شروط وإجراءات املشاركة في البرنامج الوطني ألفساار الشاا برفسم فسنة 2019
–Iتكوين امللف أ
يتم الترشيح للمشاركة في أسفار الشباب عن طريق املديريات الجهوية أو اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة؛
ويجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية:
 -1مطبوع الترشيح الذي يتم تحميله من املوقع الرسمي للوزارة أو سحبه من املديرية الجهوية أو اإلقليمية للوزارة
األقرب إلى محل سكنى املترشح ويتم تعبئته بكل دقة وعناية – مع إثبات التوقيعات الضرورية -وتحديد إجباريا ثالث
اختيارات مع تسجيل عناوين وأرقام الرحالت حسب األفضلية.
 -2نسخة من عقد االزدياد أو صورة طبق األصل للبطاقة الوطنية.
 -3رخصة األب واألم (بالنسبة للقاصرين) مصادق عليها.
 -4شهادة متابعة الدراسة باللغتين العربية والفرنسية(بالنسبة للطلبة والتالميذ)؛
 -5شهادة العمل ونسخة من قرار الرخصة اإلدارية مع السماح بمغادرة التراب الوطني(بالنسبة للموظفين
واملستخدمين)؛
 -6شهادة طبية تثبت سالمة املرشح من األمراض وقدرته على تحمل السفر؛
 -7شهادة املشاركة في أنشطة الشباب؛
 -8أربع صور للتعريف من حجم 3 x 4؛
 -9ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان املرشح؛
 -11شيك بنكي بمبلغ 511درهم بمثابة مقدم محرر فياسم :
 الوكالة املغربية التونسية للشباب ( بالنسبة للرحالت املنظمة في إطار الوكالة بالبلدينتونس أو املغرب)؛
 وكالة سوبراتور ( بالنسبة لباقي الرحالت).

 –IIعلى املشاركين في الفساار املنظمة إلى الخارج االلتزام بما يلي :أ
 القيام بتمثيل الشبيبة املغربية تمثيال مشرفا يليق باملقومات الحضارية والثقافية لبالدنا؛ احترام عادات وتقاليد وقوانين البلد املضيف؛ احترام برنامج الرحلة واملساهمة في إنجاز مختلف األنشطة املقررة؛ التحلي بالسلوك الحسن واحترام نظام الجماعة؛ -مالزمة الوفد والعودة معه إلى أرض الوطن.

 –IIIيراعى في اختيار املشاركين ما يلي :أ
 -1الجنسية املغربية؛
 -2التوفر على الشروط املطلوبة بالنسبة لكل رحلة من حيث الوثائق املكونة للملف؛

 -3املستوى التعليمي  /إتقان اللغات األجنبية  /التوازن بين الجنسين
 -4تعطى األسبقية للمرشحين:


اللذين لم يسبق لهم أن شاركوا في أسفار الشباب املنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة؛



منخرطي منظمات وجمعيات الشباب؛



رواد األندية ودور الشباب؛



الشباب املوهوبين؛



شباب املناطق النائية والعالم القروي.

 -5ال يسمح باملشاركة لفردين أو أكثر من عائلة واحدة في نفس الرحلة بما في ذلك الزوج والزوجة باستثناء التوأم.

 -IVالتخلي عن املشاركة :أ
 إذا حصل مانع يجبر املرشح على عدم املشاركة في الرحلة التي سجل فيها ،فعليه أن يوجه مراسلة إلى مصلحةالسياحة الثقافية للشباب بوزارة الشباب والرياضة يشرح فيها األسباب التي تحول دون مشاركته؛
 يحتفظ بمبلغ  511درهم (املقدم) إذا لم يعلن املرشح عن تخليه عن املشاركة أسبوعا على األقل قبل بداية الرحلةاملختارة؛
 في حالة عدم قبول املرشح في إحدى الرحالت تعاد إليه الوثائق عن طريق املديرية الجهوية أو اإلقليمية لوزارةالشباب والرياضة التي أشرت على امللف.

 -Vمهم جدا :أ
 يجب أن يتوفر كل مرشح لألسفار إلى الخارج على جواز سفر فردي تمتد صالحيته  17أشهر ابتداء من تاريخ الرحلة. يتحمل املشاركون رسوم التأشيرة؛ حضور الولي إلى املصالح القنصلية ضروري بالنسبة للرحالت املنظمة في اتجاه البلدان األوروبية؛-

مسؤولية املشاركين شخصية أثناء عبور الحدود( األمن  /الجمارك).

