إعالن عن إطالق الدورة الحادية عشرة من برنامج المخيمات الصيفية
لفائدة األطفا المغاربة المقيمين بالخارج
برسم سنة 5515
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تقديـــــم
يف إطار برناجمها االجتماعي املوجه لفائدة أبناء املغاربة املقيمني باخلارج ،تنظم الوزارة املنتدبة

لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة ،بشراكة

مع عدد من املؤسسات العمومية واخلاصة ،الدورة احلادية عشرة للمخيمات الصيفية من فاتح يوليوز
إىل متم غشت .5515

و سيستفيد من هذه الدورة ما يناهز  755مشارك ومشاركة من أبناء املغاربة املقيمني مبختلف

بلدان اإلقامة والذين ترتاوح أعمارهم ما بني  09و 13سنة.

أهـــــــــداف البرنامج



متكني األطفال املشاركني من زيارة وطنهم األم وتوطيد الصلة واالرتباط بثقافتهم املغربية.



االستفادة من برامج ثقافية وترفيهية وتربوية خالل مقامهم الصيفي باملغرب.



االندماج والتواصل مع األطفال املقيمني بأرض الوطن.

معـــــايير قبــــو المرشحـــين

يشرترترترترترتط وجوبرترترترترتا يف الطفرترترترترتل املرشرترترترترتح للمشرترترترترتاركة يف املخيمرترترترترتات الصرترترترترتيفية أال يقرترترترترتل عمرترترترترتره

عن  09سنوات وأال يتعدى  13سنة ( تاريخ االزدياد ما بني  5558/56/71و .) 5515/57/51

تـذكيــــر هـــــام
 .1ال يسمح للمستفيدين من الدورات السابقة املشاركة جمددا يف هذه الدورة،
 .2ال يقبل تسجيل أكثر من طفلني من نفس األسرة،

 .3ال يسلم األطفال إال لولي األمر الذي وقع إذن املشاركة أو لألشخاص املرخص هلم مبقتى وكالة
خاصة مؤشر عليها من طرف البعثة الدبلوماسية أو املركز القنصلي.

 .4يف حالة الىياع ،ال تتحمل الوزارة أو إدارة املخيم مسؤولية اهلواتف النقالة أو األدوات الثمينة املوجودة
حبوزة األطفال،

 .5يتعني وجوبا عل املرافقني املنتدبني من طرف املركز القنصلي اصطحاب األطفال املشاركني ذهابا
وإيابا من بلد االستقبال إىل مركز التخييم ( ال تتكلف الوزارة بإيوائهم أو تعويىهم عن ذلك ).

توصيات هامة موجهة إلى اآلباء واألولياء
يرجي:

 .1تزويد األبناء باللوازم الشخصية للنظافة والرياضة واالستحمام والوقاية من الشمس،
 .2وضع أمساء األطفال عل أمتعتهم وألبستهم،

 .3عدم تسليم األطفال مبالغ نقدية مهمة أو أشياء مثينة،

 .4عدم وضع اهلدايا املخصصة لألسرة يف حقائب األطفال.
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ملــــف المشاركـة:
يتكون ملف املشاركة من الوثائق التالية:
 .1استمارة املشاركة،

 .2نسخة من جواز سفر الطفل،

 .3نسخة من بطاقة القنصلية اخلاصة بولي أمر الطفل،
 .4تصريح بالشرف مبوافقة ولي األمر،
 .5شهادة طبية،

 4 .6صور فوطوغرافية.

 .7إذن بالعبور لفائدة األطفال املغاربة احلاملني جلنسية مزدوجة أو املنحدرين من زواج خمتلط.

كيفية إيداع ملفـــات التسجيل:
 جيب إيداع ملفات التسجيل مرفوقة بالوثائق املكونة مللف املشاركة إما مباشرة لدى البعثات
الدبلوماسية أو املراكز القنصلية أو عن طريق مجعيات مغاربة العامل الناشطة ببلدان االستقبال

اليت يتعني عليها بدورها إحالتها عل هذه البعثات أو املراكز للتأشري عليها و توجيهها إىل الوزارة.

 آخر أجل للتوصل بلوائح األطفال املرشحني هو  01يونيو .9102

دراســة الملفــــات :



بعد التوصل بامللفات ،يتم دراستها من قبل جلنة انتقاء عل مستوى الوزارة وفق املعايري احملدّدة أعاله.
للمزيد من املعلومات يرج االتصال بالبعثة الدبلوماسية أو املركز القنصلي املعين.
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