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دفتر التحمالت الخاص بالدعم العمومي المخصص 
 .محاربة تشغيل األطفال للجمعيات العاملة في مجال
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تقديـــــــم

 وتنفي��ذا،في إطار تقوية تدخالتها لتحسين وضعية الفئات الخاصة� في مجالي� محاربة� تشغيل األطف��ال
الش��راكة م��ع جمعي��ات المجتم��ع الم��دني العامل��ة في اللتزاماتها في البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتط��وير

 تأطير صرف االعتمادات المرصودة لدعم مشاريع الجمعيات العاملة فيومن أجل، الذكر المجال السالف
 من خاللاالس��تفادةض��بط عملي��ات و، وإضفاء الشفافية وإرس��اء قواع��د الحكام��ة� الجي�دة في ت��دبيرها، اهذ

قامت وزارة الشغل واإلدماج المهني بوضع دفتر للتحمالت يلحق، استهداف الفئات المعنية مباشرة بالدعم
بملف طلب عروض المشاريع، يحدد الشروط والمعايير والتدابير الواجب احترامها.

 الوزارة من خالل اعتماد دفتر التحمالت هذا إلى تحقيق األهداف التالية :وتروم
 األهداف المبينة في المادة الثالثة أدناه؛األطفال في سوق الشغل، وتحقيقفئة ضمان استهداف 
 مج��ال محارب��ة�ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم ليش��مل الجمعي��ات المتخصص��ة في

.تشغيل األطفال

الباب األول: النصوص المرجعية
المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الطفل؛
 المتعلق بمدونة الشغل 65-99 بتنفيذ القانون 2003 شتنبر 11 الصادر بتاريخ 1-03-194الظهير

؛ الطفل حقوقبحماية  ةالمتعلقونصوصها التطبيقية وكذا القوانين الخاصة 
 المتعل��ق بمدون��ة 62-99 بتنفي��ذ الق��انون 2002 يوني��و 13 الص��ادر بت��اريخ 1-02-124الظه��ير

 منه ؛86المحاكم المالية خاصة المادة 
  نون��بر15 المواف��ق ل 1378 جم��ادى األولى 3 الص��ادر في 1-58-376الظه��ير الش��ريف رقم 

-283 كما وقع تغييره وتتميم��ه بم��وجب الظه��ير الش��ريف رقم ، بتنظيم حق تأسيس الجمعيات1958
 المغ��ير والمتمم بموجب��ه1973 أبري��ل 10 المواف��ق ل 1393 ربي��ع األول 6 الص��ادر في 73-1

1423 جم��ادى األولى 12 بتاريخ 1.06 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  75.00القانون رقم 
 ؛2002 يوليوز 23الموافق ل 

 بش��أن الش��راكة بين الدول��ة2003 يوني��و 27 بت��اريخ 07/2003منش��ور الس��يد ال��وزير األول رقم 
؛والجمعيات

بشأن مراقبة المجلس األعلى2014 مارس 05 بتاريخ 02/2014 رقم رئيس الحكومةنشور السيد م 
.للحسابات الستخدام األموال العمومية

 بش��أن البواب��ة االلكتروني��ة2016 م��ارس 11 بت��اريخ 04/2016منشور السيد رئيس الحكوم��ة رقم 
للتمويل العمومي للجمعيات.

 لنائب رئيس ال��وزارة وزي��ر المالي��ة بش��أن الجمعي��ات ال�تي تتلقى1959 يناير 31القرار المؤرخ في 
سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماع��ة عمومي��ة الص��ادر في الجري��دة الرس��مية

.1959 مارس 13 بتاريخ 2420عدد 
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المستهدفة-األهدافة تعريف-الفئ: الباب الثاني
تعريف المادة األولى:

 ال��تي تق��وم به��اجميع األنشطة  في إطار هذا الدفتر،بمحاربة� تشغيل األطفالباألنشطة المتعلقة يقصد 
 ول��وجتح��ول دونوك��ذا األنش��طة الوقائي��ة ال��تي ، الحمعيات من أجل المساهمة في الحد من ه��ذه الظ��اهرة

عالم الشغل.دون السن القانوني األطفال 

 المستهدفةة الفئالمادة الثانية:

واألطف��ال ال��ذين ت��تراوح ، س��نة15من األطف��ال ال��ذين تق��ل أعم��ارهم عن مباش��رة  المستهدفة ةالفئتتكون 
هم ع��الم الش��غل،جول�� أو ال�ذين يحتم��ل وي��زاول عمال سنة سواء منهم من ك��ان 18 و 15أعمارهم مابين 

وكذا أسرهم.

 األهدافالمادة الثالثة:

يجب على الجمعيات العاملة في مجال محاربة� تشغيل األطفال أن تقدم مشاريع لها عالق�ة بالمج�االت
التالية:

طفال في سن مبكرة ؛أالوقاية من اللجوء إلى عمل ال
 س��نة من األعم��ال الخط��رة� وإع��ادة18 و 15انتش��ال األطف��ال المتراوح��ة أعم��ارهم م��ا بين 

إدماجهم ؛
.انتشال األطفال من العمل، خاصة العمل المنزلي وإعادة إدماجهم



التمويل ملف طلب العروض - الباب الثالث: 
ملف طلب العروض المادة الرابعة:

 التالية: الوثائقالعروضملف طلب جب أن يتضمن ي
؛طلب موجه الى السيد الوزير مرفقا� بالملف القانوني الكامل للجمعية
بطاقة تقنية عن الجمعية؛
بطاقة حول المشروع المقترح للدعم؛
برنامج عمل إنجاز المشروع؛
،والخاصة� بالمشروع .جذاذة ميزانية المشروع المقترح للدعم 

توجد نسخ من نماذج هذه الوثائق مرفقة بهذا الدفتر.

كيفية استعمال الدعم   :  الخامسة  المادة 

في إنجاز الخدمات واألنشطة الملتزم بها في إطار برنامج عمل المش��روعللمساهمة يخصص الدعم 
المتعاقد بشأنه.

مسار صرف الدعم المالي للجمعية :   السادسـة  المادة 

يتعين على الجمعية ما يلي:
فتح حساب بنكي خاص بالدعم،عن��د وض��عها لمل��ف طلب الع��روض وذل��ك لتس��هيل التوص��ل بالش��طر

؛األول من الدعم، تتم عبره كل عمليات الصرف
بالوثائقالتعامل بالشيك في جميع المعامالت والعمليات المتعلقة بالدعم. ويتعين على الجمعية االحتفاظ 
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؛المحاسبية األصلية بالنسبة لكل عملية 
أجرة أو تعويض من الدعم المتوصل به ألي عضو من  أعضاء المكتب المسير للجمعيةعدم تأدية .

للجمعي�ة مباش�رة بع�د توقي�ع اتفاقي�ةالم�الي  على تحويل الشطر األول من مبل�غ ال�دعم الوزارةتعمل 
الشراكة مع إشعار الجمعيات بذلك.

ــانيال يتم تحوي��ل  ــطر الث ال��وزارة للجمعي��ة إال بع��د توص��ل الم��الي الس��نوي من مبل��غ ال��دعم الش
 من مبل�غالشــطر األولومصادقتها على التقريرين األدبي والمالي المعد من طرف الجمعية ح�ول ص�رف 

 أوComptable Agréé أو محاسب معتمد Fiduciaireدعم، مصادق عليه من طرف ائتمانية هذا ال
.Expert comptableخبير محاسب 

: بالوزارة الشطر الثاني من الدعم، تقوم الجمعية بموافاة استنفاذوبعد 
 التقريرين األدبي والمالي حول صرف مبلغ الدعم، مصادق عليه من طرف ائتماني��ةFiduciaireأو 

؛Expert comptable أو خبير محاسب Comptable Agrééمحاسب معتمد 
ورئيس الجمعية، ي��بين وق��عالمكلف باالنجاز� أعضاء الفريق يوقعه  الجمعيةُعده  ت إجمالي سنويتقرير

وأثر المشروع على الفئات المستهدفة.

 عدم المصادقة على تقرير أحد أشطر الدعم، يتم إشعار الجمعي��ة ب��ذلك ومطالبته��ا باس��تكمالحالةفي 
الوثائق المطلوبة.

 تعذر تنفيذ االتفاقية يتم تفعيل اإلجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل.حالةفي و

في حالة� حصول فائض مالي عن المتوقع، تقوم الجمعية بتوجيه طلب استعماله للوزارة.

الباب الرابع: التتبع والتقييم
: التتبع والتقييم المالي  سابعة  المادة ال

إلى ال��وزارة التقارير األدبية والمالية حول صرف كل ش��طر من ش��طري مبل��غ ال��دعم الجمعيةترفع 
Comptable  أو محاس��ب معتم��د Fiduciaireمصادق عليها من ط��رف ائتماني��ة   Agrééأو خب��ير محاس��ب  

Expert-comptable.

:تتبع وتقييم أنشطة المشروع المتعاقد من أجله:   الثامنة  المادة 

تقوم الجمعية ب:
 يعدهبعد مرور ستة أشهر من تاريخ الحصول على منحة الدعم  نصف مرحلي بتقرير الوزارةموافاة 

وق��ع وأث��ر أنش��طة المش��روع على الفئ��اتورئيس الجمعي��ة، ي��بين المكل��ف باالنج��از� أعض��اء الفري��ق 
 المباشرين؛المستفيدين والمستفيدات مرفقا بالئحة بأسماء المستهدفة

 الئح��ة الم��وارد البش��رية، ويتم تعويض��ه بنفسك��ذا الئح��ة وهذه اليطرأ على إخبار الوزارة بكل تغيير
العدد؛

 اتفاقي��ةزم بها في إط��ار ت على الخدمات الملالتي تقوم باإلطالعالتتبع  كل لجان التدقيق و تيسير مهمة
.الشراكة

الباب الخامس: مختلفات
  :  التاسعة  المادـة 

:تلتزم الجمعية الشريكة ب
؛بالعمل في إطار القوانين المنظمة الجاري بها العمل
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ضمان السر المهني وصون كرامة المستفيدين والمستفيدات؛: أخالقيات المهنة

 مرشح)ة( لالستفادة من الدعم في أكثر من برن��امج واح��د من ب��رامج ال��دعمال نفسعدم تسجيل
العمومي؛ 

االفتحاص التي تقوم بها الوزارة؛ تيسير عمليات المراقبة و

التنسيق مع المديريات الجهوية واإلقليمية للشغل واإلدماج المهني التي يدخل إنج��از المش��روع
الجغرافي؛� اختصاصها في مجال

التقيد بالنماذج الملحقة بملف الترشيح؛

في المراس�الت اإلداري�ة الرس�مية إلى مرجعي�ة الش�راكة الموقع�ة في إط�ار المج�اليناإلشارة 
موضوع دفتر التحمالت.

تم االطالع على مضمونـه وقبول االلتزام به

توقيع مصادق عليه
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