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  ات الصيفيةمخيمالبرنامج من  ةحادية عشرالدورة الإعالن عن إطالق 

  الخارجب المغاربة المقيمين طفا األلفائدة 

 5515سنة برسم 
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 تقديـــــم

 نتدبة امل الوزارة تنظم ،املقيمني باخلارجاملغاربة فائدة أبناء املوجه ل برناجمها االجتماعييف إطار 
 بشراكة ،باخلارج وشؤون اهلجرة املقيمني باملغاربة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي املكلفة

 يوليوزفاتح  من الصيفيةات مخيمللادية عشرة احلالدورة  ،واخلاصة د من املؤسسات العموميةعد مع
 .5515غشت   متم إىل 

 مبختلف  نيقيمأبناء املغاربة امل نمشارك ومشاركة م 755 هذه الدورة ما يناهز يستفيد منس و
 .سنة 13و 09ما بني عمارهم أالذين ترتاوح و اإلقامةبلدان 

 البرنامجأهـــــــــداف 

 بثقافتهم املغربيةالصلة واالرتباط وتوطيد  زيارة وطنهم األم من شاركنيمتكني األطفال امل. 

 طفال املقيمني بأرض الوطناالندماج والتواصل مع األ. 

 وترفيهية وتربوية خالل مقامهم الصيفي باملغرب ثقافيةمن برامج ستفادة اال. 

 ينـــو  المرشحــــايير قبـــــمع

 ال يقرترترترترتل عمرترترترترتره  أالصرترترترترتيفية ات خيمرترترترترتاملرشرترترترترتح للمشرترترترترتاركة يف امل الطفرترترترترتل  يف وجوبرترترترترتا يشرترترترترترتط
 .( 51/57/5515و  71/56/5558بني ما تاريخ االزدياد  ) سنة 13 سنوات وأال يتعدى 09 عن

 

 امـــــر هــــذكيـت
 

 ،هذه الدورة املشاركة جمددا يف للمستفيدين من الدورات السابقة ال يسمح .1

 ،من طفلني من نفس األسرة أكثر ال يقبل تسجيل .2

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

األدوات الثمينة املوجودة  إدارة املخيم مسؤولية اهلواتف النقالة أو وأال تتحمل الوزارة  ،يف حالة الىياع .4
 ،طفالاألحبوزة 

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

 موجهة إلى اآلباء واألولياء هامةتوصيات 

 :يرجي
 ،االستحمام والوقاية من الشمسالرياضة وو باللوازم الشخصية للنظافة األبناءتزويد  .1

 وضع أمساء األطفال عل  أمتعتهم وألبستهم، .2

 أو أشياء مثينة، مهمةعدم تسليم األطفال مبالغ نقدية  .3

 .وضع اهلدايا املخصصة لألسرة يف حقائب األطفال عدم .4
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 :ةـمشاركف الــــمل

 :من الوثائق التالية شاركةيتكون ملف امل
 ،املشاركة استمارة .1

 ،الطفل سفرز نسخة من جوا .2

 ،ولي أمر الطفلالقنصلية اخلاصة بنسخة من بطاقة  .3

 بالشرف مبوافقة ولي األمر، تصريح .4

 شهادة طبية، .5

 .صور فوطوغرافية 4 .6

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

 :التسجيل اتـــملفع كيفية إيدا

 البعثات إما مباشرة لدى  شاركةمرفوقة بالوثائق املكونة مللف امل التسجيلإيداع ملفات  جيب
  ببلدان االستقبالمجعيات مغاربة العامل الناشطة  عن طريقالدبلوماسية أو املراكز القنصلية أو 

 .توجيهها إىل الوزارةللتأشري عليها و  عل  هذه البعثات أو املراكزإحالتها  اليت يتعني عليها بدورها

 9102 يونيو 01  هوللتوصل بلوائح األطفال املرشحني جل أخر آ. 

 

 

 :ات ــــة الملفــدراس

  وفق املعايري احملّددة أعاله ل جلنة انتقاء عل  مستوى الوزارةيتم دراستها من قب ،التوصل بامللفاتبعد. 

  املعين كز القنصلياملرالبعثة الدبلوماسية أو باالتصال  يرج للمزيد من املعلومات. 
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