الداخلة

الدورة الثالثة لملتقى المةرأة واآلفةاق الديمقراطيةة تحةت
شةةعارو" حركيةةة المةةرأة داخةةل المجتمةةع ركيةةزة أساسةةية
لكسب رهانات الوطن "
"تعزيةةةز مشةةةاركة المةةةرأة فةةةي االسةةةتحقاقات تصةةةويتا
وترشيحا"

مركز حقوق الناس قلعة السراغنة

تشةةجيع المشةةاركة السياسةةية ومواكبةةة المستشةةارت فةةي
المجالس الجماعية

جمعية المرأة للنجود العليا ببوعرفة

تقويةةةة قةةةدرات وكفةةةاءات المةةةرأة لولةةةوج تةةةدبير الشةةةأن
المحلي

جمعية النسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

تقويةةة قةةدرات المستشةةارات الجماعيةةات فةةي األجهةةزة
المسةةةيرة للجماعةةةات بالعةةةالم القةةةروي والحضةةةري فةةةي
مجال تدبير الشأن المحلي
تقويةةةة قةةةدرات المنتخبةةةات الجماعيةةةات لتسةةةيير معقلةةةن
للشأن المحلي

جمعية بذور للتضامن والتنمية تاونات
31

32
33

34

35
36
37
38
39
40

41

42

جمعية أصداء للتضامن والتنمية ورزازات
جمعيةةةةةةةة العكايةةةةةةةة للتضةةةةةةةامن والتنميةةةةةةةة
األجتماعية أقا طاطا

دور المستشةةارات الجماعيةةات والفةةاعالت الجمعويةةات
في صنع القرار التنموي

جمعية النخيل

تقوية قدرات النساء المستشارات بأقةاليم الحةوز و قلعةة
السراغنة و ابن جرير

جمعية التنمية المحلية المتوسطية

دعةةةم تمثيليةةةة ومشةةةاركة المةةةرآة المنتخبةةةة فةةةي الحيةةةاة
السياسية و تدبير الشأن المحلي بجهة طنجة تطوان

جمعية ابي الجعد للتنمية المستديمة

قةةدرات نسةةةائية  IIIو لجنةةةة المسةةاواة وتكةةةافؤ الفةةةر
كآلية للترافع داخل الجماعة

جمعية رهان للتنمية والتضامن ابي الجعد

تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشأن المحلي

قطب الجمعيةات العاملةة فةي مجةال محاربةة
األميةةةةة والتربيةةةةة غيةةةةر النظاميةةةةة والعمةةةةل
االجتماعي -ورزازات
جمعيةةة األمةةل للتنميةةة النسةةائية ببنةةي يطفةةى
الحسيمة

إدماج مدونة االنتخابات في برامج محو األمية
تقويةةة قةةدرات أعضةةاء اللجنةةة االستشةةارية للمسةةاواة و
تكافؤ الفر

9

43
44
45
46
47

جمعية أوراش للتنمية والتضامن -جرادة

دعم و تقوية قدرات النساء بإقليم جرادة

شبكة الفضاء المدني

تقويةة قةةدرات المستشةةارات الجماعيةةات فةةي جهةةة فةةاس
بولمان

جمعية المرأة للتنمية والثقافة بعين الشواطر

" تقوية دور وتواجد النساء في الحياة العامة بجماعةات
دائرة بني تجيت"

جمعية منتدى الساقية الحمراء وادي الةذهب
للديمقراطية والتنمية

تقويةةةة قةةةدرات المستشةةةارات الجماعيةةةات فةةةي مجةةةال
التدبير المحلي

جمعية تييدرين للمرأة القروية

الرفةةةةع مةةةةن نسةةةةبة مشةةةةاركة المةةةةرأة وفعاليتهةةةةا فةةةةي
االنتخابات بجماعة راس لقصر

10

في إطار رابع عملية طلب المشاريع

 األحزاب والهيئات السياسية
اسم المشروع

حامل المشروع

النساء في المجالس المنتخبة رافعة للحكامة الجيدة

1

حزب الحركة الشعبية

2

حزب اليسار األخضر

من أجل مشاركة سياسية فاعلة للنساء تفعيال
لمضامين الدستور

3

حزب االتحاد الدستوري

قافلة المواطنة من جل المشاركة في الحياة السياسية
و االنتخابات للمرأة المغربية

4

حزب التجديد و االنصاف

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة تصويتا و ترشيحا
في االنتخابات الجماعية و الجهوية المقبلة

 الجمعيات الوطنية
حامل المشروع
1
2
3
4

منظمة الكشفية المحمدية المغربية
الجمعية الوطنية لمستشارات الجماعات
المحلية -فرع سيدي بنور-
جمعية الديمقراطية لنساء المغرب
الجمعية المغربية ايفولكي للتنمية و التعاون
القروي

النساء في قلب الدستور

المعهد المغربي للتنمية المحلية (مراكش)
مركز حقوق الناس

مواكبة التمثيلية السياسية للنساء في أفق االستحقاقات
االنتخابية المقبلة

6
جمعية التربية و التنمية
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع سال
8
9

مساهمة النساء في الجماعات القروية رافعة للحكامة
الجيدة
تقوية قدرات النساء المنتخبات في مجال تدبير الشأن
المحلي و الحكانة الجيدة
من أجل تمثيلية سياسية وازنة للنساء

تقوية مقدرات النساء المستشارات بجهة مراكش
تانسيفت الحوز

5

7

اسم المشروع

االتحاد الوطني النسائي المغربي فرع
وجدة

الجمعية المغربية لتنظيم األسرة  -إقليم
 10قلعة السراغنة

تقوية قدرات النساء ألجرأة مضامين الدستور
مناصفة لتكوين القيادات النسائية الشابة في مجال
التنمية المحلية
تقوية القدرات التمثيلية للنساء
تشجيع المشاركة السياسية من أجل اجرأة مضامين
الدستور الجديد

11

 الجمعيات المحلية
حامل المشروع
1

جمعية قطر الندى للمرأة والطفولة  -زاكورة

2

جمعية آفاق للتنمية و التضامن  -سيدي
سليمان-
جمعية التربية و التنمية فرع كلميم

4

جمعية فضاء الجنوب تنمية ديمقراطية
تشارك (بويزكارن) -إقليم كلميم

5

جمعية األمل و المبادرة للتنمية و التعاون
(جماعة تكانت ) -إقليم كلميم

6

جمعية الطلحة للتنمية ومحاربة الفقر واألمية
والمحافظة على المجال بإقليم أسا الزاك
جمعية األمل للتنمية النسائية ببني يطفت -
إقليم الحسيمة
جمعية المنال للتنشيط النسائي -الحسيمة

9

جمعية جسور للتنمية بالريف  -إقليم الحسيمة

3

7
8

10

جمعية ازرايك للتنمية و التعاون  -جماعة
قنفودة إقليم جرادة

11
12

جمعية التعاون و التنمية بجرادة
جمعية األمل للتنمية االجتماعية  -إقليم
جرادة

13

جمعية أمي -إقليم بركان

14

جمعية كرامة لتنمية المرأة -عمالة طنجة
أصيلة
جمعية بالدي للتربية على المواطنة -عمالة
طنجة أصيلة

16

جمعية المرأة للتنمية و للتضامن  -إقليم
الحسيمة
جمعية البحث النسائي للتنمية و التعاون -
إقليم تطوان
جمعية االنبعاث النسوي  -إقليم تطوان

15

17
18

اسم المشروع
مشاركة المرأة في الحياة السياسية و تدبير الشأن
المحلي
تقوية قدرات المراة من اجل مشاركة فعالة في الحياة
العامة
برنامج دعم و تأهيل النساء لولوج الوظائف االنتخابية
تقوية قدرات النساء في تدبير الشان المحلي
أنشطة تكوينية لدعم و تقوية المشاركة الكاملة للمرأة في
صنع القرار على صعيد جميع أنواع المؤسسات المحلية و
الجمعوية و تأهيلها لالنخراط في التنمية و المسلسل
الديمقراطي الحداثي.
تمثيلية النساء في كل المجاالت و مشاركتها في تدبير
الشأن المحلي رهين بالتكوين المستمر و المواكبة
قافلة دعم تمثيلية النساء و الشباب في االنتخابات العامة.
أوراش تكوينية و لقاءات تواصلية لتعزيز المشاركة
النسائية في االنتخابات القادمة في أفق المناصفة
تقوية المستشارات الجماعيات و أعضاء الجمعيات
المهنية بقضايا النساء بالمنطقة
تعزيز مشاركة المراة في االستحقاقات االنتخابية
لقنفودة تصويتا و ترشيحا و تقوية قدراتها في مجال تدبير
الشان المحلي
المرأة و تسيير الشأن المحلي
المرأة المغربية بين المشاركة السياسية و تدبير الشأن
المحلي واقع و آفاق
المساهمة في دعم انخراط المرأة في الحياة المدنية و
المشاركة السياسية بإقليم بركان
دعم مشاركة النساء في االستحقاقات االنتخابية المقبلة
تحفيز المواطنات للمشاركة في االستحقاقات المقبلة
الترشيح و التصويت حق و ليس امتياز
برنامج تقوية قدرات النساء في مجال تدبير الشان
المحلي
تعزيز مشاركة المرأة في االستحقاقات االنتخابية
تصويتا وترشيحا و تقوية قدرات المرأة في مجال تدبير
الشان المحلي
12

19

جمعية رابطة نساء المغرب للتنمية و
التكوين  -إقليم تطوان

تقوية قدرات النساء في المشاركة السياسية و تسيير
الشان المحلي

20

جمعية عطاء للتنمية إقليم تطوان

دعم مشاركة المرأة و تمثيليتها في الحقل السياسي

21
22

جمعية بني لنت للتنمية والثقافة -إقليم تازة
جمعية تفعيل المبادرات -إقليم تازة

23

جمعية فضاء المراة المغربية  -عمالة فاس

24

الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن – إقليم
قلعة السراغنة

25

جمعية الغد الباسم  -إقليم قلعة السراغنة

26

النسيج الجمعوي لجماعة امي نوالون إقليم
ورزازات
جمعية المشعل للتنمية و التربية بمركز -
تمدلين بجماعة ايت زينب  -إقليم ورزازات
جمعية حوض كير للتنمية عين الشواطر-
إقليم فجيج

27
28
29

جمعية عين الشعير -إقليم فجيج

تقوية قدرات النساء المنتخبات بإقليم تازة
وسائل دعم قدرات النساء التمثيلية من اإلعداد إلى
التنفيذ
مشاركة النساء حق دستوري وواجب وطني
تعزيز و تقوية مشاركة المراة في الحياة السياسية
تقوية قدرات المراة و تعزيز مشاركتها في
االستحقاقات االنتخابية 2012
دعم قدرات النساء في المجال السياسي
تقوية قدرات المنتخبات الجماعيات و تحسيس للساكنة
القروية لالنخراط في االستحقاقات المقبلة
دعم دور المرأة في تعزيز الحكامة المحلية بإقليم فجيج
تثمين مشروع تكوين و ادماج المرأة في تدبير الشأن
المحلي

30

جمعية األلفية الثالثة لدعم التنمية القروية
بعين الشعير -إقليم فجيج

دعم قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي بإقليم فجيج

31

جمعية النجود العليا للتنمية ببوعرفة  -إقليم
فجيج
جمعية التآزر للمرأة والطفل بتالسينت  -إقليم
فجيج

تكوين و ادماج المراة في تدبير الشان المحلي

33

جمعية الزاوية للتنمية و المحافظة عاى البيئة
ببوعنان  -إقليم فجيج

34

الجمعية التنموية للمرأة و الطفل ببوعرفة -
إقليم فجيج
جمعية الفجر للتنمية و التعاون -إقليم
تاوريرت
جمعية إدماج للتنمية -عمالة مقاطعة عين
الشق
جمعية أصدقاء النخلة للتنمية والمحافظة
على البيئة  -إقليم طاطا

38

جمعية العكاية للتضامن والتنمية األجتماعية
أقا  -إقليم طاطا

39

جمعية تكاديرت  -فم الحصن إقليم طاطا

32

35
36
37

المساهمة في تقوية قدرات المرأة وادماجها في الحياة
العامة بدائرة بني تجيت بإقليم فكيك
دعم قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي بإقليم فجيج
تعزيز مشاركة المراة في االستحقاقات االنتخابية
تصويتا و ترشيحا بإقليم فجيج
المرأة و تسيير الشأن المحلي
بناءالمقدرات القانونية و التدبيرية للنساء في أفق
انتخابات الجماعات الترابية
تقوية القدرات و المهاراتالتواصلية و تقنيات كسب
التألييد للنساء المحتمالت للترشيح في االستحقاقات
الوطنية و الجهوية و المحلية القادمة.
انخراط الشباب و المرأة فب تدبير الشأن المحلي واجب
وطني
تقوية قدرات السيدات المنتخبات والفاعالت
13

الجمعويات
تعزيز مشاركة المراة في االستحقاقات االنتخابية رهان
أساسي لبناء مغرب ديمقراطي
دعم قدرات النساء في تدبير الشأن المحلي بإقليم
الرشيدية
تعزيز مشاركة المراة في الحياة السياسية

40

جمعية أم البنين للعناية باألسرة -إقليم
الرشيدية
جمعية أصدقاء التلميذ القروي  -إقليم
الرشيدية
شبكة تفويت للدفاع عن حقوق المرأة
بالجنوب الشرقي  -إقليم الرشيدية

43

نادي الفتاة للتكوين في العمل التنموي
اشتوكة ايت باها

44

جمعية واد سرو لدعم التنمية و التعاون و
المحافظة عاى البيئة  -إقليم خنيفرة

دعم دور المرأة في تدبير الشان المحلي

45

جمعية األمل للتربية و الثقافة و الرياضة -
إقليم خنيفرة

تقوية قدرات النساء في تدبير الشأن العام

46

الجمعية االجتماعية لتغسالين  -إقليم خنيفرة

47

جمعية مركز التنمية لجهة تانسيفت  -عمالة
مراكش

49

جمعية سواعد الحارث للتنمية الحارث قلعة
مكونة  -إقليم تنغير

تكوين المستشارات الجماعيات و المنتخبات و الفاعالت
السياسيات و الفاعالت بالمجتمع المدني بجهة مراكش
تانسيفت الحوز
تقوية قدرات النساء المستشارات بإقليمي مراكش و
شيشاوة
دعم المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا وتصويتا في
الجماعات الترابية و المناطق النائية بإقليم تنغير.

50

جمعية الوحدة لمساندة الرهانات المستقبلية
باألقاليم الجنوبية  -إقليم العيون

األيام التواصلية-التحسيسية لتعزيز مكانة المرأة في
المشهد السياسي عاى ضوء االستحقاقات المقبلة

41
42

48

51

جمعية النخيل -عمالة مراكش

جمعية الهدف لبولمان

52

جمعية تاسكاورت للتنمية و التعاون  -إقليم
أزيالل

53

الجمعية المغربية للتربية و التنمية  -إقليم
أسفي
جمعية تاونزا للتنمية  -إقليم ميدلت
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في إطار خامس عملية طلب المشاريع

 األحزاب والهيئات السياسية
حامل المشروع
1

منتدى
واالشتراكية

المناصفة

اسم المشروع
والمساواة

لحزب

من أجل تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات الجماعية
التقدم
واإلقليمية والجهوية
تقوية قدرات النساء للمشاركة المكثفة في االنتخابات تصويتا و
ترشيحا

2

حزب اإلستقالل

3

حزب جبهة القوى الديمقراطية

4

حزب التجديد واإلنصاف

5

حزب الحركة الشعبية

تعزيز تمثيلية النساء في المحالس المنتخبة المحلية والجهوية

6

منظمة نساء العدالة والتنمية

برنامج القيادات النسائية

7

حزب األصالة والمعاصرة

المشروع الوطني المندمج للمناصفة السياسية للمرأة

8

حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

نساء من أجل مغرب تكافؤ الفر

9

حزب التجمع الوطني لألحرار

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتحسين بيئتها

المرأة والمشاركة المواطنة في إدارة الشأن العام
القافلة الوطنية الثانية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء تحت
شعار "من أجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء انسجاما مع
مقتضيات الدستور الجديد"

والمساواة

 الجمعيات الوطنية
حامل المشروع
1

المعهد المغربي للتنمية المحلية

2

المجموعة المغربية للتطوع

3

منتدى الزهراء للمرأة المغربية

اسم المشروع
دعم تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة الجهوية والمحلية بجهة
مراكش تانسيفت الحوز
متطوعون لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية بالمغرب
التوعية السياسية والتكوين رهانات أساسية للمشاركة الوازنة
للنساء في االنتخابات المحلية

4

أي دور لنساء المغرب العميق في االستحقاقات االنتخابية
الجمعية المغربية ايفولكي للتنمية والتعاون
المقبلة -إقليم شيشاوة نموذجا
القروي

5

الجمعية الجهوية االتحاد الوطني لنساء المغرب
(الرباط)

6

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

تقوية القدرات التمثيلية للنساء
المرأة مشمرة...وعلى تسيير الجماعات عازمة...
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7

مركز حقوق الناس

تعزيز مشاركة النساء في االستحقاقات االنتخابية تصويتا
وترشيحا
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منظمة تجديد الوعي النسائي

دعم القدرات النسائية لولوج مراكز القرار في المجالس المنتخبة
المحلية والجهوية
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مساهمة النساء في الجماعات القروية رافعة للتنمية والحكامة
الجيدة
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المنظمة المغربية للرائدات

التمكين السياسي للفتاة المغربية تحت شعار"إشراك الفتاة خطوة
لتنمية الوطن"
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نساء إقليم جرادة في طليعة المشاركة االنتخابية في استحقاقات
2015
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جمعية اسعاف جرادة تضامن وتنمية
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جمعية حوض كير والمحافظة على البيئة بعين
الشواطر بإقليم فجيج
جمعية أمي للتربية والتأهيل االجتماعي بمدينة
تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية
بركان
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جميعا من اجل حضور وازن للنساء في استحقاقات 2015
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جمعية النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات

تعزيز المشاركة السياسية للنساء بورزازات الكبرى على ضوء
مشروع الجهوية المتقدمة وروح الدستور الجديد

جمعية بصائر للتنمية األسرية -بويزكارن

دينامية مواطنة من اجل مشاركة أكثر فعالية للنساء في تدبير
الشأن العام

5
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شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي تعزيز قدرات ومشاركة النساء في االستحقاقات االنتخابية المقبلة
تصويتا وترشيحا بإقليم الرشيدية
بالرشيدية
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جمعية النخيل مراكش

المساهمة في تعزيز تقوية قدرات النساء المترشحات لالنتخابات
بإقليم مراكش

جمعية الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بالحاجب

من أجل مشاركة نسائية واعية وفعالةووازنة في االستحقاقات
السياسية 2015

جمعية أمل للتنمية واركي إقليم قلعة السراغنة

تعزيز المشاركة السياسية للنساء القرويات بإقليم قلعة السراغنة،
في أفق الرفع من تمثيليتهن في االستحقاقات االنتخابية المقبلة
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تحفيز المرأة القروية من أجل النفاذ الى مراكز القرار خاصة
جمعية الرحمة لتنمية المرأة القروية جماعة الواد
القرار السياسي وتغيير العقليات التي كرست مبدأ االقصاء والحيف
والية تطوان
عليها
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 2015بإقليم ورزازات
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