المملكة المغربية
وزارة الداخلية

"صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء
"
اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء
طلب المشاريع رقم 6
المشاريع المؤهلة لالستفادة من للتمويل برسم سنة 2016

األحزاب السياسية
الرقم
الترتيبي

حامل المشروع

التكلفة اإلجمالية
للمشروع (درهم)

مساهمة حامل المشروع
(درهم)

مساهمة الشركاء
(درهم)

التمويل المطلوب من صندوق الدعم

اسم المشروع
تقوية قدرات النساء في الحكامة والتدبير والتواصل في املجال
السياس ي

323 500,00

123 500,00

200 000,00

62%

351 000,00

151 000,00

200 000,00

57%

83 000,00

191 800,00

70%

24 000,00

196 000,00

70%

10 000,00

139 150,00

64%
70%

نسبته

قيمته (درهم)

1

حزب الحركة الشعبية

2

منتدى املناصفة واملساواة لحزب التقدم واالشتراكية

ایة الیات للدعم املشاركة السیاسیة للنساء؟

3

حزب التجديد واإلنصاف

تكوين املؤطرات واملؤطرين في مجال إستقطاب وتكوين النساء
للمشاركة السياسية

274 800,00

4

حزب اليسار األخضر املغربي

تعزيز املشاركة السياسية النسائية مدخل لتفعيل مبدأ املناصفة

280 000,00

60 000,00

5

حزب جبهة القوى الديمقراطية

تمكين النساء من الوصول إلى مواقع صناعة السياسات العمومية

215 800,00

66 650,00

6

حزب املؤتمر الوطني اإلتحادي

180 000,00

54 000,00

126 000,00

7

حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

298 000,00

98 340,00

199 660,00

67%

1 252 610,00

65%

تعزيز قدرات النساء من أجل مشاركة وازنة وفاعلة في املؤسسات
وفي املجتمع
الرفع من قدرات املنتخبات دعامة أساسية لتطوير الحكامة املحلية
الرشيدة

مجموع األحزاب السياسية 1 923 100,00

636 490,00

34 000,00

الجمعيات الوطنية
الرقم
الترتيبي

اسم املشروع

حامل املشروع

الكلفة اإلجمالية للمشروع
(درهم)

مساهمة حامل املشروع
(درهم)

مساهمة الشركاء
(درهم)

التمويل املطلوب من صندوق الدعم
نسبته

قيمته (درهم)

1

املعهد املغربي للتنمية املحلية

مواكبة وتقوية قدرات  60منتخبة بالجماعات الترابية بجهة مراكش
أسفي

312 000,00

112 000,00

200 000,00

64%

2

جمعية االنطالقة النسائية

من اجل مشاركة فعالة ووازنة للنساء في تدبير الشأن العام

212 560,00

63 860,00

148 700,00

70%

3

فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة

تشجيع تمثيلية النساء

199 960,00

59 988,00

139 972,00

70%

4

جمعية أوراش التنمية في املغرب

تشجيع املرأة وتمكينها من أجل االستحقاقات التشريعية 2016

181 500,00

55 000,00

126 500,00

70%

5

منظمة تجديد الوعي النسائي

لتعزيز قدرات الناشطات في املجال السياس ي من أجل تمثيلية برملانية
واعية و مسؤولة

285 700,00

85 710,00

199 990,00

70%

6

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

205 400,00

63 000,00

142 400,00

69%

7

الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان

8

جمعية الشبيبة المدرسية المكتب الوطني

دعم وتقوية املشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار على صعيد
املؤسسات املحلية والجهوية والوطنية والجمعوية وتأهيلها لالنخراط
في التنمية واملسلسل الديمقراطي الحداثي.

308 000,00

78 000,00

تعزيز مشاركة املرأة املغربية في الحياة السياسية و في تدبير الشأن
العام

120 000,00

36 000,00

مجموع الجمعيات الوطنية

1 825 120,00

553 558,00

30 000,00

30 000,00

200 000,00

65%

84 000,00

70%

1 241 562,00

68%

الجمعيات المحلية
الرقم
الترتيبي

حامل المشروع

اسم المشروع

التكلفة اإلجمالية
للمشروع (درهم)

مساهمة حامل المشروع
(درهم)

مساهمة الشركاء
(درهم)

التمويل المطلوب من صندوق الدعم
نسبته
قيمته (درهم)

1

جمعية زاوية إفر ان للبيئة والتنمية إقليم إفران

من أجل تعزيز مشاركة فعالة للنساء في تدبير الشأن املحلي.

239 200,00

75 000,00

164 200,00

69%

2

العصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان

املساهمة الواعية واملشاركة الفعالة للنساء في التصويت والترشيح
لالنتخابات

144 000,00

44 000,00

100 000,00

69%

3

الجمعية الصحراوية املغربية للدفاع عن الوحدة الترابية إقليم
كلميم

مواكبة و تقوية قدرات املنتخبات و إبراز مؤهالت النساء في املشاركة في
االستحقاقات و تدبير الشأن املحلي

257 143,00

4

جمعية الوسائط للتنمية املستدامة إقليم أزيالل

تعزيز املشاركة النسائية في االنتخابات التشريعية املقبلة ترشيحا وتصويتا
وانتخابا بإقليم أزيالل

117 500,00

5

جمعية تكاديرت  -فم الحصن  -طاطا

دعم ومواكبة املرأة والفتاة الحصنية وتشجيع مشاركتها في االنتخابات
التشريعية املقبلة تصويتا وترشيحا وانتخابا

118 000,00

6

جمعية االشخاص املعاقين بزاكورة

فلنيسر مشاركة النساء في وضعية اعاقة من اجل تعزيز حقوق الفئة بزاكورة

7

النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية -إقليم زاكورة

املدرسة اإلقليمية لتعزيز مشاركة املرأة في الحياة السياسية والوصول إلى
مواقع صنع القرار

8

جمعية حارت تمسكالت للتنمية إقليم زاكورة

من أجل تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن املحلي

9

جمعية سواعد الحارث للتنمية إقليم تنغير

املشاركة السياسية للنساء في استحقاقات  2016دعامة اساسية للتنمية

10

جمعية الصانعة التقليدية الصويرية

دعم القدرات التواصلية والترافعية ملدبرات الشأن املحلي إقليم الصويرة

11

جمعية دعم املرأة في وضعية صعبة إقليم تاوريرت

كفاءات إنسانية :دعم حق النساء في املشاركة الفعلية في الحركية السياسية
و تدبير الشأن املحلي

12

جمعية أطفالنا للتضامن والعمل االجتماعي إقليم وادي الذهب

ملتقى املرأة واآلفاق الديمقراطية – الدورة السادسة

13

جمعية الواحة لحماية االم والطفل بجهة الداخلة وادي الذهب

خطوة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية

14

شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي منسقية إقليم
تارودانت

تعزيزي مشاركة املرأة في اتخاذ القرار

288 500,00
200 100,00
254 050,00
133 000,00
285 000,00
182 700,00
199 000,00
150 500,00
266 002,00

180 000,00

77 143,00
35 250,00
33 000,00

82 250,00
3 000,00

88 500,00

200 000,00

60 000,00

140 100,00

78 000,00

176 050,00

41 200,00
47 500,00
55 000,00
59 700,00
45 150,00
79 800,60

82 000,00

91 800,00
47 500,00

190 000,00
127 700,00
139 300,00
105 350,00
186 201,40

70%
70%
69%
69%
70%
69%
69%
67%
70%
70%
70%
70%

15

جمعية اريج للتربية والتوعية والثقافة إقليم شيشاوة

مستشار(ة)

16

جمعية ذوي منيع للتنمية والتراث الرشيدية

تقوية قدرات املستشارات الجماعية ودعم املشاركة النسائية في
االستحقاقات التشريعية املقبلة تصويتا وترشيحا وانتخابا بإقليم الرشيدية

17

جمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذنيب
إقليم الرشيدية

صوت من ذهب لتشجيع املشاركة السياسية للنساء في االستحقاقات املقبلة

18

جمعية االتحاد الوطني لنساء املغرب باسا-الزاك

تقوية قدرات النساء و املنتخبات في مجال تدبير الشأن املحلي

19

جمعية منال لحقوق الطفل واملرأة إقليم الجديدة

التوعية والتكوين أساس تعزيز املشاركة السياسية للمرأة

20

جمعية السناء النسائية بالجديدة

تعزيز املشاركة السياسية للمرأة والرفع من مستوى الوعي السياس ي لديها

108 152,00

175 070,00

33 240,00

74 912,00

122 549,00

52 521,00

69%

70%

193 350,00

58 500,00

134 850,00

70%

230 000,00
280 000,00

70 000,00
84 000,00

160 000,00
196 000,00

70%
70%

257 650,00

77 295,00

180 355,00

70%

21

جمعية حركة بدائل ديمقراطية إقليم ورزازات

تعزيز مشاركة النساء في الفعل السياس ي تصويتا و ترشيحا

259 250,00

77 775,00

181 475,00

70%

22

جمعية مجلس دار الشباب الحسن الثاني إقليم ورزازات

نحو مشاركة نسائية فعالة في الحياة السياسية تصويتا و ترشيحا

257 600,00

77 280,00

180 320,00

70%

23

جمعية اكوك للتنمية و التعاون إقليم ورزازات

التوعية والتحسيس من أجل مشاركة نسائية مكثفة في االستحقاقات
االنتخابية املقلبة

60 000,00

20 000,00

40 000,00

67%

24

قطب الجمعيات العاملة في مجال محاربة األمية  ,التربية غير
النظامية و العمل االجتماعي إقليم ورزازات

نساء قياديات من أجل مشاركة سياسية وازنة و فعالة بجهة درعة تافياللت
60 000,00

140 000,00

70%

25

جمعية القصبة للتنمية ورزازات

املرأة املستشارة بالجماعات الترابية واملجلس املحلي للشباب باقليم ورزازات
واملشاركة املواطنة في تدبير الشأن املحلي

26

الفض ــاء الجمع ــوي تماس ــت إقليم ورزازات

200 000,00

لقاءات تحسيسية حول ادوار النساء املنتخبات  ،املشاركة في االستحقاقات
االنتخابية املقبلة  2016و تأطيراملستشارات الجماعيات و املقبالت على
الترشح

137 450,00

96 215,00

41 235,00

70%

147 150,00

44 145,00

103 005,00

70%

27

جمعية واحة املرأة و الطفل إقليم ورزازات

من اجل تعزيز وتقوية دور املرأة في الحياة العامة

196 000,00

60 760,00

135 240,00

69%

28

جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع بوجدور

امللتقى اإلقليمي الخامس للمرأة بإقليم بوجد ور

165 000,00

50 000,00

29

جمعية املرأة للتنمية و الثقافة بعين الشواطر إقليم فجيج

فاعالت مؤهالت في الحقلين السياس ي و الجمعوي بإقليم فجيج

176 200,00

45 000,00

30

جمعية حوض گير للتنمية و املحافظة على البيئة إقليم فجيج

تقوية دور املستشارات الجماعيات في تدبير الشأن املحلي
275 100,00

83 100,00

31

جمعية األلفية الثالثة لدعم التنمية القروية بعين الشعير إقليم
فجيج

تقوية قدرات املرأة القروية لالنخراط في تدبير الشأن املحلي
245 000,00

90 000,00

115 000,00

70%

122 200,00

69%

192 000,00

70%

146 600,00

60%

32

الجمعية اإلسماعيلية للتضامن و التنمية – مكناس

تعزيز املشاركة النسائية في الحياة السياسية

187 800,00

56 340,00

131 460,00

70%

33

جمعية الشباب للرياضة والثقافة والتنمية – مكناس

نحو املساواة بين املرأة والرجل في االستحقاقات التشريعية املقبلة

281 800,00

34

جمعية أسرة الغد للتنمية والتواصل بمكناس

تيسير ولوج النساء القرويات للمشاركة السياسية الفاعلة

200 000,00

84 540,00
60 000,00

197 260,00
140 000,00

70%
70%

35

جمعية املرأة القروية والطفل مكناس

تقوية وتحسيس النساء القرويات لالنخراط في االستحقاقات التشريعية
املقبلة تصويتا و ترشيحا

150 682,00

70%

36

جمعية عطاء للتنمية بتطوان

تعزيز مشاركة املرأة وتمثيليتها في الحقل السياس ي

257 800,00

179 950,00

70%

37

ج ـمـعـيـة تـوكـمـان لـلـتـنـمـيـة واالعـمــال االجـتـمـاعـيــة اكادير ادوتنان

38

جمعية الطفولة املعاقة اكادير ادوتنان

215 260,00

64 578,00
77 850,00

9 000,00

8 400,00

دعم قدرات املنتخبات الجماعيات واملساهمة في تعزيز مشاركة املراة في
االنتخابات البرملانية تصويتا وترشيحا

99 890,00

29 967,00

69 923,00

70%

نحو مشاركة سياسية فاعلة للنساء في وضعية اعاقة باكادير الكبير

289 000,00

89 000,00

200 000,00

69%

39

جمعية مركز سوس للتكوين والدراسات والتنمية البشرية اكادير
ادوتنان

التمكين السياس ي للنساء رهان دمقرطة تدبير الشأن العام املحلي

40

جمعية شروق إلدماج النساء في وضعية صعبة إقليم الرحامنة

التمكين السياس ي لرفع تمثيلية النساء في املشاركة السياسية

41

جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل بالداخلة

البرنامج التكويني للرفع من القدرات التمثيلية للمرأة

133 571,00

26 714,00

13 357,00

93 500,00

70%

166 525,00

49 957,50

116 567,50

70%

122 260,00

36 678,00

85 582,00

70%

42

مؤسسة دار الضمانة للتنمية البشرية إقليم وزان

كفاءات نسائية" تحت شعار :جماعتي ...مسؤوليتي

239 900,00

74 300,00

165 600,00

69%

43

جمعية الشروق للتنمية االجتماعية تازة

التحسيس باملشاركة السياسية للمرأة وتقوية قدرات املستشارات والفاعالت
السياسية

196 000,00

44

جمعية تويا للعمل النسائي بالحسيمة

التحسين والرفع من قدرات النساء في مجال التدبير املحلي والجهوي والوطني
لفائدة املستشارات وفعاليات املجتمع املدني من شباب ونساء

45

جمعية املجد لالعمال االجتماعية سال

47 000,00

15 000,00

134 000,00

68%

200 000,00

60 000,00

140 000,00

70%

نساء سال" لدعم التمكين الديمقراطي"

327 140,00

127 140,00

200 000,00

61%

46

جمعية فضاء تين هينان بالخميسات

تقوية املشاركة السياسية للنساء ورهان املناصفة

157 600,00

59 000,00

98 600,00

63%

47

جمعية العهد الجديد تنمية وتضامن إقليم جرادة

تعزيز املشاركة السياسية للنساء بإقليم جرادة

233 650,00

48

مركز التنمية لجهة مراكش أسفي

كوين  120من النساء املستشارات الجماعيات والفاعالت السياسيات
والفاعالت باملجتمع املدني ،واملنتخبين الجماعيين بجهة مراكش اسفي

162 650,00

71 000,00

70%

300 000,00

100 000,00

200 000,00

67%

49

جمعية مبادرات وتنمية مراكش

تعزيز مشاركة املرأة في االستحقاقات املقبلة تصويتا وترشيحا وانتخابا

299 000,00

99 000,00

200 000,00

67%

50

جمعية النخيل مراكش

تقوية قدرات  60مستشارة جماعية بإقليمي مراكش والحوز

314 000,00

114 000,00

200 000,00

64%

51

جمعية الفكر الجديد للتنمية املستدامة فاس

مشاركة املرأة في الحياة السياسية ضرورة لتحقيق التنمية

187 800,00

56 340,00

131 460,00

70%

52

جمعية األوراش للشباب إقليم بنسليمان

جميعا ندعم تمثيلية النساء في االنتخابات التشريعية باقليم بنسليمان،
جميعا نساهم في بناء املستقب

123 982,00

53

جمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين أكوراي الحاجب

تقوية قدرات النساء وتحسيس الساكنة لالنخراط في االستحقاقات املقبلة

37 194,60

187 800,00

56 340,00

54

جمعية فضاءات مواطنة الحاجب

نساء منتخبات  ..نساء فاعالت في تدبير الشأن املحلي

200 000,00

50 000,00

55

جمعية الهدى للتنمية والثقافة والتضامن الحاجب

العمل السياس ي  :طريقي للمناصفة

111 000,00

33 300,00

56

جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية بالناظور

تقوية القدرات لتمثيلية املرأة في مجال تدبير الشأن املحلي

200 000,00

60 000,00

11 429 445,00

3 464 333,70

مجموع الجمعيات املحلية

86 787,40

10 000,00

106 257,00

70%

131 460,00

70%

140 000,00

70%

77 700,00

70%

140 000,00

70%

7 858 854,30

69%

