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 الئحة هيئات المجتمع المدني المنتقاة لتنفيذ برنامج محاربة األمية

 لفائدة الشباب   

 2020-2019الموسم القرائي 

 

 الهيئة المنتقاة   اإلقليم   الجهة  
 عدد المستفيدين

 الممنوح   

 الحسيمة  -تطوان   -طنجة 

 60 الرحمة للعناية باألرسة  الحسيمة 

 90 النور للتنمية القروية والتكافل اإلجتماع   شفشاون

 العرائش 
جمعية المستقبل للتنمية الثقافية واالجتماعية والمحافظة عىل  

 البيئة  
90 

 90 االيادي المتضامنة للتنمية القروية  العرائش 

 90 النور للتنمية والتعاون  العرائش 

بية والتنمية   العرائش   90 والبيئةجمعية النماء للتر

 90 جمعية اإلنبعاث النسوي   تطوان

ق  الشر

 90 نساء المستقبل للتنمية والتكوين  بركان

 60 النوايا الحسنة للتنمية والتكوين  بركان

بية والتكوين  بركان  90 تعاونية ألف الم القرائية للتر

 90 جمعية النهضة للتقافة والتنمية  جرادة 

 مكناس  -فاس 

بية االساسية ومحاربة االمية والخدمات االجتماعية  مكناس   90 الهدى للتر

 90 جمعية الرياض لحماية المرأة و الطفل مكناس 

ن و التنمية   الحاجب  90 نور لألشخاص المعاقي 

وق لللتنمية والثقافة والبيئة  فاس  90 جمعية الشر

بية و التكوين   جمعية الطفولة و الشباب  فاس  90 للتر

 90 جمعية النماء للتنمية االجتماعية   فاس

 90 جمعية العلم نور للتنمية الثقافية و االجتماعية  فاس

 90 البيئة و الثقافة و الرياضة  فاس

 القنيطرة  -سال  -الرباط 

 90 المراة والتنمية  القنيطرة 

وق ايت واح  للتنمية   الخميسات   50 والتعاون جمعية الشر

 60 أجيال للتنمية والمواطنة  الخميسات 

ي  سيدي قاسم  ع بلقصت   80 اسيل للتنمية والبيئة مشر

 90 جمعية مسار للمرأة واألرسة والتنمية   سيدي قاسم 

ات تمارة    فرع صباح   الصخت 
  والبيئ 

 60 منتدى التواصل الثقافن

بية و التكوين  سيدي سليمان   90 و التنمية اإلجتماعية  التر

بية والتكوين والتنمية  سيدي سليمان   90 الوفاء للتر
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 60 تعاونية سنابل االمل  سيدي سليمان 

  مالل 
 خنيفرة  - بئن

 90 جمعية الرائدة للتنمية والتواصل  خريبكة 

ة للتنمية و المواطنة  خريبكة   90 المست 

بية   خريبكة   90 والثقافة جمعية الخت  للتنمية والتر

 90 جمعية رهان للتنمية و التضامن  خريبكة 

 90 الكشفية الحسنية المغربية فرع الفقيه بن صالح   الفقيه بنصالح

ى   سطات   -الدار البيضاء الكتر

بية  الجديدة   50 جمعية مسار للتقافة و التنمية و التر

بية والثقافة والتنمية  الجديدة   90 جمعية أبر  الخت  للتر

بية والـثقافة ورعاية االرسة والطفولة  الجديدة   90 جمعـية المـنـار للتر

 90 جمعية اوالد سالم للتنمية الثقافية واالجتماعية  الجديدة 

 90 جمعية شباب لعيايدة  الجديدة 

بية والبيئة  سيدي بنور  90 جمعية المعرفة للثقافة والتنمية والتر

 90 الجمعية المغربية لتنمية السياحة والصناعة التقليدية   سيدي بنور

 90 جمعية الوفاء لتسيت  المركب االجتماع  امطل  سيدي بنور

 90 جمعية مبادرات  سيدي بنور

   -مراكش 
 آسفن

 90 جمعية النور للثقافة والتنمية االجتماعية  شيشاوة 

 90 جمعية المبادرة النسوية للتنمية  مراكش 

 90 مودة للتنمية  مراكش 

 90 جمعية الغد النسوية للمبادرة الوطنية  مراكش 

  
 75 جمعية االمل للتنمية و تاهيل المراة اسفن

  
 90 جمعيو وسيط الخت   اسفن

  
   اسفن

بية و الثقافة باسفن  90 جمعية روح المبادرة للتنمية والبيئة والتر

 90 التواصل للثقافة والتنمية  الرحامنة 

بية والتواصل  اليوسفية   90 جمعية خلود للتنمية والتر

 تافياللت   -درعة 

 90 جمعية أمجاد الزاوية التنموية  الرشيدية 

 90 االئتالف االقليم  تنغت  لمحاربة االمية  تنغت  

بية و التكوين و التنمية اإلجتماعية   تنغت    80 جمعية خميس دادس للتر

 ماسة  -سوس 

 90 جمعية توكمان للتنمية واالعمال االجتماعية   أكادير إدا أوتنان 

 75 الشبكة الجمعوية النسوية للتنمية  أكادير إدا أوتنان 

 90 جمعية تيفاوين للمراة والتنمية  انزكان ايت ملول 

 90 جمعية العكاية للتضامن والتنمية اإلجتماعية   طاطا 

 واد نون   -كلميم 
 40 الفردوس للمساعدة االجتماعية والتنموية  كلميم 

  
 20 فدرالية رابطة حقوق النساء  سيدي إفئن
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