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  بطاقة تقنية

 إطارفي شأن اتفاقية
    

  :يكالشر   .1
 . هالل األحمر المغربيلل الجمعية الوطنية

 : أهداف اإلتفاقية .2
  ؛رعاية صحة الفرد وضمان سالمته -
 والثقافة الصحية؛تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية في مجال اإلسعافات األولية  -
توطيد التعاون والتنسيق في مجال التربية والتكوين لترشيد الوسائل واإلمكانات المادية  -

 والبشرية المتاحة ؛
خلق ثقافة جديدة للتعامل اإليجابي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا من أجل تكوين أجيال  -

لدولي في مختلف المجاالت  متعلمة وقادرة على  مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع ا
  .واألصعدة ، وبالتالي مواجهة كل الطوارئ  والحوادث

 :الهدف العام  .3
عام للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر وضع إطار 

والبحث العلمي ومنظمة الهالل األحمر المغربي لترشيد الوسائل واإلمكانات المادية 
ية المتاحة وبذلك خلق المناخ المناسب والظروف المالئمة لرعاية صحة الفرد والبشر

  .وضمان سالمته
  :مجاالت الشراكة والتعاون .4

 :التعريف والتحسيس بمزايا اإلسعافات األولية في أوساط التالميذ واألطر التربوية وذلك ب 
 ؛)التوعية الصحية(تنظيم أنشطة تربوية لفائدة التالميذ  -
رات تكوينية في مجال اإلسعافات األولية لفائدة اطر التربية البدنية والرياضية تنظيم دو -

 وباقي أطر الوزارة؛
تشجيع الممارسات اإليجابية من أجل مواجهة كل الكوارث والطوارئ داخل فضاء المدرسة  -

 وخارجها؛
فاظ على  واسع لمبادئ الوقاية واإلنقاذ والحرإعداد دالئل  ووسائط بيداغوجية  لتيسير نش -

 .صحة الفرد  وحياته والعيش في بيئة سليمة
  



 

 
  :التزامات مشتركة .5

 يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير مواردهما المادية والبشرية التي يمكنهما تعبئتها إلنجاز -
 مشاريع مشتركة ؛

 ، كل منهما رهن إشارة اآلخر ، ما يتوفر عليه من منشآت ومرافق الطرفان المتعاقدانيضع  -
 يعد لتنفيذ البرامج المشتركة؛يزات ومؤطرين وخبراء وذلك وفق دفتر للتحمالت وتجه

 .االهتمام توسيع هذا التعاقد ليشمل شركاء آخرين لهم نفس  -
  :تلتزم وزارة التربية الوطنية بما يلي .6

 التعليمية التي والمصالح والمؤسسات والتواصل مع الموظفين تسهيل القيام باألعمال المبرمجة -
 فها األنشطة؛تستهد

 المساهمة في تمويل البرامج المشتركة ؛ -
 تتبع عملية التكوين الميداني في اإلسعافات األولية ؛ -
 .المشاركة في التأطير البيداغوجي خالل تنظيم التداريب الخاصة  باإلسعافات األولية  -

  :هالل األحمر المغربي بما يليلل الجمعية الوطنيةتلتزم  .7
  برامج التكوين ؛إنجاز -
 تعبئة الخبراء والمختصين في مختلف ميادين العمل المشترك للتأطير والتكوين واإلرشاد؛ -
 الصحية؛ إعداد برامج خاصة لنشر مبادئ في التوعية  -
 إعداد برامج للتأهب  ومواجهة الكوارث؛ -
 نشر مبادئ وقيم الهالل األحمر المغربي والصليب األحمر؛ب  برامج خاصة إعداد -
 المساهمة في تمويل البرامج المشتركة؛ -
أو منح أساتذة التربية البدنية والرياضة المستفيدين من التكوين شهادات أو بطاقات مسعف  -

 . أو مرشد وذلك حسب الكفاءةمنبه 
  :آليات التنفيذ .8

 :   لجنة القيادة
 عن  وممثلينإحداث لجنة وطنية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية -

  األحمر المغربي؛الجمعية الوطنية للهالل
تجتمع هذه اللجنة على األقل مرتين في السنة ، قصد إعداد وتنفيذ وتتبع وتقويم وتطوير  -

البرامج المقررة ، ويمكنها عقد اجتماعات أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك، كما يحق لها 
 أو بتنفيذ البرامج الوطنية  خصيصا بالقيام ببعض األنشطةةأن تنشئ مجموعات عمل مكلف

 على المستوى الجهوي واإلقليمي؛
تحدد األعمال والبرامج المشتركة بصيغة مشاريع مستقلة ، موضوعة تحت مسؤولية  -

 اللجنة الوطنية المختلطة؛المشروع الذي ينتدب من بين أعضاء ) ة(رئيس
للجنة الوطنية تشكل مجموعة المشاريع برنامج العمل السنوي المصادق عليه من طرف ا -

 المختلطة؛
تنجز اللجنة الوطنية المختلطة تقارير في شأن المشاريع المنجزة، وتقريرا سنويا عن  -

  . نشاطها، يرفع إلى السيد وزير التربية الوطنية وإلى رئيسة منظمة الهالل األحمر المغربي
  
  



 

 
  :العمليات المنجزة  .9

  لجنة وطنية مختلطة؛ إحداث -
 ة على مستوى نيابتي المحمدية ومكناس؛تنظيم تداريب تكويني -
 .المختلطة  تنظيم اجتماعات لفائدة اللجنة الوطنية  -

  : األهداف المنتظرة .10
 ؛ 2009 /2008 تنظيم اجتماع تنسيقي لفائدة اللجنة الوطنية المختلطة برسم الموسم الدراسي -
 . ووجدة  فاس،خريبكة على مستوى نيابات بني مالل،تنظيم تداريب تكوينية  -

  :إجراءات عامة .11
 ؛ اإلعالمي المتعلق بتنفيذ برامج هذه االتفاقيةتنظيم وتنسيق العمل  -
 ؛ قابلتين للتجديد  تلقائيا) 02(سنتين : مدة االتفاقية  -
إنهاء العمل بهذه االتفاقية ممكن ، لكن شريطة إخبار الطرف اآلخر بواسطة إشعار كتابي  -

 تاريخ التجديد، ويستمر وجوبا تنفيذ  قبلهرأش) 06(مضمون في أجل ال يقل عن ستة 
 البرامج التي هي في طور اإلنجاز؛

    .رى من موظفي وزارة التربية الوطنية ختظل هذه االتفاقية مفتوحة لتكوين فئات أ -
  

  


