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  اإلطار العام التفاقية الشراكة: الفصل األول
رامجها الوزارةتوجهات  في إطار تنفيذ لفائدة األطفال أينما خاصة فيما يتعلق بالخدمات المسداة  و

ات الناشطة في مجال كانوا وزارة  تعتزم الطفولة، وحرصا على دعم التعاون والشراكة مع الجمع
ات أو منظمات  ة شراكة عن طر التعاقد مع جمع ار السن إبرام اتفاق المرأة واألسرة والطفولة و

ات وغيرها لمدة  ة جمع مؤسسات طفولة عمومية من قبل  لتسييرسنة قابلة للتجديدأو ش
 ومركب طفولة وفضاء طفولة مبكرةمن والية مدنين،  نادي أطفال مزرانبتسيير وذلك جمعيات
  .من والية سيدي بوزيد بالمغيلة

مع اإلشارة أّن مركب إحداهما وليستسيير كلتا المؤسستين وعلى الجمعية المترشحة االلتزام ب
الطفولة المغيلة متكون من فضاء رعاية يقدم خدمات اجتماعية وخدمات تنشيط تربوي اجتماعي 

يؤمن خدمات التربية ما قبل  المبكرة طفولةلل لفائدة األطفال الفاقدين للسند مكفولي الدولة وفضاء
  .مدرسية
  الشروط المطلوبة للمشاركة :  2الفصل 

امل تراب الجمهورة والتي  ات الناشطة  ات الجمع ات أو ش افة الجمع هذا االعالن موجه لـ
ة التي صادقت عليها الدولة  ة و المعاهدات و المواثي الدول لها اطالع على القوانين الوطن

ة خاصة منها التون ات الناشطة  ذات العالقةس ة الطفولة الفاقدة للسند و الجمع حقوق الطفل ورعا
اجات األطفال العمرة و في المجال االجتماعي و النفسي و  ة الحت التي تتمتع بخبرة في المدر
ة في مجال التنش الترو  واإلحاطة بهم مجال التسيير و التعامل مع األطفال ة فن ولديها درا

رة والطفولة الفاقدة   : وذلك بتأمين جملة من الخدمات تتمثل فياإلجتماعي والطفولة الم
مة والمتوازنة  - ة السل ة والتغذ ة األساس ة وخدمات خدمات الرعا ة واإلجتماع واإلحاطة النفس

ب الطفولة المغيلة والذين التنش الترو االجتماعي لألطفال الفاقدين  مر فولين  للسند والم
 .سنة 18و 6تتراوح أعمارهم بين 

رة المغيلة والذين تتراوح أعمارهم بين  - فضاء الطفولة الم ة  ة ما قبل المدرس  3خدمات التر
 سنوات 5و

مزران  - والذين خدمات التنش الترو االجتماعي لألطفال المنخرطين وغيرهم بناد االطفال 
  .سنة 18و 6تتراوح أعمارهم بين 



  ة المترشحة أن تكون ما ولها من الكفاءاتما إنجاز المشروع  قادرةعلىيجب على الجمع
نها من تنفيذه و  المشروع المقترح، فرم قة اوان تكون قادرة على  عمل خاص  عة اللص لمتا

م المستمر للبرنامج   ،والتقي
  صفة ة مؤسسة  ة التي ال أن تكون الجمع ة والداخل ة، ومسيرة وف أنظمتها األساس قانون

ات، ام المرسوم المنظم للجمع  تتعارض مع أح
  ة مختصة في أنشطة لفائدته خاصة في مجال احترام أمجال الطفولة أن تكون الجمع وتقوم 

األوالتنش الترو االجتماعي لفائدة األطفال أحقوق الطفل  ة   ،طفالأو اإلحاطة اإلجتماع
  

ات المترشحة  التزام العارضين باحترام شروط الترشح للحصول على تمويل عمومي: 3الفصل  ام المرسوم عدد  تلتزمالجمع ه العمل وخاصة أح لسنة  88احترام التشرع الجار 
ات 2011سبتمبر لسنة  24، المؤرخ في 2011 ات، ومقتض م الجمع  األمر، والمتعل بتنظ
ض معايير وٕاجراءات 2013نوفمبر لسنة  18المؤرخ في  2013لسنة  5183 ، المتعل 

ع النصوص التي نقحته وتممته ات وجم ل العمومي للجمع   .وشرو إسناد التمو
  ملف الترشح:4ل ــالفص

ل عمومي في إطار ي ة في الحصول على تمو ة الراغ م مطلب تعين على الجمع ة شراكة تقد اتفاق
ل العمومي المطلوب لتسيير لمضمنا ترشح  ة  المؤسسةمبلغ التمو ل الذاتي للجمع ان التمو مع ب

ا ة، مصحو س الجمع األمر عددالوثائ  مؤرخ ومؤشر من قبل رئ  5183المنصوص عليها 
ض معايير وٕاجراءات 2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  ل  والمتعلق شرو إسناد التمو

ات   :العمومي للجمع
 ة  ،النظام األساسي للجمع
 ة صورة قانون ة  ن الجمع  ،نسخة من إعالن تكو
  ،قائمة في مسيرها والوثائ المثبتة لمؤهالتهم 
 ،ة إن وجدت وأسماء مسيرها اتبها الجهو  قائمة فروعها وم
 ه للسنة السا ات مؤشر عل م المطلب تقرر مراقب أو مراقبي الحسا قة لتارخ تقد

ة مائة ألف ات التي تتجاوز مواردها السنو ة للجمع  دينار، النس



  ات المتحصلة على ة للجمع النس ات  نسخة من آخر تقرر موجه إلى دائرة المحاس
ام الفصل  قا ألح ل عمومي ساب تطب  2011لسنة  88من المرسوم عدد  44تمو

ه أعاله،  المشار إل
 ه من قبل الجلسة العامة،آخر تقرر أ  دبي ومالي مصادق عل
  ا ات والوصا نسخة من سجل النشاطات والمشارع وسجل المساعدات والتبرعات واله

الفصل  ه  2011لسنة  88من المرسوم عدد  40المنصوص عليهما  المشار إل
 أعاله، 

 ،ة اكل تسيير الجمع ة له  نسخة من آخر محضر جلسة انتخاب
 ةالوثائ المثبت ة تجاه الصنادي االجتماع ة الجمع ة ة لسالمة وضع ا  وازاء الج
  ات الفصل مقتض ة  لسنة  88من المرسوم عدد  41الوثائ المثبتة لتقيد الجمع

ات أو تبرعات أو مساعدات 2011 ات، في صورة تلقيها له م الجمع المتعل بتنظ
ة،  أجنب

 

 اإلمضاء عليها، وت قة التزام يتم التعرف  ل وث تضمن االلتزام بإرجاع مبلغ التمو
عنوان نفس  ل عمومي آخر  ل مواز من ه العمومي في صورة الحصول على تمو

  ،)4عدد ملح (النشاالمشروع أو نفس 
  11ملح عدد ( للمؤسسةاستمارة زارة(  

،  ومختومينيتّم تضمين طلب الترشح في ظرفين منفصلين    يدرجان في ظرف ثالث خارجي مغل
ع لوزارة المرأة واألسرة  ز التا تب الض المر اشرة مقابل وصل إيداع إلى م مه م يتّم تسل

ار السن خالل التوقيت اإلدار  ه فق والطفولة و ارةوتكتب عل   :ع
فتح "  ة شراكة متعلق إلبرام01/2019د عددعوة للترشح ال  مؤسسات بتسيير " ةاتفاق

ة ب الطفولة المغيلة وناد أطفال مزران( طفولة عموم   ")مر
مها ع   :   التالـــيلـى العنوان يتّم إرسال العروض أو تسل

  

ار السن   وزارة المرأة و األسرة والطفولة و



  تونس 1001-نهج عاصمة الجزائر 02 
  

ة15إلثنيناهذا وقد حّدد يوم  ل احا 11على الساعة  جو م العروض  ص عتمد (آخر أجل لتقد
ز لتحديد تارخ الوصول تب الض المر   ). ختم م

عد تارخ آخر أجل لقبول العروض مها    .ال تقبل العروض الواردة أو التي تّم تسل
  :الظرف الخارجي -أ

ورة أعالهوالمنصوصالى الإضافة يتضّمن الظرف الخارجي  الفصل  وثائقالمذ من  7عليها 
ض معاييروٕاجراءاتشرو  2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183األمر عدد والمتعلق

ات الظرف المحتو للعرض الفني والظرف المحتو للعرض المالي  إسناد ل العمومي للجمع التمو
ةالوثائ    :التال

ة نسختهراس الشروطفي  .1 ة المؤهل قانونا لذلك األصل س الجمع  لّ في  مؤشر من قبل رئ
 األخيرة، الصفحةفي  الختم والتارخو  مع إضافة اإلمضاءصفحاته 

 ، ) 1الملح(ممضاة ومختومة حسب األنموذج المصاحب  طاقة ارشادات .2
عدم الرفـح على الشـتصر .3 ه  موج ات  اشرة أو بواسطة الغتلتزم الجمع ام م م ـير بتقـق وعود د

ا أوهـأو عط ا قصـا االنموذج حسب وذلك  ومراحل إنجازها االجراءاتلف ـأثير على مختـد التـدا
 ، )2ملح عددال(المرف 

ح على الشرف .4 اتقدمه تتصر وزارة المرأة و  لد ينعونا عموميواأ نو  ممثليها لم أنّ الجمع
الوزارة  مضي عن انقطاعهم عن العمل  على األقل حسب  خمس سنوات األسرة والطفولة  ولم 

 .)3الملح عدد (األنموذج المرف 
  

قع  راسات الشرو  ة ضمن  قة أخر مطلو ة وث ورة أو أ ل عرض ال يتضمن الوثائ المذ
ين العارضين عند االقتضاء من األجل اإلضافي الذ تمنحه لجنة وذلك إقصاؤه   عد تم

ونة في الغرض   .مختصة م
  



  :العرض الفني -ب 
ة ة التال   :يتضمن العرض الفني الوثائ الفن

م  .1 ات في تقد ة الجمع ة أو ش المؤسستين تسيير خطة عمل واضحة لتدخل الجمع
ب الطفولة المغيلة(العموميتين للطفولة  ، وفقا أو إحداهما) ناد أطفال مزران ومر

 لتوجهات الوزارة في مجال الطفولة،
 المشروع،روزنامة تنفيذ  .2
ة المتوخاة لضمان نجاح المشروع و استمراره .3  ،اإلستراتيج
ة النجاز  .4 ة المرتق ة و النوع  ،خطة العملالنتائج الكم
ة فر عمل المشروع الذ يجب أن يتكون من   .5 ي  :تر
 2  سيرها(والمسؤول اإلدار األول عن تسيير المؤسسة مدير  ):لكل مؤسسة مدير 
 2 ة رةللتسيير فضاء الطفو  إطارات ترو  .ة الم
 6  ة ب الطفولة المغيلة لتسيير إطارات ترو ة االطفال  3(مر إطارات مسؤولين على رعا

فولي الدولة و  ).إطارات مسؤولين على تأمين التنش الترو االجتماعي 3م
 3 ة لتسيير ناد أطفال مزران وتأمين التنش الترو االجتماعي  .إطارات ترو
 تكونون من الخدمات أعوان  :و

ب الطفولة المغيلة  ناد أطفال مزران   مر
ة   رة  فضاء الرعا   فضاء الطفولة الم

  -  حاف مغازة 1  -
اخ 1  -   -  ط
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 اإلطارات المختصة : 
 أخصائي اجتماعي  1 -
 أخصائي نفساني 1 -

ة  .6 م السيرة الذات ات حول الخبرة لالتقد معط ة  المشروع مصحو طارات واألعوان العاملة 
ة المتحصل عليها  . والشهائد العلم

ون  .7 ةوالمدير شتر ان   من خرجي المعهد العالي إلطارات الطفولةاإلطارات الترو
 .قرطاج درمش

ة تفيد  .8 ة من طرف طبيب صحة عموم م شهائد طب ة الفر المقترح للعمل سالمتقد
عهدتهم على  المؤسسة المهام المنوطة  ام  ة وقدرتهم على الق ع األمراض المعد من جم

مهامهم ام  ة للق هم العقل امل مدار ونوا متمتعين   ،أكمل وجه، وأن 
فيد تمتع  .9 ما  ة اإلطارات واألعوان المقترحيناالستظهار  اس ة والس  امل حقوقهم المدن

 ،)3طاقة عدد (
قة لألصل من اإلدالء  .10 ةبنسخة مطا طاقة  شهادته العلم مضي على و ة لم  السواب العدل

ة مدعمةاشهر  03استخراجها اكثر من  ة،وسيرة ذات طاقة التعرف الوطن  و نسخة من 
دات، ونسخة من  ة،الوثائ والمؤ ة  وشهادة في اإلسعافات األول ممنوحة من شهادة طب

ة  .طرف طبيب صحة عموم
ل اإلدار للمشروع و مهامه .11  .اله

  :مالحظة 

  حارس نهار  1



عد مصادقة لجنة مختصة في الغرض -   .من الوزارة ال يتم قبول األعوان إال 
قع  - راسات الشرو  ة ضمن  قة أخر مطلو ة وث ورة أو أ ل عرض ال يتضمن الوثائ المذ

ين العارضين عند االقتضاء من األجل اإلضافي الذ تمنحه اللجنة عد تم   . إقصاؤه وذلك 
  :العرض المالي-ج 

ةيتضمن الظرف المحتو للعرض المالي الوثائ    :التال
ونات ال -1 ة لم  أوجه صرف برنامج التنفيذ لمدة ثالث سنوات مع تحديدالتكلفة التفصيل

  )التأجير والتسيير والتدخل(النفقات 
ة  -2 ة للجمع ل الذاتي للمشروع  أوالمساهمة المال  التمو
ةوتكلفتهامراحل االنجاز  -3  الجمل
ةالنجازه -4 ة و المال ات الماد ما في ذلك المتطل ة لبرنامج العمل   دراسة اقتصاد
ل الم -5 ل تمو ةه ل الذاتي للجمع ة التمو ة و نس ما في ذلك حجم المساعدة المطلو  ،شروع 
ين وذلك حسب األنموذج  -6 التزامات موقعة من قبل المشار لفة المشروع وٕارفاقه  توزع 

 ). 5الملح عدد(المرف 
ل العمومي   : 5الفصل    م العروض وٕاسناد التمو   :مراحل  تقي

الطفولة وتجتمع  لف  مقتضى مقرر ممضى من قبل الوزر الم تحدث لجنة مختصة في الغرض 
ع أعضائها لفتح العروض والتثبت في محتواها و إعداد تقرر فرز عروض الترشح  حضور جم
ز في إطار  ة شراكة مشفوعا برأيها بخصوص أفضل عرض مالي و فني لتسيير المر إلبرام اتفاق

ة شراكة  الفصل اتفاق ة المنصوص عليها  ل  10وٕاحالته للجنة الفن من األمر المنظم إلسناد التمو
  . العمومي

لفة  الوزارة الم ل عمومي  النظر في مطالب الحصول على تمو لفة   ة  الم تبت اللجنة الفن
ل  مها وتحديد مبلغ التمو ة شراكة وتقي الطفولة في دراسة المطالب المقدمة في إطار اتفاق



الفصل ا ة التي تستجيب  للمعايير المنصوص عليها   ن إسناده للجمع م من  11لعمومي الذ 
قا  ل العمومي  وذلك في اجل أقصاه شهرن من تارخ تلقي المطلب ط األمر المنظم  للتمو

والمتعل         2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183من األمر عدد 17للفصل 
اتض  معايير و إ ل العمومي للجمع   .جراءات شرو  إسناد التمو

ة ثابتا وغير قابل للمراجعة ه اللجنة الفن ل العمومي الذ صادقت عل عتبر مبلغ الجملي للتمو   . و
م العروض :  06الفصل  ة فرز وتقي   منهج

ح األخط ّونة للعرض المالي وتصح اء تتولى اللجنة في مرحلة أولى التثبتمن صحة الوثائ الم
ة ا المحاسب ة تصاعد ع العروض المال ة عند االقتضاء ثم ترتيب جم   .والماد

ة التثبت في  قة العرض الفنيمد تتولى اللجنة في مرحلة ثان ة مطا العرض  ةصاح للجمع
ة المالي األقل ثمنا  راس الشرو الفن ا المنصوص عليها  ة الدن   .للخصائص الفن

ة العرض المالي األقل ثمنا  ة صاح ة  مع الجمع التالي إبرام االتفاق وتقترح لجنة الفرز 
فوق  ساو أو    .  نقطة وفقا  لمعايير اإلنتقاء  70والمتحصلة على عدد 

ا ومتحصل على عدد وٕاذا تبّين أّن العرض الفني  ة اقل عرض مالي غير مطاب فن ة صاح للجمع
اقي العروض المنافسة  المروريتّم  70اقل من  اعتماد نفس مع حسب ترتيبها المالي التصاعد ل
ة    .المنهج

الجدول التالي تم و  قا للفصل عدد النقا المتحصل الوفقاعتماد معايير االنتقاء  من  11عليها وط
ات ل العمومي للجمع   .األمر المنظم للتمو

 
 :التالي الجدولعدد النقاط المتحصل عليه حسب اليتم ترتيب العروض وفق
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تحديد األهداف العامة واألهداف 
  الخصوصية

02  10  
واألنشطة األساسية تحديد األنشطة 

  الفرعية بوضوح 
  

02  

تحديد النتائج المنتظرة من انجاز 
  المشروع

  
02  

  وضع مؤشرات التقييم 
  

02  
  تحديد الصعوبات وكيفية تجاوزها

  
02  

    
  خطة العمل المقترحة

  
لحسن تسيير تحديد الجدول الزمني 

  المؤسسة
2.5  

  
10  

   تحديد المؤشرات الكمية والنوعية
05  

  2.5  مراحل تنفيذ المشروع  
  مل في المشروعاكفاءة رئيس و أعضاء الفريق الع 5

  10  
: العلميةالشهائد  

تربية (اختصاصات في
المرحلة األولى من شهادة ختم التعليم الجامعي، 

  األستاذية أو اإلجازة 
02  



الطفل، علم نفس، علم 
  )اجتماع

  
  

  01  مرحلة ثالثة

 األولية شهادة في اإلسعافات    
  

02  

  
  
  
  

في التنشيط الربوي  -   :التكوين المستمر
اإلحاطة والتعهد  -   اإلجتماعي

التعهد بالطفال في سن  -  الفاقدين للسند باألطفال
في سن  الطفولة المبكرة
  الطفولة المبكرة 

  01  منظمات / شهادة تكوين من مؤسسات خاصة
  شهادة تكوين من مؤسسات عمومية

  
02  

  )نقاط 02نقطة عن كل شهادة على أنالتتجاوز  1(  شهادة تكوين من مؤسسات دولية
02  

  القدرات االقتصادية، المالية، المهنية الفنية للجمعية 6
  15  

مجال الخبرة الفنية في   
  الطفولة

  05  01  نشر ثقافة حقوق الطفل
 01 الفاقدين للسندرعاية األطفال   
 01 التنشيط التربوي واالجتماعي  
 01 التعهدباألطفال في سن الطفولة المبكرة  
 01 اإلحاطة النفسية بالطفل  
   )نقطة 01(  كّل سنة خبرة وعمل عليها (الخبرة في مجال التصرف و التسيير  

05  
  05  )ةنقط 01( تمويل خارجي عليه مصدرل كل( جلب التمويالت  التجربةفي  

  05    تنظيم دورات تكوينية  7
   

  الدورات التكوينية 
  

نقطة عن عملية تنظيم على أن  0.5(  تنظيم دورات تكوينية
  )نقاط 02التتجاوز 

05  

نقطة عن كل مشاركة على أن  0.25(  المشاركة في دورات تكوينية
  )نقاط 03التتجاوز 

  10  عدد فروع الجمعية وعدد منخرطيها وعدد أجرائها  8
  عدد فروع الجمعية داخل الجمهورية  

  
نقطة عن كل  0.25
  فرع

05  
  عدد منخرطيها   

  
نقطة عن كل مائة  0.5

  منخرط
2.5  



 

ل عرض لم يتحصل على  - قبل    .نقطة 100حد ادني من مجموع  70ال 
ة المتحصلة على أكثر عدد من النقا عند الفرز في صورة  - ل العمومي للجمع سند التمو

ل عمومي  ة أدنى مقترح تمو ة صاح ل للجمع سند التمو   .التساو في العدد المسند 
ونات البرنامج:7الفصل    :آجال تنفـيذ م

ونات البرنامج التنفيذ ابتداء  ةبتنفيذ م تارخ استكمال إجراءات تسجيل العقد من تلتزمالجمع
ة والوزارة والبرنامج التنفيذ النجاز المشروع في الغرض  ة الشراكة بين الجمع لمدة وٕامضاء اتفاق

  .واحدة سنة
 

ل المشروع : 8الفصل    :فيــة تمو
ا على  الوزارةمساهمة تحال  ة سنو القس الثاني مع  % 30القس األول و %70 :قسطينللجمع

دات  ة ونسخ من مؤ ة والماد التقارر األدب ّل ستة أشهر  موافاة الوزارة  ة  التزام الجمع
ة . المصارف عد موافقة اللجنة الفن النظرصرف القس األول  لفة  في مطالب الحصول  الم

ل عمومي بوزارة المرأة  ار السن وعلى تقرر فرز العروض  واألسرةوالطفولةعلى تمو  واستكمالو
ة المتعلقة بإمضاء  اقي األقسا . العقد وتسجيلاإلجراءات القانون س  إثروتصرف  طلب من رئ

ة مرفوق  دات صرفالجمع حال على أنظا وتقدمل قس  مؤ ة تنفيذ المشروع  ر اللجنة الفن
ورة وذلك   .وفقا للتراتيب الجار بها العمل في الغرض المذ

ة :  9الفصل  ضاحات والمالح بخصوص الدعوة للمشار   اإل
ة في أجل  ضاحات بخصوص ملف للمشار ا إ تاب طلب  ن لكل مشارك أن   أقصاه خمسم

ام قبل التارخ المحدد لقبول العروض) 05(   .أ

  
  عدد أجرائها  

  
 2نقطة عن كل  0.5

  أجراء
2.5  

  
  المجـــمــــــــــــــــــــوع

  
  100  



ان الطلب  ة شراكة يتضمن إذا  ة إلبرام اتفاق مبررا، يتم إعداد ملح لملف الدعوة للمشار
ام قبل  راس الشرو في أجل ال يتجاوز خمسة أ ع ساحبي  وجه إلى جم ة و ضاحات المطلو اإل

  التارخ األقصى المحدد لقبول العروض
م: 10الفصل    جيل العقد تسمعال

م تسجيل اتحّ  ةعلى نفقة لعقد والمالح مل معال  .الجمع
ة: 11الفصل  عة والمراق   المتا

زة لوزارة اتشرف مصالح  ة والمر ا الجهو ة وعلى مراقبتها مال على حسن سير البرامج المشتر
ات تفقد خالل مراحل إنجاز المشروع وفي صورة ثبوت أ إخالالت  وٕادارا وتتولى إجراء عمل

ة الالزمة اإلجراءاتتتخذ الوزارة    .الجزائ
ة النزاعات: 12ل ـالفص   تسو

صورة نشوب نزاع عند تنفيذ  علم الطرف  فضهسعى الطرفان المتعاقدان إلى  المشروعف الحسنى و
ثبت تارخ  توب مضمون الوصول و موضوع النزاع عن طر م النزاع الطرف المقابل  المعني 

  .وصل اإلعالم ببلوغ هذا اإلعالم
بكراس الواردة بتعهداته يتم فسخ عقد االتفاقية من قبل الوزارة في صورة إخالل الطرف اآلخر 

  .وذلك بعد توجيه تنبيه كتابي لتدارك اإلخالالت في أجل شهر من تاريخ التنبيه، الشروط
ة بإرجاع األموال في حال تعطل  ع أو فسخ العقد نتيجة عدم التزامها انجاز المشرو وتلتزم الجمع

راس الشرو   .ما جاء 
ل الحاالت  ة المختصةوفي  ح من أنظار المحاكم التونس ص   .وٕاذا ما تماد النزاع فإنه 

ات خاصة: 13ل ـالفص  وضع
ال العنف أو منع  ل من أش تسل أ نوع من أنواع العقاب البدني أو المعنو ممارسة أ ش

لعلى األطفال  تعرض  عات و ات هذا الفصل للتت ةو  اإلدارةمن يخالف مقتض الجار بها  الجزائ
 .  العمل



ة تهديد يتم فتح تحقي ادار وٕاحالة األمر على  فضاء المؤسسة الى وضع في حال تعرض طفل 
ة الطفولة مرجع النظر الترابي، وفي حال ثبوت أن التهديد ناتجة عن تقصير  أنظار مندوب حما

ه ادارة المؤسسة طرف سواء بين او اهمال  اد سوء معاملة تكون ف او استغالل جنسي او اعت
قة وعدم اتخاذ ا اجراء  يالتواطئ حاالت سا ة المسؤولين عن التجاوز او ثبوت علمهم  حما او 

ة  ة واتخاذ التدابير القانون ة االطفال، فانه يتم وقف تنفيذ المشروع وفسخ العقد مع الجمع لحما
ة في شأن من ثبت تورطهم   .والجزائ

  شـــرو عـــامـــة: 14الفصل 
راسالحاالت التي لم يتعرض إلي قى خاضعة الشرو ها  امت   :ألح

 ة ة العموم  .مجلةالمحاس
 ض  2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183األمر عدد والمتعلق

ات معاييروٕاجراءاتشرو إسناد ل العمومي للجمع   .التمو
 لتشرعات التونسّة الجار بها العملا.  

  عقد ال صحة: 15 الفصل
ة برم في إطار ي سذال ون العقدال  ه منشراكة ساراتفاق عد المصادقة عل قبل  المفعول إّال 

ار السن  النظر في بناء على السيدة وزرة المرأة واألسرة والطفولة و لفة  ة الم رأ اللجنة الفن
الوزارة ل عمومي    .مطالب الحصول على تمو

 ....................تونس في    
  

ه ووافقت ه و صادقت                                        اطلعت عل   اطلعت عل
ار السن   ة                            عن وزرة المرأة واألسرة والطفولة و س الجمع              رئ
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- ـــالحــقامل 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



 
 
 
  

  
  ـدد1ملحق عـ

    االسم االجتماعي
    للجمعيةالشخص الملزم 
    للجمعية الشكل القانوني

    الجمعيةرأس مال 
    تاريخ التأسيس

    تاريخ الترخيص
    المقر الرئيسي

    المعرف الجبائي
    (RIB) رقم الحساب الجاري

    ببنك
    والترقيم البريدي لعنوانا

    العمل
    الهاتف
    الفاكس



 بطاقة ارشادات
  
نسخ من ذاتية و تهمالسيرلمؤهالتهم والوثائق المثبتة ألعضاء الجمعية و العمليةالكفاءة والتجربة ) 6

المتحصل عليها في إطار النشاط و شهادات التكوين  تعريفهم الوطنية نسخ من بطاقاتوالعلمية  شهاداتهم
  ..........................................................................................:ضمن الجمعية

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

  ..............................................................................................عدد المنخرطين) 7
  ................................: ........................................... عدد المكاتب الجهوية ومكانها) 8
  ...................:.............................................................................عدد األجراء)  9

  ...............................................:رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي) 12
  ......................................................................:أهداف الجمعية ومجاالت نشاطها ) 13

....................................................................................................................  
  .........................................................:ميزانية الجمعية خالل السنوات الثالثة األخيرة) 14

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

  ......................................................:مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية) 15
...........................................................................................................................

.............................................................................................................  
  

ذاتية لمؤهالته والسيرةالالوثائق المثبتة و الكفاءة والتجربة العمليةللفريق المشرف على تنفيذ المشروع) 16
المتحصل عليها خارج أو و شهادات التكوين  التعريف الوطنية نسخ من بطاقاتوالعلمية  نسخ من الشهاداتو 

  :ضمن نشاط الجمعية
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

    العنوان اإللكتروني



....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

 
 ........................تونس  في، 

                          
  الممثل القانوني للجمعية                 

 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم( 
 دد2ملحق عـ

  تصريح علـى الشرف
  بعدم التأثير

  
  

    
ـه  ـي أسفل ـي الممض ـة : ( إنّ ـب ، الصف م ، اللّق ) اإلس

….………………………………………………………...….……………………… ..  

……………..…………………………………………………………………….……...........................
...........................................................................................................  

  .......................................................................................................الممثل القانوني لجمعيةو 
…………………………………..…......................................................................…  

…………..………………………..…………………………………………………….........................
........................................................................................................  

    
ف إجراءات  ى مختل أثير عل ا الت دايا القصد منه ا أو ه ود أو عطاي ديم وع ر بتق أصّرح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغي

  . إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي
  

  



 ........................ ،تونس  في
                      
  لممثل القانوني للجمعيةا                

  
  اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم( 

  
  

  ـدد3ملحق عـ
  خصوص  تصريح علـى الشرففـي  

  دم اإلنتماء لإلدارة املعنية عـ
  

   
  

ـه  ـي أسفل ـي الممض ـة : ( إنّ ـب ، الصف م ، اللّق ) اإلس
….……….......................................................................….……………………… ..  

……………..…………………………………………………………………….……...................................
...............................................................................................  

  …............................................…..………............................………………………… جمعيةعـهد بـاسـم والمت
…………..………………………..……………………………………………………..................................

..............................................................................................  
    

  . لإلدارة المعنية منذ ما ال يقل عن خمس سنوات يال أنتم يّ أصرح علـى الشرف بـأن
  

  
  ............تونس في   

                      
  الممثل القانوني للجمعية                



        )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم( 



  دد4ملحق عـ
       

  العموميةالتزام بارجاع االموال 
  
  

    
ـه  ـي أسفل ـي الممض ـة : ( إنّ ـب ، الصف م ، اللّق ) اإلس

….………………………………………………………...….……………………… ..  

……………..…………………………………………………………………….……...........................
...........................................................................................................  

  .......................................................................................................الممثل القانوني لجمعيةو 
…………………………………..…......................................................................…  

…………..………………………..…………………………………………………….........................
........................................................................................................  

    
  .المشروع أو نفس النشاطبإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس ألتزم 

  
 ........................ ،تونس  في

                      
  الممثل القانوني للجمعية                

  
 )اإلسم ، اللّقـب ، الصفـة ، التـاريخ والخـتم( 

ل و المتعل  2013نوفمبر  13المؤرخ في  2013لسنة  5183االمر عددمن  7االمضاء معرف به طبقا للفصل عدد:مالحظة  ض  معايير و اجراءات شرو  اسناد التمو
ات   العمومي للجمع

 
 



 ملحق عـ5ـدد
مج التنفيذي للمشروع  ت الرب   لدينار التونسي    هيكل متويل مكو

ت   مكو
مج  الرب
  التنفيذي

مج املتطلبات   مراحل الرب
  املادية 

املتطلبات 
  املالية

الكلفة 
  التقديرية

للمشروع ملدة 
  سنة واحدة

نسبة التمويل 
الذايت للجمعية 

  سنة واحدةملدة 
حجم التمويل 

سنة العمومي ملدة 
  مطلوب واحدة

              
              
              
              
              
              
              
              

  
لدينار التونسي: (أوقف حجم التمويل العمومي املطلوب هذا مببلغ مجلي قدره ) حلروف و األرقام مع إحتساب مجيع األداءات 

  سنة واحدةوملدة 
.................................................................................................................................  

  
  )إسم و لقب وصفة املمضي(

  اإلمضاء و اخلتم                
 
 
 
 
 

  
 
 
  
  



  ـدد6ملحق ع
  

  قائمة الكفاءات البشرية العاملة بالمشروع
  النقاط  عدد سنوات الخبرة  الشهائد التكوينية  الشهائد العلمية  االختصاص  الصفة  واللقباالسم 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  ..........تونس في  
 )االسم واللقب والختم  ( المسؤول من الجمعية  

  
  

ئق املؤيدة للخربة +سريةذاتية (يرجى ارفاق اجلدول مبؤيدات    )نسخ من الو
  

  



  دد7ملحق عـ
  الخبرة والكفاءة في مجال الطفولة

  النقاط  الخدمات المقّدمة  سنوات الخبرة في مجال الطفولة
    السنة األولى

  
  

  

    الثانيةالسنة 
  
  

  

    السنة الثالثة
  
  

  

    السنة الرابعة
  
  
  

  

  
  

    
  
  

    
  
  

  ..........تونس في  
 )االسم واللقب والختم  ( المسؤول من الجمعية  

  
  
  

  
  

ئق املؤيدة للخربة +سريةذاتية (يرجى ارفاق اجلدول مبؤيدات    )نسخ من الو
  
  
  



  دد9ملحق عـ
  الخبرة في مجال إدارة التصرف والتسيير

سنوات الخبرة في مجال التصرف و 
  التسيير

  النقاط  البيان 
    السنة األولى

  
  

  

    السنة الثانية
  
  

  

    السنة الثالثة
  
  

  

    السنة الرابعة
  
  
  

  

    السنة الخامسة
  
  

  

  
  ..........تونس في  
 )االسم واللقب والختم  ( المسؤول من الجمعية  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



  دد10ملحق عـ
  )نماذج( التمويالتالخبرة في جلب 

  
  قيمة الدعم  بيان املشروع املمول  التمويل االجنيب

      
      
      
      
      

  
  
  
  
  

  ..........تونس في    
 )االسم واللقب والختم  ( المسؤول من الجمعية  

  
  

 
 
 
 
 
 

  دد11ملحق عـ
        



  مركب طفولة المغيلةبطاقة زيارة 
  بوالية سيدي بوزيدالكائن 

    
  ، سيدي بوزيدمن المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة ) ة(يشهد السيد   
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد .................................. ..........عن جمعية) ة(ممثل) ة(أن السيد   

مركب الطفولة وفضاء "قد أدى زيارة معاينة إلى .......................... الصادرة بتاريخ .....................
  ..........................بتاريخ " الطفولة المبكرة المغيلة

                      
    

  
  
  
  

  ممثل الجمعية                                                           
  )الصفـةواللّقـب االسمو(
  

  ءاإلمضا                                                                             
  
  
  

 
 

  
  
  دد13ملحق عـ

  

  ممثل المندوبية الجهوية
  لشؤون المرأة واألسرة سيدي بوزيد

  )الصفـةواللّقـب واالسم
 اإلمضاء



  بطاقة زيارة
  نادي أطفال مزران الكائن بجربة والية مدنين
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  الداخلية لتسيري مؤسسات الطفولة األنظمة دد51ملحق عـ
  



  نادي أطفالتسيير ل النظام الداخلي
 

  : تعريف المؤسسة
هو مؤسسة اجتماعية تربوية عمومية قارة تحتضن أطفال الجوار نادي أطفال مزران 

سنة لتعاطي أنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية ورياضية وفنية  18و 6المتراوحة أعمارهم ما بين 
  .مختلفة ومتنوعة وتتالءم مع رغباتهم وميوالتهم وقدراتهم

  :الخدمات المقدمة من قبل المؤسسةطبيعة 
تأمين خدمات التنشيط التربوي االجتماعي من خالل ممارسة أنشطة مختلفة ومتنوعة موجهة 

 .  ألطفال الجوار
 :مهام المؤسسة

  .استقبال األطفال الراغبين في ممارسة أنشطة تربوية -
  تنظيمها أو المشاركة فيها تأمين األطفال داخل المؤسسة وفي األنشطة الخارجية التي يتم -     

  .المساهمة في النمو الجسمي والعقلي والعاطفي واالجتماعي لألطفال -
  .التنشئة االجتماعية لألطفال-
  تنمية قدرات األطفال وإبراز مواهبهم  -      
  .وقاية األطفال من االنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر  -      
  .تعزيز قيم المواطنة واألصالة والتسامح واالعتدال لدى األطفال  -      
  .تربية األطفال على محبة الوطن وتفتحهم على حضارات أخرى  -      
  .العمل على التواصل مع األولياء فيما يخص أطفالهم -     
  إعادة إدماج األطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة   -     
  .األخرى    

  .تعزيز الشراكات مع مؤسسات شبيهة -
  :مالمح الفئة المستفيدة من خدمات المؤسسة



  . سنة المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة 18و 6األطفال المتراوحة أعمارهم بين  -
االنفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسة وذلك من خالل تقديم أنشطة موجهة ألولياء  -

 .األطفال ومتساكني المنطقة
  :مالمح اإلطارات التربوية ومهامها

مربي طفولة بما  2أساتذة شباب وطفولة و  2: إطارات تربوية 4يجب أن يكون بنادي األطفال  -
  .إلطارات الطفولة قرطاج درمشفيهم المدير متخرجين من المعهد العالي 

  .يجب أن تكون اإلطارات التربوية من الجنسين وبالتناصف -
تتمثل مهام اإلطارات التربوية في تنشيط األطفال وتأطيرهم من خالل تقديم أنشطة تربوية  -

متنوعة وهادفة تهدف إلى تنمية مهاراتهم والمساهمة في بناء شخصيتهم وحمايتهم من السلوكات 
 .وفة بالمخاطر وذلك في كنف احترام حقوق الطفلالمحف

مدير المؤسسة يجب أن يكون أستاذ شباب وطفولة ويتولى إدارة المؤسسة والتواجد بها طيلة  -
وقت فتح المؤسسة كما يتولى اإلشراف على اإلطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة 

  .والتنسيق بينها
نسيق مع المندوبية الجهوية في المسائل اإلدارية ومع إطار التفقد يقوم مدير المؤسسة بمهمة الت -

  .واإلرشاد البيداغوجي بالجهة في البرامج والمسائل البيداغوجية
مدير المؤسسة مطالب بتوفير الظروف المالئمة لضمان سالمة التجهيزات المتوفرة بالمؤسسة  -

  . رات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسةوحمايتها من السرقة واالتالف وذلك بالتنسيق مع اإلطا
يتعين على اإلطارات التربوية حماية األطفال وضمان سالمتهم داخل المؤسسة وفي األنشطة  -

  .الخارجية التي تنظمها المؤسسة أو تشارك فيها
 يتعين على اإلطارات التربوية أن يكونوا في حالة صحية بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من ممارسة -

  .مهامهم على أحسن وجه
يتعين على اإلطارات التربوية أن يكونوا متمتعين بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من السوابق  -

  .العدلية
  :اإلطار العمالي ومهامه

  :وهي كالتالي إطارات عمالية 3يجب أن يكون اإلطار العمالي لنادي األطفال متكونا من 



ؤسسة وحمايتها من جميع األخطار كالسرقة يتولى الحراسة الليلية للم: حارس ليلي -
وغيرها، يجب أن يكون مستواه التعليمي من السنة األولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة 

  .تعليم ثانوي غير كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد
يتولى حراسة المؤسسة نهارا، كما يتعين عليه أن يعوض الحارس الليلي : حارس نهاري -

يجب . ن النظافة في مهامهما في صورة تمتع أحدهما بعطلة مرض أو عطلة سنويةوعو
أن يكون مستواه التعليمي من السنة األولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة تعليم ثانوي غير 

 .كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد
الحارس النهاري في  يتولى تنظيف المؤسسة نهارا كما يتعين عليه أن يعوض: عون نظافة -

يجب أن ال يتجاوز مستواه . مهامه في صورة تمتعه بعطلة مرض أو عطلة سنوية
 .الدراسي السنة السادسة من التعليم االبتدائي أو األساسي

يتعين على اإلطارات العمالية أن يكونوا في حالة صحية بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من  -
 .ممارسة مهامهم على أحسن وجه

على اإلطارات العمالية أن يكونوا متمتعين بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من يتعين  -
  .السوابق العدلية

يمنع منعا باتا على اإلطارات العمالية التعامل مباشرة مع األطفال أو استخدامهم في تنشيط  -
األطفال أو مرافقتهم وكل اخالل في ذلك يتحمل مسؤوليته مدير المؤسسة واإلطارات 

 . العاملة معهالتربوية 
  :توقيت عمل المؤسسة والعطل

  جوان 30سبتمبر إلى  1من  :التوقيت الشتوي -
أيام الثالثاء واألربعاء والخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة * 

  .دون انقطاع) 17:00 -9:00( الخامسة مساء 
  ). 13:00 -9:00(يوم األحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال * 
أوت حصة واحدة من الساعة الثامنة صباحا إلى  31جويلية إلى  1من  :التوقيت الصيفي -

  .كامل أيام األسبوع) 13:00 - 8:00(الساعة الواحدة بعد الزوال 
 - 9:00(التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال من الساعة  :التوقيت خالل شهر رمضان -

  .كامل أيام األسبوع) 14:00
  .يجب أن يكون يوم االثنين يوم راحة أسبوعية -
  .يوما 30يتمتع اإلطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة بالتداول بعطلة سنوية بـ  -



  :كيفية عمل وتسيير المؤسسة
رها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي باإلضافة إلى توجيهات يتولى مدير المؤسسة تسيي

  .إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي بالجهة
  :التسيير اإلداري

  :يتعين على مدير المؤسسة
  اإلشراف على األعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم -
  إعداد المشروع السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع اإلطارات العاملة معه -
اد جداول العمل األسبوعي لإلطارات العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد إعد -

 .المصادقة عليها من قبل إطار التفقد بالجهة
  )     دفتر الصادرات، دفتر الواردات(متابعة المراسالت اإلدارية  -
   )         كراس تواتر األطفال، ملفات األطفال، دفتر االنخراطات(متابعة حضور األطفال  -
  مسك أختام ومفاتيح وملف المؤسسة -
إعداد قائمة في األثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية الجهوية بمدنين وحالتها  -

عند االستالم والقيام بجرد لألثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد 
 .وذلك قبل تسليمها للمندوبية الجهوية بمدنين

 )دفتر جرد األثاث والتجهيزات(ثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة متابعة األ -
 )دفتر المغازة(متابعة التصرف في المخزون  -
 )ملف التأمين(متابعة تأمين األطفال  -
 )ملف المناشير والمذكرات(متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال  -
 )دفتر محاضر الجلسات(تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة   -
 توثيق التظاهرات واألنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة  -
 األرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليهمسك  -
 مسك السجل التاريخي للمؤسسة -
 مسك السجل الذهبي للمؤسسة -

 :التسيير المالي
مثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة يتعين على الجمعية من خالل م

  :لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اإلطار يتعين عليها القيام بما يلي
  .خالص اإلطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة -
 ......شراء وتوفير مستلزمات التنشيط مثل األوراق واألقالم واأللوان المائية -



 .لوم تأمين األطفالخالص مع -
 .خالص فواتير استهالك الماء والكهرباء -
 ....).اصالح زجاج النافذة، اصالح الحنفية،(التكفل بخالص المصاريف الطارئة مثل  -
 قبول األطفال مجانا -

يتعين على الجمعية موافاة المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمدنين  بتقرير 
ل ثالثة أشهر يبين أوجه صرف المنحة المسندة من الوزارة ومدعما بالوثائق أدبي ومالي ك
 .الثبوتية الالزمة

كل اخالل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من االلتزامات المذكورة أعاله يترتب عنه فسخ 
  . التعاقد مع الجمعية

  :التنسيق مع المندوبية الجهوية
مع المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن يتعين على مدير المؤسسة التنسيق * 

  :بمدنين فيما يلي
  المسائل اإلدارية -
  .تجهيز المؤسسة بالتجهيزات الالزمة حسب اإلمكانيات -
  .حضور االجتماعات واأليام البيداغوجية والتكوينية -
  . المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية -
  .يق مع المندوبية عند حدوث أي طارئالتنس -

  :خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية
  :متابعة سير المؤسسة

يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي خالل الست أشهر األولى مرة * 
العمل بالمؤسسة والبرامج والمشاريع التربوية الموجهة  واحدة في الشهر على األقل لمتابعة سير

  .لألطفال وتوجيه وارشاد اإلطارات العاملة بها
يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي خالل الست أشهر الثانية مرة * 

  .واحدة كل شهرين على األقل
  .واإلرشاد البيداغوجي كلما استدعى األمر ذلكيتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد * 



ال يمكن لمدير المؤسسة أو اإلطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك * 
التفقد واإلرشاد البيداغوجي أو موظفي المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

  .الطفولة وكبار السن باإلدارة المركزيةبمدنين أو موظفي وزارة المرأة واألسرة و
  .يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعالم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها* 

  :االنضباط والحضور
يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع جداول توقيت عمل اإلطارات التربوية بالتنسيق * 

  . ه من طرف متفقد الطفولة بالجهةوال يتم اعتماده إال بعد المصادقة علي معها
يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اإلطارات التربوية والعمالية العاملة معه * 

  .ومتابعة حضورهم وانضباطهم
يتعين على مدير المؤسسة إعالم المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمدنين * 

اب أو اخالل في االنضباط والحضور من قبل اإلطارات التربوية وإطار التفقد بالجهة بكل غي
  . والعمالية العاملة معه

يتعين على مدير المؤسسة إطالع إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على * 
  . المستويين الجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبها

  :مشاريع التربوية الموجهةلألطفالالدراسة والمصادقة على البرامج وال
يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اإلطارات التربوية العاملة معه إعداد مشروع البرنامج السنوي 
للمؤسسة في إطار البرامج الرسمية للوزارة وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد دراسته والمصادقة عليه 

  .لمختلف المشاريع التربوية الموجهة لألطفال من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة
  :التوجيه واإلرشاد البيداغوجي

يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال * 
التنشيط التربوي االجتماعي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 

  .ك التفقد واإلرشاد البيداغوجي بالجهةبمدنين وسل
يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد * 

  .واإلرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها
  

  



  تسيير مركب طفولةالنظام الداخلي ل
  

  :المؤسسة التعريف
جتماعــي الخدمــات الوقايــة والتنشــيط التربـــوي اهــو مؤسســة اجتماعيــة تربويــة تقــدم 

 .حاطــة التربويــة والنفســية لهــمؤّمن اإلالجــوار وت ألطفال
 ، على اعتبار أنهمســنة 18و 6المتراوحـة أعمارهـم بيـن مركب الطفولة األطفالبخدمات ينتفـع  

 اإلحاطة بهمغيــر قــادرة علــى ت منتمون إلى عائالوأن للســند العائلــي ون أو فاقدومهدد
، واقتصاديـةأصعوبـات اجتماعيـة  شكل من أشكال القصور، أو جراء معاناتها من بسـبب

من  20أوغيرها مما ينجر عنه تعطيل لمسار نشأة الطفل المعني أو تهديد على معنى الفصل 
 .التي تسديها مركبات الطفولةمجلة حماية الطفل، يتطلب التعهد به ومرافقته بالخدمات النهارية 

 
  :بمركبات الطفولة نةالخدمات المؤمّ 

، وتصنف فنيا بخدمات الوسط الطبيعي؛ وهي متعـددة نهارية مركبـات الطفولـة خدمـاتقدمت
إعاشـة (فـال المكفوليـن طألجتماعيـة والتربويـة لالاات تهـدف إلـى تأميـن المتابعـصيغة كفالة 

 )...مرافقةـية وانومتابعــة نفسـ ومدرسية وصحية،مرافقــة تربويــة ة ومستحقات يوميوملبــس و
كمــا  ،ولكافـة أطفـال الجـوار لمنظوريهاجتماعـي الالتنشــيط التربــوي اتأمين إلــى جانــب 

 .فــي المجتمــع وتهيئتهم لالندماجتنشــئة أبنائهــا بمرافقتها في ســر ألتدعــم قــدرات ا
  :مركبات الطفولةمهام 
علــى توفيــر الحمايــة لــكل األطفال وتقريب الخدمات مــن مســتحقيها  مركبات الطفولة تعمــل

عبــر إحــداث مركبــات للطفولــة بالمناطــق ذات األولويــة، وتسعى إلى الترفيــع ســنويا فــي 
؛كما تراهن على تحســين نوعيــة عــدد األطفــال المكفوليــن بهــا بحســب حاجـات الجهــات

وأسر دون فصل الطفل عن التعهــد باألطفــال عبر دعــم قــدرات المتدخليــن مــن مهنييــن 
وسطه الطبيعي ومحيط نشأته األسرية، بحيث يقع استثمار األنساق االجتماعية في محيط النشأة، 

عي وتربوي وترفيهي عبرتردده وتوفير ما يحتاجه الطفل من مستحقات وتعهد نفساني واجتما
  .على المؤسسة

 



  :ويتمثل دوره في ويعتبر تعهد مركب الطفولة بمنظوريه كفالة
سنة،والراغبين في ممارسة  18و 6استقبال األطفال المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين  -

  .أنشطة تربوية
  .لألطفال ةواالجتماعي ةوالعاطفي ةوالعقلي ةالجسمي العمل على تنمية القدرات -

  .التنشئة االجتماعية لألطفال  -      
  .تنمية قدرات األطفال وإبراز مواهبهم -      
  .وقاية األطفال من االنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر  -      
  .تعزيز قيم المواطنة واألصالة والتسامح واالعتدال لدى األطفال -      
  .وتفتحهم على حضارات أخرى تربية األطفال على محبة الوطن  -      
  .العمل على التواصل مع األولياء فيما يخص أطفالهم -      
  إعادة إدماج األطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة   -      
  .األخرى    

  :مح الفئة المستفيدة من الخدماتمال
 
يتم قبولهم بعد عرض ملفاتهم على ) عجز مادي(يعيشون وضعية اجتماعية صعبة  أطفال -

 .اللجنة الجهوية للقبول
 )بالعائلة، تشغيل، زواج(سنوات إلى حين إدماجهم  6متمدرسين من أطفال  -
 ).المنطقة السكنية(تقديم خدمات التنشيط التربوي االجتماعي ألطفال الجوار  -

 :مالمح اإلطارات التربوية 
إطارات تربوية من خريجي المعهد األعلى إلطارات  6يجب أن يكون بمركب الطفولة 

مربين يهتمون بالتنشيط التربوي  3مربين يهتمون بالرعاية و 3الطفولة بما في ذلك المدير 
  .االجتماعي

 .  يجب أن تكون اإلطارات من الجنسين وبالتناصف
  :تتمثل مهام اإلطارات التربوية في



  
مختلف الخدمات المتعلقة بتأطير األطفال ورعايتهم في إطار فريق عمل المؤسسة بصرف تأمين  -

  .يالنظر عن  مواقع العمل أوالخطة التي يشغلها كل مرب
الحرص على تأمين الحماية الجسدية والمعنوية لألطفال من كل أصناف التهديدات، بالوسط -

ال أية ألفاظ أو إشارات مهينة، والعمل على الطبيعي ونوادي التنشيط، أو من خارجها وعدم استعم
 . تحقيق قيم تقدير الذات

  
تأمين كل ظروف الرعاية المالئمة للطفل وتطوير المهارات الحياتية لألطفال، وذلك بحرص كل  -

  :من موقعه خاصة على 
 .نظافة الطفل  -  

مشاركة األطفال في تناول الوجبات، وتقييم جودتها والعمل على تأمين التربية على آداب  -
عدم الحديث  -الجلوس المستقيم - غسل اليدين - استعمال المنديل –البسملة والحمدلة (الطعام 

 ....).حسن استعمال أدوات األكل  -عدم التمييز بين األطعمة -خالل الطعام
 .تعويده على التعويل على نفسه ضمان استقاللية الطفل و -
 .ضمان مشاركة األطفال في تأمين خدماتهم الحياتية  -
مراقبة الوضع الصحي لألطفال والتنسيق مع إدارة المؤسسة لتأمين مرافقتهم لدى الوحدات  -

 .الصحية والحرص على تأمين ظروف السالمة الكافية 
  :يطية بمعيّة فريق العمل،وذلك من خالل تأمين الرعاية التربوية والمدرسية والمهنية والتنش -

 .توفير األدوات المدرسية بالتنسيق مع اإلدارة والمغازة  -
 .المساعدة على أداء الفروض والواجبات المدرسية -
التنسيق مع فريق العمل من أجل إعداد برامج مرافقة وتأطير ورعاية كفيلة  -

 .الخصوصية لكل طفلبتحسين المستويات الدراسية والتربوية والتكوينية 
تأمين األنشطة المتنوعة التي تستجيب لحاجيات األطفال وتوفر لهم ظروف  -

 .التواصل والمشاركة والترفيه
إعداد برامج تربوية وتنشيطية مالئمة الحتياجات األطفال، والعمل على إثراء  -

التدخالت من خالل التفتح على المحيط والتعاون في إطار العمل الشبكي 
 .يوالتشارك

  
مسؤولية مربي الوسط الطبيعي ال تُعفي مدير المؤسسة وبقية فريق العمل من التعاون على  -

  .تأمين كل ظروف الحماية والسالمة والرعاية
مدير المؤسسة يجب أن يكون إطارا تربويا أو إطارا مختصا ويتولى إدارة المؤسسة والتواجد  -

على اإلطارات التربوية والعمالية العاملة بها طيلة وقت فتح المؤسسة كما يتولى اإلشراف 
  .بالمؤسسة والتنسيق بينها

يقوم مدير المؤسسة بمهمة التنسيق مع المندوبية الجهوية في المسائل المتعلقة بالتسيير اإلداري  -
والمالي للمؤسسة ومع إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي بالجهة في البرامج والمسائل 

  .البيداغوجية



المؤسسة مطالب بتوفير الظروف المالئمة لضمان سالمة التجهيزات المتوفرة بالمؤسسة مدير  -
  .وحمايتها من السرقة واإلتالف وذلك بالتنسيق مع اإلطارات التربوية والعمالية العاملة بالمؤسسة

بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من ممارسة  بوية أن يكونوا في حالة صحيةيتعين على اإلطارات التر -
 .مهامهم على أحسن وجه

  .ك وخلوهم من السوابق العدليةبحسن السيرة والسلو يتمتعوايتعين على اإلطارات التربوية أن  -
  

  :ةمالمح اإلطارات المختص
 

  . يجب أن يكون بمركب الطفولة أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي
التعهد بالطفل منذ قبوله التدخل النفساني في كل مراحل في  تتمثل مهام األخصائي النفساني 

  :خاللمن  ، وذلكبالمؤسسة إلى غاية إدماجه
إعداد تقرير يتضمن تشخيص الوضع النفساني للطفل، وتحديد الصعوبات،  -  

  .االضطرابات، األمراض النفسية ومختلف القدرات واإلمكانات 
ب - د الطل االت عن اني بالح د النفس ابي-التعه الم كت ق إع ن طري د   -ع اء، أو عن االقتض

 خالل المتابعة والمرافقة والتوجيه والتنسيق لتأمين العالج النفسي،
ة  - خيص والمرافق بة للتش ات المناس ات والتقني ار اآللي اني باختي ائي النفس وم األخص يق

 .ه االجتماعيإعادة إدماجيبهدف عائلفي محيطه المؤسساتي واللطفل النفسانية ل
ق  - دالالمشاركة في إطار فري ل للتعه ال عم ين  ،بوضعيات األطف ى تمك ع الحرص عل م

ل  ية للطف ات الضرورية حول الوضعية النفس ن المعلوم دخلين م ا يخصه، المت ل فيم ك
وم  ى أالّ يق ا، عل ل كتابي وذلك عبر موافاة مدير المؤسسة بكل المعلومات الخاصة بالطف

ع هذا األخير بتقديمها خالل اجتماعات فريق العمل إال في حدود الضرورة بال تنسيق م
 .األخصائي النفساني 

الخاص فرادي البرنامج االتجاوب الطفل مع حول مدى النفسية إعداد تقارير المتابعة  -
  .به

  
  
 
في كل مراحل التعهد بالطفل منذ قبوله  جتماعيالتدخل اإلفي  ل مهام األخصائي االجتماعيتتمثو

  : من خالل ، وذلك بالمؤسسة إلى غاية إدماجه



االجتماعية المتعلقة بالطفل منذ قبوله بالمؤسسة إلى غاية إدماجه وتحيينها  القيام بالبحوث -
 بصفة دورية،

متابعة ودراسة وضعيات األطفال المهددين والعمل على تشخيص المشكالت االجتماعية  -
 وحلها،

سيس على استعادة دورها في اإلحاطة حْ د والتوجيه والتّ اشرة العائالت من خالل اإلرافقم -
 ،ته، وذلكفي إطار عالقة مساعدةورعايمعني بالطفل ال

 التنسيق مع الهياكل والمنظمات والمجتمع المدني في عملية التعهد باألطفال وعائالتهم، -
 لمشاركة في إطار فريق عمل في خصوص التعهد بوضعيات األطفال،ا -
اص الخفرادي البرنامج االتجاوب الطفل مع حول مدى االجتماعية إعداد تقارير المتابعة  -

 .به
إعداد التقارير الخصوصية المنصوص عليها بالمذكرات الصادرةو عن اإلدارة العامة  -

 .للطفولة
 

  :ي ومهامهالعمالاإلطار
  :إطارات عمالية وهي كالتالي 6يجب أن يكون اإلطار العمالي لمركب طفولة متكونا من 

األخطار كالسرقة يتولى الحراسة الليلية للمؤسسة وحمايتها من جميع : حارس ليلي -
وغيرها، ويجب أن يكون مستواه التعليمي من السنة األولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة 

  .تعليم ثانوي غير كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد
يتولى حراسة المؤسسة نهارا، كما يتعين عليه أن يعوض الحارس الليلي : حارس نهاري -

ا في صورة تمتع أحدهما بعطلة مرض أو عطلة سنوية،ويجب وعون النظافة في مهامهم
أن يكون مستواه التعليمي من السنة األولى تعليم ثانوي إلى السنة الرابعة تعليم ثانوي غير 

  .كاملة نظام قديم أو ما يعادلها نظام جديد
يتولى تنظيف المؤسسة نهارا كما يتعين عليه أن يعوض الحارس  1: عوني نظافة -

ي في مهامه في صورة تمتعه بعطلة مرض أو عطلة سنوية، يجب أن ال يتجاوز النهار
يتولى تنظيف واالهتمام  1مستواه الدراسي السنة السادسة من التعليم اإلبتدائي أو األساسي

  .بشؤون المطبخ ومساعدة الطباخ
  .يهتم بكافة شؤون المطبخ: طباخ -
  .يتولى إدارة شؤون المغازة: حافظ مغازة -



أن يكونوا في حالة صحية جيدة بدنية ونفسية جيدة تمكنهم من العمالية عين على اإلطارات يت -
 .ممارسة مهامهم على أحسن وجه

أن يكونوا يتمتعون بحسن السيرة والسلوك وخلوهم من  العمالية يتعين على اإلطارات -        
  .السوابق العدلية

مباشرة مع األطفال أو استخدامهم في التنشيط أو  يمنع منعا باتا على اإلطارات العمالية التعامل
تقديم خدمات الرعاية أو مرافقتهم وكل إخالل في ذلك يتحمل مسؤوليته مدير المؤسسة 

  .واإلطارات التربوية العاملة معه
  

  :توقيت عمل المؤسسة
  .جوان 30سبتمبر إلى  1التوقيت الشتوي من 

والخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا إلى أيام االثنين والثالثاء واألربعاء * 
  .الساعة الخامسة مساء دون انقطاع

  .يوم األحد من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال* 
أوت حصة واحدة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة  31جويلية إلى  1من : التوقيت الصيفي

  .الواحدة بعد الزوال
  . يجب أن يتمتع إطارات وأعوان المركب بيوم عطلة أسبوعية بالتداول -
  .يوما 30يجب أن يتمتع إطارات وأعوان المركببالتداول بعطلة سنوية بـ -

  :كيفية عمل وتسيير المؤسسة
توجيهات باإلضافة إلى يتولى مدير المؤسسة تسييرها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي 

  .إلرشاد البيداغوجي بالجهةإطار التفقد وا
  :التسيير اإلداري

  :يتعين على مدير المؤسسة
  .اإلشراف على األعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم -
 .بالتنسيق مع اإلطارات العاملة معه السنوي للمؤسسة إعداد المشروع -
العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد  جداول العمل األسبوعي لإلطارات إعداد -

  .المصادقة عليها من قبل إطار التفقد بالجهة
 )دفتر الصادرات، دفتر الواردات(متابعة المراسالت اإلدارية  -
  )          كراس تواتر األطفال، ملفات األطفال، دفتر االنخراطات(متابعة حضور األطفال  -
 ومفاتيح وملف المؤسسةأختام مسك  -



د قائمة في األثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية  وحالتها عند االستالم إعدا -
والقيام بجرد لألثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد وذلك قبل 

 .تسليمها للمندوبية
 )دفتر جرد األثاث والتجهيزات(متابعة األثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة  -
 )دفتر المغازة(عة التصرف في المخزون متاب -
 )ملف التأمين(متابعة تأمين األطفال  -
 )ملف المناشير والمذكرات(متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال  -
 )دفتر محاضر الجلسات(تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة   -
 ة توثيق التظاهرات واألنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسس -
 مسك األرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليه -
 مسك السجل التاريخي للمؤسسة -
  .مسك السجل الذهبي للمؤسسة -

  :التسيير المالي
يتعين على الجمعية من خالل ممثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة 

  :لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اإلطار يتعين عليها القيام بما يلي
 .خالص اإلطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة -
 ......شراء وتوفير مستلزمات التنشيط مثل األوراق واألقالم واأللوان المائية -
 .خالص معلوم تأمين األطفال -
تامين االحتياجات الحياتية للطفل اإلعاشة، توفير اللباس، وشراء المستلزمات المدرسة،  -

 .تداويوخالص مصاريف ال
 .خالص فواتير استهالك الماء والكهرباء -
 ....).اصالح زجاج النافذة، اصالح الحنفية،(التكفل بخالص المصاريف الطارئة مثل  -
 .قبول األطفال مجانا -

بتقرير أدبي المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن يتعين على الجمعية موافاة 
بالوثائق الثبوتية المنحة المسندة من الوزارة ومدعما وجه صرف بين أيومالي كل ثالثة أشهر 

  .الالزمة
كل اخالل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من االلتزامات المذكورة أعاله يترتب عنه فسخ 

  . التعاقد مع الجمعية
  :التنسيق مع المندوبية الجهوية



ة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن يتعين على مدير المؤسسة التنسيق مع المندوبية الجهوي* 
  :يليفيما بمدنين 

  .المسائل اإلدارية -
  .بالتجهيزات الالزمة حسب اإلمكانياتتجهيز المؤسسة  -
  .حضور االجتماعات واأليام البيداغوجية والتكوينية -
  .المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية -
  .حدوث أي طارئ التنسيق مع المندوبية عند -

  :خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية
  :متابعة سير المؤسسة

يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي خالل الست أشهر األولى مرة * 
برامج والمشاريع التربوية الموجهة واحدة في الشهر على األقل لمتابعة سير العمل بالمؤسسة وال

  .لألطفال وتوجيه وارشاد اإلطارات العاملة بها
يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي خالل الست أشهر الثانية مرة * 

  .واحدة كل شهرين على األقل
  .استدعى األمر ذلك يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي كلما* 
ال يمكن لمدير المؤسسة أو اإلطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك * 

التفقد واإلرشاد البيداغوجي أو موظفي المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 
  .ارة المركزيةبمدنين أو موظفي وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن باإلد

  .يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعالم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها* 
  :االنضباط والحضور -

يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع جداول توقيت عمل اإلطارات التربوية بالتنسيق * 
  .بالجهة وال يتم اعتماده إال بعد المصادقة عليه من طرف متفقد الطفولة معها

يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اإلطارات التربوية والعمالية العاملة معه * 
  .ومتابعة حضورهم وانضباطهم



يتعين على مدير المؤسسة إعالم المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وإطار * 
االنضباط والحضور من قبل اإلطارات التربوية والعمالية  في التفقد بالجهة بكل غياب أو إخالل

  .العاملة معه
يتعين على مدير المؤسسة إطالع إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على * 

  . المستويين الجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبها
  :الموجهةلألطفال الدراسة والمصادقة على البرامج والمشاريع التربوية

معه إعداد مشروع البرنامج  يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اإلطارات التربوية العاملة
وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد دراسته في إطار البرامج الرسمية للوزارة السنوي للمؤسسة 

ع التربوية والمصادقة عليه من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة لمختلف المشاري
  .الموجهة لألطفال

  :التوجيه واإلرشاد البيداغوجي
يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال * 

التنشيط التربوي االجتماعي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن 
  .داغوجي بالجهةوسلك التفقد واإلرشاد البي

يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد * 
  .واإلرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها

  
  
  
    



  
  
  
  
  فضاء طفولة مبكرةتسيير النظام الداخلي ل  

  
  :تعريف المؤسسة

مؤسسة تربوية اجتماعية يؤمها األطفال المتراوحة أعمارهم بين هوفضاء الطفولة المبكرة بالمغيلة
  سنوات،  5و 3
إلى تربية األطفال تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع  فضاء الطفولة المبكرةهدف ي

النفسي الحركي والعاطفي واالجتماعي من و الوسط العائلي بما يساهم في نموهم الذهني والبدني
 ، طهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتالءم مع احتياجاتهم النمائيةخالل تنشي

كماتعملعلىتأصياللناشئةفيهويتهاالعربيةاإلسالميةوانتمائهاالوطنيوعلىترسيخاللغةالعربيةودعمهاوتعم
 .يماستخدامهاواالنفتاحعلىاللغاتاألجنبيةوالحضاراتاإلنسانيةونشرثقافةحقوقاإلنسان

  :المؤسسةطبيعة الخدمات المقدمة من قبل 
 المتمثلة االجتماعية لألطفالنفسية الصحية والتربوية وباألنشطة الفضاء الطفولة المبكرة ضطلع ي

 :أساسا في
  ،إستقبال األطفال -
الرسمي للوزارة  منهجطبقا لل هاألطفال وتنشيطهم تربويا داخل فضاء الروضة أو خارجمرافقة -

 المكلفة بالطفولة،  
 والصحية،النفسية مالحظة األطفال ومتابعة وضعياتهم  -  
  جتماعية،اإلاألطفال للحياةإعداد  -



 الحضانة خارج أوقات النشاط  -
ستقبل األطفال في العطل المدرسية وعطل نهاية األسبوع يأن  لفضاء الطفولة المبكرةيمكن كما 

بعد إعالم المصالح  وحمايته شرط أن يكون النشاط موجها بهدف الترفيه عن الطفل واحتضانه
 .الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة ومدها ببرنامج النشاط

تسدى جميع هذه األنشطة في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة وفقا للمعايير 
 .التي تتطلبها جودة الخدمات في هذا القطاع

  :مهام المؤسسة
  .الراغبين في ممارسة أنشطة تربوية ل األطفالاستقبا -
  . تأمين األطفال داخل المؤسسة وفي األنشطة الخارجية التي يتم تنظيمها أو المشاركة فيها -
  .لمساهمة في النمو الجسمي والعقلي والعاطفي واالجتماعي لألطفالا -
  .التنشئة االجتماعية لألطفال  -
  تنمية قدرات األطفال وإبراز مواهبهم   -
  .وقاية األطفال من االنحراف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر  -
  .تعزيز قيم المواطنة واألصالة والتسامح واالعتدال لدى األطفال  -
  .وتفتحهم على حضارات أخرى تربية األطفال على محبة الوطن  -
  .العمل على التواصل مع األولياء فيما يخص أطفالهم -
  إعادة إدماج األطفال المنقطعين عن الدراسة في المسار الدراسي أو المسارات البديلة   -

  .األخرى    
  تعزيز الشراكات مع مؤسسات شبيهة  -

  :مالمح الفئة المستفيدة من خدمات المؤسسة
 .سنوات 5و 3األطفال المتراوحة أعمارهم بين 

 خصوصيةاألطفال ذوي اإلعاقات الخفيفة وذوي الحاجيات ال



  :مالمح اإلطارات التربوية ومهامها
  :فضاء الطفولة المبكرةأعوان 

 :منفضاء الطفولة المبكرة يتكون أعوان 
 المدير،

 اإلطارات التربوية،
 .أعوان الخدمات

  

سالمتهم من جميع األمراض المعدية وقدرتهم  بفضاء الطفولة المبكرةيشترط في اإلطارات العاملة 
بكامل حقوقهم ن يكونوا متمتعين أكما يجب على القيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على أكمل وجه،

 .المدنية والسياسية
  المدير 

 :أن يكون متحصال على إحدى الشهادات التالية فضاء الطفولة المبكرةيشترط في مدير 
 شهادة األستاذية في علوم وتقنيات الطفولة، 

 شهادة  مربي طفولة،
 شهادة اإلجازة  األساسية في تربية الطفل،
 شهادة اإلجازة  التطبيقية  في تربية الطفل،

 شهادة اإلجازة التطبيقية في المرافقة التربوية،
 شهادة األستاذية في علم النفس أو اإلجازة في علم النفس التربوي، 

 ة اإلجازة في التنشيط الشبابي والثقافي،شهاد
شهادة تقني سامي في إختصاص تنشيط برياض األطفال مصادق عليها من قبل وزارة التكوين  

المهني والتشغيل، أو شهادة معادلة في اإلختصاصات المذكورة مصادق عليها من قبل الوزارة 
 .المعنية

فوق الخمس سنوات برياض األطفال وتابعوا أو أن يكون من بين المنشطين الذين لديهم خبرة ت
التكوين اإلشهادي بالوحدات الذي تنظمه وزارة التكوين المهني والتشغيل بالشراكة مع الوزارة 

 المكلفة بالطفولة في إطار الترقية المهنية،  
 

  اإلطارات التربوية
  :على ةالمتحصل اإلطاراتتعهد مهمة تنشيط األطفال إلى 

  األستاذية في علوم وتقنيات الطفولة،شهادة  -  



 شهادة مربي طفولة، -
 في تربية الطفل، اإلجازة األساسيةشهادة  -
 شهادة اإلجازة التطبيقية في تربية الطفل، -
  شهادة اإلجازة التطبيقية في المرافقة التربوية، -
  شهادة اإلجازة األساسية في التربية المختصة  -
 في التربية النفسية الحركية شهادة اإلجازة األساسية  -
 شهادة اإلجازة في التنشيط الشبابي والثقافي، -
أو شهادة المؤهل التقني المهني في  مربي طفولة أولى ومبكرة اختصاصشهادة تقني سامي في  -

و أارة المكلفة بالتكوين والتشغيل تنشيط برياض األطفال مصادق عليهما من قبل الوز اختصاص
 .المذكورة مصادق عليها من الوزارة المعنية االختصاصاتشهادة معادلة في 

  :منشط فياليتمثل دور 
طفال كحد أقصى في إطار برامج ومشاريع  20تأطير وتنشيط مجموعة من األطفال تتكون من  -

ب إعداد برامج تنشيطية تستجي -ضمن البرنامج الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولةتربوية تندرج 
األخذ األطفال واهتماماتهم وتتطابق مع أهداف البرنامج السنوي لرياض األطفال مع  حتياجاتإل

 ، ومبادئ التربية البيئية والتنمية المستدامة االعتبار لخصوصيات الوسط الذي ينمو فيه الطفل بعين
يستجيب للبرمجة التنشيطية يمكناألطفال من الحركة و الطفولة المبكرة بماتهيئة فضاءات  -

 المقترحة، 
استعمال وسائل بيداغوجية ثرية ومتنوعة تستجيب لمواصفات حفظ الصحة والسالمة وال تشكل  -

  أي خطر على األطفال،
 ،المحيط االجتماعيوربط عالقات تعاون وتواصل مع األسرة  -
 م، وتثمين مقترحاتهم وآرائه مبادراتهماإلصغاء إلى األطفال وتشجيع  -
 .رعاية األطفال خالل أوقات االستقبال والخروج والحضانة واألكل والقيلولة -

القيام بمهمة التنشيط باستثناء  بفضاء الطفولة المبكرةال يسمح لغير اإلطارات التربوية العاملة 
المختصين في مجاالت معينة على غرار الرقص والموسيقى واإلعالمية والمسرح وغيرها على 

وموافقتها المسبقة على  بالنظر بملفاتهمالمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة مد أن يتم
  محتوى النشاط، 



 أعوان الخدمات
 : تتمثل مهام أعوان الخدمات أساسا في

 القيام بأعمال النظافة،
 الطبخ،

 القيام بأعمال البستنة،
 القيام بأعمال الصيانة،

 .الحراسة
 قيادة وسائل النقل أو القيام بمهام أخرى متعلقة بنقل األطفال 

  .التربوية واإلطاراتأوفي كل األحوال يمنع تكليفهم باألعمال المنوطة بعهدة المدير
  :اإلطار العمالي ومهامه

 : أساسا فياإلطار العماليتتمثل مهام 
 القيام بأعمال النظافة،

 الطبخ،
 القيام بأعمال البستنة،

 بأعمال الصيانة، القيام
 .الحراسة

 قيادة وسائل النقل أو القيام بمهام أخرى متعلقة بنقل األطفال 
  .التربوية واإلطاراتأوفي كل األحوال يمنع تكليفهم باألعمال المنوطة بعهدة المدير

  :توقيت عمل المؤسسة والعطل
  جوان  15سبتمبر الى  15 :التوقيت -
  : كامل أيام األسبوع -
  من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف: الحصة الصباحية 
  من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساءا: الحصة المسائية 

  .  يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار
  يوم األحد عطلة أسبوعية 

  :كيفية عمل وتسيير المؤسسة



توجيهات باإلضافة إلى لمؤسسة تسييرها طبقا لما نص عليه هذا النظام الداخلي يتولى مدير ا
  .إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي بالجهة

  :التسيير اإلداري
 ذلك القانوني للمؤسسة ويخول له بموجبالممثل هوفضاء الطفولة المبكرة يتعين على مدير 

 فضاء الطفولة المبكرةالتواصل مع الهياكل الرسمية والجهات ذات الصلة والمنتفعين بخدمات 
  :وتتمثل مهامه األساسية في

 

لفضاء الطفولة بالتنسيق مع اإلطارات العاملة البيداغوجي اإلشراف على إعداد وتنفيذ البرنامج  -
 .بالروضة

 وتحديد مهامهم وتصريف شؤونهم،المبكرةبفضاء الطفولة اإلشراف على اإلطارات العاملة  -
 توفير الظروف المالئمة لحسن سير العمل بالمؤسسة، -
  قبول واستقبال األطفال واألولياء وتوفير الخدمات الالزمة لهم، -
  .       التمهينيالقيام بالمهام المحددة بالمرجعي  -

  اإلشراف على األعوان العاملين معه ومتابعة ملفاتهم
 المشروع السنوي للمؤسسة بالتنسيق مع اإلطارات العاملة معهإعداد 

إعداد جداول العمل األسبوعي لإلطارات العاملة معه وتعليقها ببهو المؤسسة بعد المصادقة عليها 
  .من قبل إطار التفقد بالجهة

 )دفتر الصادرات، دفتر الواردات(متابعة المراسالت اإلدارية 
  )          واتر األطفال، ملفات األطفال، دفتر االنخراطاتكراس ت(متابعة حضور األطفال 

 مسك أختام ومفاتيح وملف المؤسسة
إعداد قائمة في األثاث والتجهيزات المتحصل عليها من المندوبية الجهوية وحالتها عند االستالم 

بل تسليمها والقيام بجرد لألثاث والتجهيزات والحالة التي عليها عند انتهاء فترة التعاقد وذلك ق
 .للمندوبية الجهوية بمدنين

 )دفتر جرد األثاث والتجهيزات(متابعة األثاث والتجهيزات المتوفرة بالمؤسسة 
 )دفتر المغازة(متابعة التصرف في المخزون 



 )ملف التأمين(متابعة تأمين األطفال من قبل شركة تأمين مختصة
 )المناشير والمذكراتملف (متابعة المناشير والمذكرات الصادرة في المجال 

 )دفتر محاضر الجلسات(تدوين جلسات العمل التي تعقد بالمؤسسة  
 توثيق التظاهرات واألنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها المؤسسة 

 مسك األرشيف الخاص بالمؤسسة والمحافظة عليه
 مسك السجل التاريخي للمؤسسة

 مسك السجل الذهبي للمؤسسة
  :التسيير المالي

لى الجمعية من خالل ممثلها التصرف في منحة التصرف التي تسندها لها الوزارة يتعين ع
  :لضمان تسيير المؤسسة وفي هذا اإلطار يتعين عليها القيام بما يلي
 .خالص اإلطارات التربوية والعمالية التي ستتولى العمل بالمؤسسة

 شراء وتوفير مستلزمات التنشيط 
 .خالص معلوم تأمين األطفال

 .فواتير استهالك الماء والكهرباء خالص
 ...).إصالح زجاج النافذة، إصالح الحنفية،(التكفل بخالص المصاريف الطارئة مثل 

 قبول األطفال مجانا
بتقرير المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بالجهة يتعين على الجمعية موافاة 

بالوثائق المنحة المسندة من الوزارة ومدعما بين أوجه صرف يأدبي ومالي كل ثالثة أشهر 
  .الثبوتية الالزمة

كل اخالل من قبل الجمعية أو ممثلها بالتزام من االلتزامات المذكورة أعاله يترتب عنه فسخ 
  . التعاقد مع الجمعية

  :التنسيق مع المندوبية الجهوية
ع المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة التنسيق م فضاء الطفولة المبكرة يتعين على مدير* 

  :بالجهة بمايليوكبار السن 



  المسائل اإلدارية -
  .بالتجهيزات الالزمة حسب اإلمكانياتتجهيز المؤسسة  -
  .حضور االجتماعات واأليام البيداغوجية والتكوينية -
  .المشاركة في التظاهرات الجهوية التي تنظمها المندوبية -
  .ع المندوبية عند حدوث أي طارئالتنسيق م -

  :خضوع المؤسسة لرقابة سلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي فيما يتعلق بالنقاط التالية
  :متابعة سير المؤسسة

يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي خالل لمتابعة سير العمل * 
  .ة لألطفال وتوجيه وارشاد اإلطارات العاملة بهابالمؤسسة والبرامج والمشاريع التربوية الموجه

  .يتم زيارة المؤسسة من قبل إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي كلما استدعى األمر ذلك* 
ال يمكن لمدير المؤسسة أو اإلطارات التربوية أو العمالية رفض زيارة المؤسسة من قبل سلك * 

المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن أو التفقد واإلرشاد البيداغوجي أو موظفي 
  .موظفي وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن باإلدارة المركزية

  .يمكن لتلك الزيارات أن تتم دون سابق إعالم وأثناء أوقات عمل المؤسسة أو خارجها* 
  :االنضباط والحضور

جداول توقيت عمل اإلطارات التربوية بالتنسيق يتعين على مدير المؤسسة إعداد مشروع * 
  .وال يتم اعتماده إال بعد المصادقة عليه من طرف متفقد الطفولة بالجهة معها

يتعين على مدير المؤسسة مسك بطاقات حضور اإلطارات التربوية والعمالية العاملة معه * 
  .ومتابعة حضورهم وانضباطهم

ندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بمدنين يتعين على مدير المؤسسة إعالم الم* 
االنضباط والحضور من قبل اإلطارات التربوية  في وإطار التفقد بالجهة بكل غياب أو اخالل

  .والعمالية العاملة معه
يتعين على مدير المؤسسة إطالع إطار التفقد واإلرشاد البيداغوجي وموظفي الوزارة على * 

  . لجهوي والمركزي على بطاقات الحضور في صورة طلبهاالمستويين ا



  :الدراسة والمصادقة على البرامج والمشاريع التربوية الموجهةلألطفال 
معه إعداد مشروع البرنامج  يتولى مدير المؤسسة بالتنسيق مع اإلطارات التربوية العاملة

التنفيذ إال بعد دراسته  وال يدخل حيزفي إطار البرامج الرسمية للوزارة السنوي للمؤسسة 
والمصادقة عليه من قبل إطار التفقد بالجهة كذلك الشأن بالنسبة لمختلف المشاريع التربوية 

  .الموجهة لألطفال
  :التوجيه واإلرشاد البيداغوجي

يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتطبيق توجهات الوزارة في مجال * 
بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن  األطفالبرياض التنشيط 

  .بمدنين وسلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي بالجهة
يتعين على مدير المؤسسة واإلطارات التربوية االلتزام بتوجيهات وتعليمات إطارات التفقد * 

  .واإلرشاد البيداغوجي والعمل على تطبيقها
  
  
  
    

  
  



  
  
 

-IIاملعايري املرجعية  
لرتشح إلبرام اتفاقية شراكة  املتعلقة 

دي (لتسيري مؤسسات الطفولة 
 )أطفال مزران ومركب الطفولة املغيلة

 
  
  
  
  



  
  :اإلطار العام

تماشيا مع التوجهات العامة لوزارة المرأة واألسرة والطفولة والمتعلقة برعاية األطفال 
 تقريبخدمات مؤسسات الطفولة منهم،عبر  مبدأ تكافؤ الفرصوحمايتهم وإعمال حقوقهم وضمان 

  لإلحاطة بهم وتحفيزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجاالت،
ووعيا بضرورة حسن توظيف واستغالل مؤسسات الطفولة العمومية الجديدة والجاهزة 

اطلين عن العمل من وتمكين أطفال الجهات الداخلية من التمتع بها وللمساهمة في تشغيل الع
  أصحاب الشهائد العليا في مجال الطفولة، 

في تنفيذ توجهات الدولة  هتشريكدعم التواصل مع مكونات المجتمع المدني ووحرصا على 
وزارة المرأة ، تعتزم  لفائدة األطفال أينما كانواوبرامجها خاصة فيما يتعلق بالخدمات المسداة 

تسيير مؤسسات طفولة عمومية من قبل "مشروع يتمثل في  وكبار السن بعثواألسرة والطفولة 
 )" نادي أطفال مزران ومركب الطفولة المغيلة( جمعيات

  :الهدف العام
تقريب خدمات الرعاية والتنشيط التربوي اإلجتماعي والطفولة المبكرة من مستحقيها من األطفال 

بوزيد ونادي أطفال مزران من مركب طفولة المغيلة من والية سيدي وتسيير  باستغاللوذلك 
 .والية مدنين

    :األهداف الخصوصية
 

  حسن استغالل وتوظيف وتسيير مؤسسات طفولة العمومية للقيام باألدوار التي بعثت من
 أجلها

  تفريغطاقاتهم المساهمة في حماية األطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر بتمكينهم من
 بشكل مؤطر،

  رياض أطفالبحقهم في االلتحاق ب ) سنوات 5-3(الطفولة المبكرة  تمتيع األطفال في 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و تقريب خدمات التنشيط التربوي االجتماعـي وخدمات الحماية   عنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر،الترفيه لألطفال ووقايتهم من ال ضمان الحق في  ،ذات جودة

 ات الكثافة السكانية العالية والمناطق الريفية،والرعاية من مستحقيها باألحياء ذ



  تكثيف الجهود لمزيد تحقيق العناية والحماية للطفولة الفاقدة للسند والفئات اإلجتماعية
 األكثر هشاشة والمهددة، 

 دعم أطر الشراكة مع مكونات المجتمع المدني في مجال الطفولة. 
  :النتائج المنتظرة

 الطفولة المعنية بالمشروع،مؤسسات تمتع األطفال بخدمات  -
 المحفوفة بالمخاطر، تتقلص نسبة مظاهر العنف والسلوكيا -
ذات جودة لفائدة رعاية وتنشيط تربوي اجتماعي خدمات  مؤسسات طفولة عمومية تقدم -

  .في المناطق الداخلية وذات كثافة سكانيةأطفال 
  :اإلنجازات المطلوبة

حسب صنف كل مؤسسة من الناحية اإلدارية تسيير مؤسسات الطفولة وفقا للمعمول به  -
  والمالية،

إلطارات الطفولة بقرطاج درمش  األعلىانتداب إطارات تربوية من خريجي المعهد  -
 واخصائيين اجتماعيية ونفسين وعملة،

 والمحافظة عليها، القيام بتهيئة وصيانة المؤسسة -
  تأمين األطفال رواد المؤسسة والسهر على سالمتهم، -

  :تفيدةالفئة المس
رواد مؤسسات الطفولة المعنية من األطفال المنخرطين والمستفيدين من األنشطة والتي 

بالنسبة لألطفال رواد النادي  18- 6بالنسبة لفضاء الطفولة المبكرة و5- 3تتراوح أعمارهم بين
  .سنة 18- 6والذين تتراوح أعمارهم بين  من أبناء العائالت المعوزةلفاقدين للسنداألطفاالو

  :التزامات الجمعية
 :يجب على الجمعية المترشحة أن تقدّم الوثائق التالية

لتنفيذ المشروع مبوبة حسب خطة عمل واضحة لتدخل الجمعية أو شبكة الجمعيات   .1
 .األنشطة والكلفة 

 .روزنامة االنجاز .2
 االستراتيجية المتوخاة لضمان نجاح المشروع و استمراره .3
 المرتقبة النجاز خطة العملالنتائج الكمية و النوعية  .4
 فريق العمل .5
 تقديم السيرة الذاتية اإلطارات واألعوان العاملة بالمشروع .6
  الهيكل االداري للمشروع و مهامه .7



  :بعد اختيار الجمعية وإمضاءها التفاقية شراكة مع الوزارة تلتزم هذه األخيرة بـو
آلجال وصرف األقساط حسب تقدم تنفيذ ما جاء بنص االتفاقية والبرنامج التنفيذي المحدد ل -

  .بكراس الشروطاإلنجاز والتقيد بما جاء 
 ،لألنشطة المنجزةمد الوزارة بتقرير شهري  -
 .مشفوع بالوثائق والمؤيدات الالزمةتقديم تقرير مالي ثالثي  -
 .تقديم تقرير أدبي ومالي نهائي مرفق بالكشوفات والوثائق الالزمة -
 .للوزارة على المستويين الجهوي والمركزي لبيداغوجيالخضوع لإلشراف اإلداري وا -

 
  :مدة إنجاز المشروع -

تلتزم الجمعية بتنفيذ مكونات البرنامج التنفيذي ابتداء من تاريخ استكمال إجراءات تسجيل العقد 
 .وتبرم اتفاقية شراكة في الغرض لمدة سنة واحدة

 
  :كما يتعين على الجمعية

بمركب الطفولة المغيلة وتامين جميع الخدمات الضرورية لفائدة تسيير فضاء الطفولة المبكرة  -
  ،)5-3(األطفال المنتفعين بهذه الخدمات

تسيير مركب الطفولة المغيلة وتأمين خدمات الرعاية والتغذية السليمة لفائدة األطفال الفاقدين  -
ئالتهم وتذليل للسند من أبناء العائالت المعوزة رواد هذا المركب والعمل على التنسيق مع عا

  الصعوبات االجتماعية التي يواجهونها،
تسيير نادي أطفال مزران وتأمين خدمات التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه لفائدة األطفال  -

 رواد هذا النادي،
وبالتالي على الجمعية تأمين جميع الخدمات الضرورية لألطفال واإلحاطة بهم حسب 

ملحق ( األنظمة الداخلية الموضوع على الذمةدة وحسب خصوصية كل مؤسسة وكل فئة مستفي
  :، وتشمل هذه الخدمات)15

 خدمات الرعاية والتغذية السليمة والمتوازنة. 
 اإلحاطة النفسية واالجتماعية. 
 األنشطة الترفيهية والرياضية. 
 األنشطة الثقافية والتوعوية.  

التنسيق مع المندوبية الجهوية مرجع نظر المؤسسة وموافاتها بالتقارير الشهرية لألنشطة _ 
  . المنجزة والتقارير المالية لحسن متابعة سير عمل المؤسسة



توفير قواعد الصحة والسالمة والحماية من الحرائق والتهوية والتنوير والتزود بالماء الصالح _ 
 .ف الصحيللشراب وإزالة الفضالت والصر

 


