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تقدي ـ ــم
يتزامن برنامج الشراكة مع الجمعيات لسنة  2017مع إعطاء انطالقة السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة
وبرنامجها الوطني التنفيذي الذي يضم مجموعة من التدابير العملية تتمحور حول األهداف االستراتيجية الخمسة التالية:
الهدف االستراتيجي  :1تقوية اإلطار القانوني لحماية األطفال وتعزيز فعاليته
الهدف االستراتيجي  :2إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة
الهدف االستراتيجي  :3وضع معايير للمؤسسات واملمارسات
الهدف االستراتيجي  :4النهوض باملعايير االجتماعية الحمائية
الهدف االستراتيجي  :5وضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم
وتجسد هذه السياسة وبرنامجها التنفيذي جوابا وطنيا وإطارا منسجما لحماية الطفولة باملغرب ،ينخرط فيه جميع
املتدخلين لضمان التنسيق بينهم وإدراج بعد حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا ومحليا،
وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ،سهلة الولوج لألطفال ،تضمن لهم حماية فعالة ومستدامة ضد كل
أشكال اإلهمال واالعتداء والعنف واالستغالل.
وقد اعتبرت هذه السياسة العمومية الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة شريكا أساسيا من حيث املساهمة في
تفعيل تدابير البرنامج الوطني التنفيذي .كما أولت لها مكانة خاصة سواء في مرحلة اإلعداد أو مرحلة التتبع والتقييم.
ويدخل طلب تقديم املشاريع هذا في إطار تفعيل البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية والذي يهم بالخصوص
الهدفين االستراتيجيين الثاني والرابع والذي من املنتظر أن تساهم في تفعيلهما الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة،
في إطار الشراكة مع وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية أو /ومع باقي مكونات القطب االجتماعي.
وينظم دفتر التحمالت شروط وأوجه الدعم الذي سيقدم للجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة ،للمساهمة في
تنفيذ مشاريع تهم تفعيل الهدفين االستراتيجيين املذكورين أعاله.
الباب األول :النصوص املرجعية
 املقتضيات الدستورية املتعلقة بحماية الطفولة؛
 االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق الطفل ،واملصادق عليهما من طرف املغرب سنة 1993؛
 الظهير الشريف رقم  1-58-376الصادر في  3جمادى األولى  1378املوافق ل  15نونبر  1958بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
 قانون  14.05املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ومرسومه التطبيقي؛
 منشور السيد الوزير األول رقم  2003/07بتاريخ  27يونيو  2003بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات
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السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة  2025-2015وبرنامجها الوطني التنفيذي؛

 دليل املساطر الخاص بالشراكة بين الوزارة والجمعيات؛
الباب الثاني :التعاريف -الفئة املستهدفة-األهداف
املادة األولى :التعاريف
الطفل :اإلنسان البالغ من العمر أقل من  18سنة؛
الطفل في وضعية الشارع :الطفل الذي يعيش من الشارع ويتخذه مأوى له ،بصفة دائمة أو مؤقتة بسبب ضعف أو انقطاع
الروابط األسرية.
املادة الثانية :الفئة املستهدفة
 األطفال في وضعية الشارع.
املادة الثالثة :األهداف
 دعم مشاريع ومبادرات الجمعيات العاملة في مجال مصاحبة ومواكبة األطفال في وضعية الشارع من أجل:
 oاالنخراط في تفعيل السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة  2025-2015وبرنامجها الوطني التنفيذي؛
 oالنهوض بجودة الخدمات املقدمة لفائدة األطفال في وضعية الشارع وإدماجهم في الحياة االجتماعية.

الباب الثالث :نوعية الخدمات وشروط االستفادة
املادة الرابعة :نوعية الخدمات
يهم الدعم املبادرات التالية:
 خدمات استعجالية:
 oالتدخل املباشر في أماكن تواجد هؤالء األطفال وتوجيههم؛
 oتوفير الخدمات التي يتطلبها التكفل باألطفال في وضعية الشارع فور رصدهم ،كاإلسعافات األولية أو
التطبيب أو الخبرة الطبية القضائية في حالة التعرض للعنف أو اإليواء املؤقت؛
 oالتوجيه ومصاحبة األطفال في وضعية الشارع نحو متدخلين ترابيين آخرين في مجال حماية الطفولة؛
 oالوساطة األسرية.
 خدمات الدعم النفس ي واالجتماعي:
 oتقديم خدمات الدعم النفس ي واالجتماعي ،من خالل تتبع خاص بكل حالة تم التكفل واملواكبة النفسية
لألطفال بتوجيههم أو تمكينهم من تأهيل ذاتي ومعرفي يؤهلهم الندماج أسهل في املجتمع.
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 إدماج األطفال في وضعية الشارع:
 oإعادة إدماج األطفال في وضعية الشارع في أسرهم أوفي املجتمع.
املادة الخامسة :شروط االستفادة
لالستفادة من الدعم في مجال حماية الطفولة ،على الجمعية أن:
 تعمل وفق ما ينص عليه الدستور في مجال حماية الطفولة وما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل التي صادق
عليها املغرب ،ووفق ما جاءت به السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة باملغرب؛
 تتوفر على تجربة في مجال حماية الطفولة عامة وفي مجال التدخل في حماية األطفال في وضعية الشارع على
الخصوص ،وأن تكون على دراية بنوعية الخدمات املقدمة لهم وعلى معرفة باملتدخلين في مجال ترابها؛
 توفرها على مركز يمكن أن يقدم خدمات مباشرة لألطفال ،وكذا على عاملين اجتماعيين ومربين من أجل تتبع
حاالت األطفال؛
 تحدد مجال تدخلها الترابي؛
الباب الرابع :التمويل
املادة السادسة :كيفية استعمال دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة في املصاريف التالية:
 أجر املساعد(ة) االجتماعي(ة)؛
 أجر األخصائي النفساني  /طبيب نفساني؛
 مصاريف إعادة إدماج األطفال في التربية غير النظامية أو التكوين املنهي؛
 مصاريف الخدمات االستعجالية األولية التي يتطلبها التكفل باألطفال في وضعية الشارع فور رصدهم؛
 تكاليف إجراءات املواكبة االجتماعية؛
باإلضافة إلى هاته املكونات ،يمكن للوزارة عند الضرورة أن تساهم في تمويل وحدة متنقلة لتقديم خدمات لألطفال في
وضعية الشارع شريطة:
 توفر الجمعية على مقر لإليواء الدائم أو املؤقت لألطفال في وضعية الشارع؛
 توفير موارد بشرية متخصصة من أجل تسيير الوحدة املتنقلة.
 التزام الجمعية ب :
5

o
o
o
o
o
o
o
o
o

ضمان استمرارية عمل الوحدة املتنقلة بعد انتهاء مدة سريان اتفاقية الشراكة؛
تقديم برنامج عمل الوحدة األسبوعي؛
الحكامة الجيدة في تسيير عمل الوحدة املتنقلة؛
عدم تشغيل الوحدة في برنامج أخر أو التنقل الشخص ي؛
تأدية مصاريف التأمين السنوي للسيارة والعاملين بها؛
تأدية مصاريف البنزين الخاص بالوحدة؛
القيام بأشغال الصيانة الالزمة؛
املساهمة في تأدية أجر السائق أثناء مدة سريان االتفاقية؛
تأدية اجر السائق بعد االنتهاء من مدة سريان االتفاقية.

 احترام الوحدة للمعايير التقنية التالية:
o
o
o
o
o
o

سيارة من الحجم الكبير؛
توفرها على مكان خاص بحفظ األغدية؛
توفرها على مكان خاص بتقديم الخدمات الطبية األولية؛
توفرها على بعض الكراس ي من أجل تمكين األطفال في وضعية الشارع من التنقل إلى مركز اإليواء؛
وضع اسم البرنامج وشعار الوزارة واسم الجمعية الشريكة على الوحدة املتنقلة؛
وضع رقم هاتفي للتواصل والتبليغ.

ملحوظة:
في حالة إخالل الجمعية بالتزاماتها ،جزئيا أو كليا ،فيما يتعلق بتدبير هاته الوحدة ،أو تعذر ذلك عليها ،تلتزم الجمعية
بتسليم السيارة املقتناة في إطار املشروع ،للوزارة أو للجهة التي تحددها هاته األخيرة ،وتبلغ الوزارة بذلك من أجل القيام
باإلجراءات االدارية لتحويل امللكية.

مصاريف غير قابلة للتمويل:
 التغذية،
 كراء مقر للجمعية أو املشروع؛
 تعويضات أعضاء الجمعية؛
 البناء والترميم؛
 شراء األرض/العقار؛
 اقتناء السيارات.
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املادة السابعة :مساهمات الجمعية والشركاء اآلخرين
يجب على الجمعية أن تحدد بالتدقيق في البطاقة التقنية للمشروع ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف طلب الدعم،
قيمة املساهمة املالية للجمعية ومختلف الشركاء في امليزانية الخاصة باملشروع.

الباب الخامس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
املادة الثامنة :وثائق ملف طلب الدعم:
يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية :
 طلب دعم مشروع موجه إلى السيدة وزيرة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية.
 نسخة من دفتر التحمالت هذا ،مؤشر على كل صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طرف من يخوله
القانون األساس ي ذلك (توقيع مصادق عليه) في صفحتها األخيرة مع إضافة عبارة "تم االطالع على مضمونه وقبول
االلتزام به".
 امللف القانوني للجمعية في نسختين مشهود بمطابقتهما لألصل:
 oالقانون األساس ي.
 oوصل اإليداع.
 oمحضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية.
 oالئحة أعضاء مكتب الجمعية.
 oالقانون الداخلي للجمعية (في حالة وجوده).
 شهادة بنكية برقم الحساب البنكي للجمعية.
 نسخة من املرسوم الذي بموجبه منحت صفة املنفعة العامة في نسختين (بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام).
 التقريران األدبي واملالي برسم السنة املنصرمة في نسختين لكل منهما (التقرير املالي مصادق عليه من طرف خبير في
املحاسبة أو ائتمانية).
 بطاقة معلومات حول الجمعية (وفق امللحق رقم  2من دليل املساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات).
 ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية.
 بطاقة تقنية حول املركز.
 امليزانية التفصيلية للمركز.
 التزام الشركاء اآلخرين في حالة وجودهم.
 النظام الداخلي للمركز.
 التصريح بالشرف بصحة املعلومات املدلى بها الخاصة بالوضعية القانونية واملالية للجمعية .
 الئحة املستخدمين توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام.
 نسخة من الترخيص املتعلق بالقانون ( 14.05في حالة توفره).
الباب السادس :مختلفات
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املادة التاسعة :تلتزم الجمعية الشريكة ب:
 االلتزام بأخالقيات املهنة :السر املنهي – صون كرامة املستفيدين واملستفيدات؛
 االنخراط في عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها القطب االجتماعي؛
 التقيد باملساطر والضوابط اإلدارية الجاري بها العمل في تنظيم األنشطة؛
 اإلشارة في املراسالت اإلدارية الرسمية إلى مرجعية الشراكة املوقعة؛
 املشاركة في مختلف األنشطة التي ينظمها القطب االجتماعي خاصة ما يتعلق بمجال تدخل الجمعية.
 احترام مدونة الشغل في التعاقدات مع املستخدمين.


املشاركة في برنامج تقوية قدرات الجمعيات.

ملحوظة:
ال يمكن للجمعيات ،التي تربطها بأحد مكونات القطب االجتماعي اتفاقية سارية املفعول ،االستفادة من الدعم.
تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه
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