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 تقديـــم

لقد عرفت الس ياسات الاجامتعية ابملغرب يف العقد الأخري حتوالت نوعية، جتلت آأساسا يف اعامتد مقارابت تمنوية مبنية عىل املدخل         

اصة خاحلقويق، واذلي يعترب مفهوم التمنية البرشية مرتبطا حبقوق اال نسان. وقد تكّرس هذا التوجه اجلديد من خالل مقتضيات دس تور اململكة، و 

عاقة ابحلقوق وضع س ياساتاليت حتث السلطات العمومية عىل  34عليه املادة  ما تنص احلرايت املعرتف هبا و  تيّّس متتع الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة من خالل ما نصت عليه ديباجته اليت حتظر المتيزي عىل للجميع.  كام معل ادلس تور عىل ضامن امحلاية الاكمةل حلقوق الأشخاص يف وضعية ا 

 عاقة.  آأساس اال  

عاقة وبرتوكولها الاختياري، اليت صادقت علهيام اململ ة املغربية كوانسجاما مع مبادئ ومقتضيات االتفاقية ادلولية املتعلقة حبقوق الأشخاص ذوي اال 

طار 2009يف  خراج قانون ا  طارا مرجعيا للرتسانة الترشيعية والتنظي  97.13، مت ا  عاقة، سيشلك ا   ة الوطنية.يحلقوق الأشخاص يف وضعية ا 

عاقة تطورا نوعيا، مفن برامج تروموزارة الأرسة والتضامن واملساواة والتمنية الاجامتعية ومبوازاة مع ذكل، عرفت تدخالت   املساعدة  يف جمال اال 

طار دورها التنس يقي الأفقي مع خمتلف القطاعات  حلكومية، تنهتج س ياسة اوتقدمي ادلمع ملبادرات متفرقة للجمعيات، آأصبحت الوزارة اليوم، يف ا 

ىل معاجلةاجامتعية مندجمة بتوهجات جديدة ومقاربة حقوقية، ترتمجها مجموعة من الأ  فة آأشاكل اال قصاء آأس باب وتداعيات اك وراش املهيلكة، تريم ا 

عاقة.  الاجامتعي للأشخاص يف وضعية ا 

عاقة، مت حداث  وتنفيذا للربانمج احلكويم يف جمال العناية ابلأشخاص يف وضعية ا  ك لية  سك الاجامتعيالامتامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع ا 

 (، يشمل آأربعة جماالت للتدخل: 1جديدة لدلمع )

عاقة؛ -  حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 اقتناء الأهجزة اخلاصة واملساعدات التقنية الأخرى؛ -

 املدرة لدلخل؛ والأنشطةتشجيع الاندماج املهين  -

حداث وتس يرييف املسامهة  -  مراكز الاس تقبال. ا 

رساء قواعد احلاكمة     ضفاء الشفافية وا  اتفاقية مت توقيع  اجليدة يف تدبريه، ولأجرآأة رصف الاعامتدات املرصودة خلدمات الصندوق، وسعيا وراء ا 

، الاقتصاد واملالية ومؤسسة التعاون الوطين والأرسة ووزارةوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة ، بني 2015مارس  30 ثالثية بتارخي

عي، حتدد الزتامات الأطراف املعنية والرشوط والقواعد املنظمة ذلكل. وتأأسيسا عىل ما س بق، وانطالقا من التجربة اليت رامكها القطب الاجامت

طار الرشااكت مع امجلعيات، ومتاش يا مع  منشور الس يد  2003يونيو  27بتارخي  07/2003الوزير الأول رمق  يف جمال تدبري ادلعومات املالية يف ا 

يف موضوع اس تثناء امجلعيات العامةل يف  2019ش تنرب  10بتارخي  1479ورساةل الس يد رئيس احلكومة رمق  ،بشأأن الرشاكة بني ادلوةل وامجلعيات

عاقة من مقتضيات الس يد الوزير الأول رمق  الرشاكة بني ادلوةل وامجلعيات، ومتكيهنا من ادلمع بشأأن  2003يونيو  27بتارخي  07/2003جمال اال 

طار آأجرآأة ووالتوصيات املتضمنة يف تقريري اجمللس الأعىل للحساابت واملفتش ية العامة للاملية خبصوص تدبري ملف الرشاكة،  ،دفعة واحدة يف ا 

، واجملايل تعلق بتعزيز التمنية البرشية والامتسك الاجامتعياحملور الرابع امل ، واذلي الزتمت فيه من خالل 2021 – 2017مضامني الربانمج احلكويم 

 ،الس ياسات الهادفة ا ىل حماربة الفقر والهشاشة واال قصاء الاجامتعي لفئات واسعة من اجملمتع ودمع الفئات الهشة واحملتاجة والس امي يف جمال متويل

ط معلية الاس تفادة من ومعال عىل  ضب، دمي خدماته للفئات املس هتدفةيف تق الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع عىل اس مترارية 

عاقة، وتنفيذا لاللزتامات املنصوص علهيا يف االتفاقية الثالثية السالفة اذلكر،  رساء متخالل اس هتداف الفئات املعوزة من الأشخاص يف وضعية ا    ا 

جراءاتآ لي  مسطرية تروم رصف الاعامتدات املرصودة. ات لال رشاف والتتبع ووضع ا 

                                                           
 .2014مكرر من الس نة املالية  13واملادة  2013من قانون املالية  25، واملادة 2012قانون املالية لس نة من  18مقتضيات املادة 1
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 آ ليات تدبري ادلمع  .1

 

 :والأرسةوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة عىل مس توى  .1.1

 جلنة التتبع  .1.1.1

متثل جلنة للتتبع  ،اخلامسة من االتفاقية الثالثيةطبقا للامدة  ،والأرسةوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة حتدث عىل مس توى 

 الأطراف املتعاقدة.

 تركيبهتا:

 ؛والأرسةوزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة  -

 التعاون الوطين؛ -

 وزارة الاقتصاد واملالية. -

 من خالل: الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع وتقيمي تنفيذ خدمات  تتبع تتحدد هماهما يف

 برانمج اس تعامل ادلمع املايل املفوض؛الاطالع عىل عرض  -آأ 

 الاطالع عىل التقرير املايل املرحيل حول كيفية رصف مبلغ ادلمع. -ب

 ، ولكام دعت الرضورة ذلكل، وذكل بطلب من الأطراف املتعاقدة.مرتني لك س نة عىل الأقلتعقد جلنة التتبع اجامتعاهتا 

 اللجنة التقنية .1.1.2

طلبات  اهما يف تتبعهم تتحدد ،الوطين والتعاونوالأرسة وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة مشرتكة تضم  جلنة تقنيةحتدث       

 ادلمع املنتقاة حمليا.

 تعقد اللجنة التقنية اجامتعاهتا مرة لك ثالثة آأشهر عىل الأقل، ولكام دعت الرضورة ذلكل.

 عىل مس توى التعاون الوطين: .1.2

رساء هيلكة وظيفية لتدبري خدمات   .الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع يقوم التعاون الوطين اب 

 عىل املس توى املركزي .1.2.1

 وحدة التدبري املركزي  .1.2.1.1

وىل اال رشاف عىل تت، حتدث حتت ا رشاف مدير التعاون الوطين، عىل املس توى املركزي للتعاون الوطين، وحدة للتدبري املركزي

 . الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع تدبري سري تنفيذ خدمات 

 تركيبهتا: 

 مدير التعاون الوطين، مرشفا؛ -

آأربعة منسقني مركزيني عن التعاون الوطين يعيهنم مدير التعاون الوطين، يتوىل لك منسق مركزي اال رشاف عىل خدمة من  -

 للصندوق احملددة يف االتفاقية الثالثية.اخلدمات الأربعة 

 

 هماهما:
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عداد برانمج اس تعامل ادلمع املايل املفوض؛ -  ا 

 تتبع سري طلبات املشاريع والعروض؛ -

 تتبع   احرتام املساطر ودفاتر التحمالت؛ -

قلييا لسري معلية تقدمي  -  اخلدمات؛الاطالع عىل اال ماكنيات البرشية واملالية اليت متت تعبئهتا هجواي وا 

 تدقيق الحئة الطلبات املنتقاة حمليا؛ -

 تدقيق الواثئق املتعلقة مبشاريع اتفاقيات الرشاكة؛ -

عداد التقرير املايل املرحيل لك  - ا يف حول كيفية رصف مبلغ ادلمع، وعرضه آأمام جلنة التتبع والتقيمي املنصوص علهي س تة آأشهرا 

 املادة اخلامسة من االتفاقية الثالثية.

طار اللجنة التقنية  عاقة يف ا  تعقد وحدة التدبري املركزي لقاء دوراي لك ثالثة آأشهر مع مديرية الهنوض بوضعية للأشخاص يف وضعية ا 

 املشرتكة املذكورة آ نفا، ولكام اقتضت الرضورة ذكل. 

 عىل املس توى اجلهوي .1.2.1.2

 وحدة التدبري اجلهوي  .1.2.1.2.1

 .سك الاجامتعيالامتامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع وحدة لتدبري خدمات  ،حتدث عىل مس توى لك منسقية هجوية للتعاون الوطين

 تركيبهتا: 

 املنسق اجلهوي للتعاون الوطين مرشفا؛ -

 ، يعينه املنسق اجلهوي؛ الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع منسق هجوي خلدمات صندوق  -

 مناديب التعاون الوطين ابجلهة.  -

 هماهما:

 الانتقاء واملصادقة عىل طلبات ومبالغ ادلمع؛ -

 برجمة اال ماكنيات البرشية واملالية املرصودة واملفوضة؛ -

 ادلمع؛ وتتبع طلبات دراسة -

عداد تقرير هجوي للمراقبة والتتبع امليداين خملتلف خدمات ادلمع؛    -  ا 

دارة املركزية ل  - ىل اال  عداد التقرير املايل املرحيل لك س تة آأشهر ورفعه ا   لتعاون الوطين.ا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 التعريف والفئة املس هتدفة وجماالت ادلمع  .2

 

 التعريف  -

عاقة""يقصد ب  لك اخلدمات ،  عيالامتسك الاجامتامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع  الواردة يف حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 ة ادلاجمة.تقدهما امجلعيات داخل املؤسسات املتخصصة آأو املؤسسات التعليياليت  والعالجية الوظيفيةالرتبوية والتأأهيلية والتكوينية 

 

 الفئة املس تفيدة -

عاقة"يس تفيد من دمع "  :حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

دماج املدريس  - طار آأقسام اال  عاقة املعوزون مهنم، واملسجلون يف مؤسسات متخصصة آأو يف ا   املوارد اعاتق، الأشخاص يف وضعية ا 

 آأقسام دراس ية عادية يف مؤسسات تعليية معومية.  آأوللتأأهيل وادلمع 

 وتتوىل امجلعيات اليت تسري املؤسسات املتخصصة آأو النش يطة يف جمال اال دماج املدريس عىل تقدمي طلبات ادلمع 

 

 جماالت ادلمع  -

 

 يشمل دمع المتدرس ثالثة آأصناف من الربامج: 

 والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة. والتكوينية برانمج للخدمات الرتبوية والتأأهيلية    -آأ 

عاقة الأشخاص يف وضعية : الفئة املس تفيدة من الربانمج  املسجلون بصفة رمسية داخل مؤسسة متخصصة. نو معيقة املعوزا 

 .ا سن المتدرسو اذلين جتاوز املعوزون  اخلفيفة آأو املتوسطة اال عاقات  كذكل الأطفال ذوو( آأ  الربانمج )يس تفيد من ميكن آأن 

 

 خدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجية الوظيفية دلمع اال دماج املدريس داخل املؤسسات التعليية العمومية.للبرانمج  -ب

عاقة املعوزون املسجلون الفئة املس تفيدة من الربانمج د داخل: الأشخاص يف وضعية ا  طار قسم اال  ماج مؤسسة تعليية معومية، سواء يف ا 

 آأو قسم درايس عادي.قاعات املوارد للتأأهيل وادلمع ، املدريس

 داخل املؤسسة املتخصصة. العالجية الوظيفية التمكيلية  خدماتللبرانمج  -ت

عاقة املعوزون و الفئة املس تفيدة من الربانمج يطلبون الاس تفادة من  تكوينية ، واذليناملمتدرسون يف مؤسسات تعليية آأو : الأطفال يف وضعية ا 

 .تمكيلية لدلمع داخل مؤسسة متخصصةخدمات 

 القابةل لدلمع: سةل اخلدماتوتشمل 

 الرتبية اخلاصة؛ -

 النفس حريك ،Kinésithérapie الرتويض احلريك ،orthophonie النطق العالجات الش به الطبية )تصحيح -

psychomotricité، املهين   العالج الوظيفي Ergothérapie، 

 ادلمع واملواكبة النفس ية؛ -
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 التأأهيل املهين. -

املس تفيدين حئة املسجلني يف الوكذا مصاريف تأأمني نقل الأطفال خدمة النقل املدريس ابلنس بة للجمعيات اليت توفرها،  -

 .دمع المتدرسمن 

عاقة املهملني املتكفل هبم يف مؤسسات الرعاية الاجامتعيةخدمة املطعمة ابلنس بة للأطفال يف وضعية  -  .تؤمن اال يواءليت ا ا 

  ال بعد تغطية لك آأجور مقديم اخلدمات الأساس ية املذكورة آأعالهمن ادلمع املتوصل به ال تؤدى تعويضات اال دارة الرتبوية مع عدم  ،ا 

 %5درمه ، و آأن ال يتجاوز  1000000اذلي يساوي آأو يقل عن  ادلمع الس نوي  اخملصص دلمع المتدرس من  %10جتاوز نس بة 

 .درمه  0000001يتجاوز  اذلي ابلنس بة لدلمع الس نوي 

  تعويض من ادلمع املتوصل به لأي عضو من آأعضاء املكتب املسري للجمعية.آأي ال تؤدى آأجرة آأو 

   1فق امللحق للتعويضات و الش بكة التقديرية  احرتامية املذكورة يف سةل اخلدمات، رشيطة آأداء تعويضات مقديم اخلدمات الأساس 

 .املرفق طيه

 

 الرشوط واملعـايري املعمتدة يف انتقاء طلبات ادلمع  .3

 

 معايري التقيمي    .3.1

 يمت اعامتد ش بكة معيارية لتقيمي طلبات ادلمع، تعمتد املداخل التالية:

 الاس هتداف الفردي؛ -

 (؛2الاس هتداف الفئوي ) -

 (؛3الاس هتداف اجملايل ) -

 . واحلاكمة القدرات التدبريية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عاقة التوحد وذوي الشلل ادلماغي.2  يس تعمل معيار للموازنة ابلنس بة للأشخاص ذوي ا 
اخلريطة -ارة الصحةوزبتقدمي العالجات )املوارد البرشية املعنية  بتوزيع املتعلقةالصحية ا ىل معطيات اخلريطة ، وذكل استنادا 3ا ىل  0الرتابية من  تنقط اجملاالت3

 .(2019آأكتوبر –الصحية 
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 التقيمي املعياري .3.2

 القبول املبديئ لطلب ادلمع   .3.2.1

 تضع امجلعية دلى آأقرب مندوبية للتعاون الوطين ملفا لطلب ادلمع، ويشرتط للقبول الأويل للطلب: 

عاقة ابجملال احلرضي،مرة، ابلنس بة للجمعيات اليت تقدم طلب ادلمع لأول  - جتربة آأو  رضورة التوفر عىل جتربة س نتني عىل الأقل للعمل يف جمال اال 

عاقة ابجملال القروي، وتس تثىن من هذا الرشط امجلعيات  برانمج  تغطيهتا منيس بق  اليت ملالأقالمي  املتواجدة يفس نة عىل الأقل للعمل يف جمال اال 

طار  عاقة املندرج يف ا   ؛  الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 سالمة الوضعية القانونية للجمعية؛  -

ثبات وضعية العوز للأشخاص املرتحشني من الاس تفادة من ادلمع؛ -  ا 

 املنرصمة، ابلنس بة للجمعيات اليت س بق اس تفادهتا من دمع الربانمج؛الوضعة املالية برمس الس نوات تسوية  -

 ؛عدم امجلع بني متويلني من هجة معومية آأو خاصة لنفس الفئة ولنفس جمال ادلمع -

طارا منمتيا للقطب الاجامتعي. -  عدم قبول آأي طلب لدلمع يكون رئيس امجلعية آأو آأمني املال آأو الاكتب العام مسؤوال آأو ا 

 .ؤسسة هميأأة ووظيفية آأثناء تقدمي طلب ادلمعآأن تكون امل -

طار جمالها الرتايب، طلبات امجلعيات املسرية للمؤسسات اليت تتواجد مقراهتا داخل  ملحوظة: تس تقبل مندوبية التعاون الوطين، يف ا 

 نفوذ املندوبية، وذكل بغض النظر عن سكىن الأطفال املعنيني. 

قليية للتعاون الوطين من توفر رشوط القبول الأويل، يمت تسجيل ودراسة طلب دمع  دارة املندوبية اال  سني ظروف حت بعد تأأكد ا 

عاقة  متدرس الأطفال يف وضعية ا 

 

 الواثئق املطلوبة مللف ادلمع .3.2.2

 :التالية الواثئق ادلمع من طلب ملف يتكون

ىل موجه لدلمع طلب -  (1منوذج رمق )   الوطين.الس يد مدير التعاون  ا 

 (2منوذج رمق )بطاقة معلومات حول امجلعية  -

 امللف القانوين للجمعية يتضمن الواثئق التالية: -

 القانون الأسايس. )نسخة واحدة مشهود مبطابقهتا للأصل( .1

يداع. )نسخة واحدة مشهود مبطابقهتا للأصل( .2  وصل اال 

 واحدة مشهود مبطابقهتا للأصل(حمرض آ خر مجع عام لتجديد مكتب امجلعية. )نسخة  .3

 الحئة آأعضاء مكتب امجلعية. )نسخة واحدة مشهود مبطابقهتا للأصل( .4

i.  نسخة من حمرض اجامتع املكتب املسري يدون فيه قرار "طلب دمع المتدرس"، حيمل توقيع رئيس امجلعية وخامت امجلعية

 وتوقيعات آأغلبية آأعضاء املكتب.

ii.  موقع وخمتوم من دلن رئيس امجلعية.نسخة واحدةالتقرير الأديب برمس الس نة املنرصمة يف ، 
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iii. مصادق كون ، ويشرتط يف التقرير املايل آأن ينسخة واحدةبرمس الس نة املنرصمة يف  للجمعية الاجاميل التقرير املايل

-Expertآأو خبري حماسب  Comptable Agrééآأو حماسب معمتد  Fiduciaireمن طرف ائامتنية عليه 

comptable. 

iv. ضافة وثيقة  .ايسالأسامجلعية املتواجد يف قانوهنا  امسحتمل نفس اص ابدلمع اخلبنيك ال ساب احل  برمق شهادة بنكية مع ا 

موقعة من دلن رئيس)ة( امجلعية حتدد صفة عضوية املوقعني عىل الش ياكت داخل املكتب املسري حسب القانون 

 الأسايس للجمعية.

 (3)منوذج رمق .   ترصحي ابلرشف مصادق عليه -

 خبامت خمتومو  صفحاته لك عىل مؤرش ،(للتعويضات)اخلاص ابلش بكة التقديرية  1مرفق ابمللحق رمق  اخلاص ابمجلعيات التحمالت دفرت من نسخة -

ضافة مع الأخرية صفحته يف )عليه مصادق توقيع ذكل. الأسايس القانون خيوهل من طرف من وموقع امجلعية  مضمونه عىل الاطالع مت "عبارة ا 

 ."به الالزتام وقبول

 (.4. )منوذج رمق لتدخل امجلعية الرتايببطاقة تعريفية للجمعية حتدد التخصص واجملال  -

 (.5)منوذج رمق  بطاقة تعريفية حتدد القدرات التدبريية للجمعية. -

طار عىل اخلد تنتدبه الوزارة آأو التعاون الوطين لالطالعملن الزتام موقع من دلن رئيس امجلعية مصادق عليه بفتح املؤسسة  - مات املقدمة يف ا 

 (6رمق  )منوذجادلمع 

 ا ضافة ا ىل الواثئق املذكورة آ نفا، يمت تقدمي واثئق خاصة حبسب برانمج ادلمع اذلي اختارته امجلعية: 

 

 

 

 

 والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة. والتكوينية خدمات الرتبوية والتأأهيليةللبرانمج  -آأ  -

o منوذج رمق )من دمع اخلدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجية داخل املؤسسة املتخصصة  حئة امسية للمرتحشني لالس تفادةال

 (؛7

o  عاقة العميقة،شواهد طبية تثبت درجة حاةل الشواهد الطبية املسلمة من دلن القطاع اخلاص عىل اللجنة  اال  عىل آأن يمت ا 

قليية للمصادقة علهيا   .(8رمق منوذج )اال 

عاقة اخلفيفة آأو املتوسطة  تقبل الشواهد الطبية للأطفال ذوي  ا سن المتدرس. و ذلين جتاوزااال 

يداع شواهدتعفى امجلعيات من  طار حتسني المت"اذلين س بق آأن اس تفادوا من دمع  ملس تفيديننفس ال طبية  ا  درس يف ا 

 ." الامتسك الاجامتعيامحلاية الاجامتعية و صندوق دمع 

o  رفاق لك شهادة طبية مسلمة من طبيب عاقة التوحد، رضورة ا  عاقة  ها( تثبتاترخي من قدم  بوثيقة )ابلرمغعام ابلنس بة ال  ا 

حدى موقعة من طرف  التوحد،  الأعصاب.النفيس آأو عمل  الطبختصصات خمتص يف ا 

o  نسخة بطاقة املساعدة الطبية "راميد" كوثيقة آأساس ية لتحديد الوضعية الاجامتعية والاقتصادية للأشخاص املعنيني بطلب

 ادلمع؛ 
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يداع طلب البطاقةميكن للك خشص ال يتوفر عىل بطاقة املساعدة الطبية "راميد"، اال دالء بنسخة  حال جتديد  يف، وصل ا 

دارية تثبت العوزآأو  ،البطاقة  ؛تقدمي شهادة ا 

جراء حبث اجامتعي عند الاقتضاء.  ويف لكيت هاتني احلالتني، ميكن ملندوبية التعاون الوطين ا 

o  جناز اخلدمات رفاق الالحئة  (،9)منوذج رمق الحئة املوارد البرشية املتخصصة اليت ستتوىل ا   ب:مع ا 

o  اخلدمات؛تقدمي الأطر املعنية ب  ديبلوماتنسخ 

، يمت تقدمي شهادة اقةذات الصةل ابال ع اصةيف جمال الرتبية اخل دبلوماتابلنس بة للأطر الرتبوية اليت ال تتوفر عىل آأما 

 (.10)منوذجرئيس امجلعية ومدير املركز، يبني فيه جتربة وتكوين املعنيني ابلأمر  اعرتاف يوقعهآأو 

o املعنية، وذكل ابلنس بة للجمعيات اليت س بق آأن وقعت عقود شغل يف والأطر  امجلعيةيربط  شغلعقد  نسخة من

طار مقتضيات القانون اجلاري به  اخلدمة تقدمي ب  واال طار املعينبني امجلعية عليه مصادق لزتام اال دالء اب العمل آأوا 

 .(11رمق  منوذج)

o لزامية التوفر عىل ترخيص من اال دارة  ابلنس بة ملهنيي القطاع العام اذلين يودون الاش تغال يف املؤسسات املتخصصة، ا 

 ؛(17رمق )منوذج آأو اجلهة اخملتصة اليت ينمتون لها 

o ( و16و 16 مناذجاس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل آأداء اخلدمات )؛)ب((16)آأ 

o  ؛(12منوذج رمق )املرشوع الفردي 

o  طار د : دار الش باب، آأو مؤسسة ''مكؤسسة محم)مثال)آأ( امجلعيات اليت تس تغل آأي فضاء معويم آأو خاص  الربانمجيف ا 

لزامية التوفر عىلالسادس للمعاقني التابعة ملؤسسة محمد اخلامس للتضامن''، آأو مؤسسة تعليية معومية(،  ترخيص من  ا 

 .و اجلهة اخملتصة املاحنة للفضاءاال دارة آأ 

o يمت تقدمي: ابلنس بة للجمعيات اليت توفر خدمة النقل املدريس 

 دارية ابلنس بة للأشخاص املوضوعني رهنالزتام  مع السائق آأو امجلعيةيربط  نسخة من عقد شغل  آأو وثيقة ا 

  ؛اال شارة

  لتأأمني، الفحص اتقدمي وثيقة لالطالع تثبت سالمة الوضعية القانونية لس يارة النقل )البطاقة الرمادية، وثيقة

 التقين...(؛

 قيد ابلرتتيب مع الت ، نسخة من الحئة تتضمن آأسامء املس تفيدين املؤمنني موقعة وخمتومة من مؤسسة التأأمني

ابخلدمات الرتبوية والتأأهيلية املتعلقة  (7منوذج رمق )التسلسيل لأسامء املس تفيدين كام يه مسجةل يف الالحئة 

 داخل املؤسسة املتخصصة؛ والتكوينية والعالجية الوظيفية

o  (13رمق  )منوذج 1202 الس نة املاليةرصف ادلمع املقرتح برمس بيان آأوجه. 

o ( 18منوذج رمق برجمة زمنية الجامتعات فريق اخملتصني  واجامتعات تأأطريية وتواصلية مع  الأرس) 
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هبا، ويمت التعويض بنفس  واملس تفيدات والحئة املوارد البرشية املرصحخترب امجلعية التعاون الوطين كتابة بلك تغيري يطرآأ عىل الحئة املس تفيدين 

 العدد وبنفس الرشوط والتدابري املسطرية.

لتعليية ا داخل املؤسسات  اال دماج املدريسبرانمج للخدمات الرتبوية والتأأهيلية والعالجية الوظيفية دلمع  -ب 

 العمومية.

o دماج املدريس داخل املؤسسات التعليية العمومية لالس تفادة منحئة امسية للمرتحشني ال  7  رمق  منوذج) .خدمات دمع اال 

   (/آأ 

o  عاقةتثبت طبية شواهد حاةلعىل آأن ت درجاهتا مبختلف اال  اللجنة  اخلاص عىل دلن القطاعاملسلمة من  الشواهد مت ا 

قليية للمصادقة علهيا   .(8منوذج رمق )اال 

o  رفاق لك شهادة طبية مسلمة من طبيب عاقة التوحد، رضورة ا  عاقة التوحد )ابلرمغابلنس بة ال  من قدم  عام بوثيقة تثبت ا 

 موقعة من طرف خمتص يف ا حدى ختصصات  الطب النفيس آأو عمل الأعصاب . اترخيها(،

o ملعنيني بطلب الاقتصادية للأشخاص انسخة بطاقة املساعدة الطبية "راميد" كوثيقة آأساس ية لتحديد الوضعية الاجامتعية و

 ادلمع؛ 

يداع طلب البطاقةميكن للك خشص ال يتوفر عىل بطاقة املساعدة الطبية "راميد"، اال دالء بنسخة  يف حال  ، وصل ا 

دارية تثبت العوزآأو  ،جتديد البطاقة جتقدمي شهادة ا  راء حبث ، ويف لكيت هاتني احلالتني، ميكن ملندوبية التعاون الوطين ا 

 اجامتعي عند الاقتضاء.

o  جناز اخلدمات رفاق الالحئة  ،(9)منوذج رمق الحئة املوارد البرشية املتخصصة اليت ستتوىل ا   ب:مع ا 

o نسخ دبلومات الأطر املعنية بتقدمي اخلدمات؛ 

عاقة، ي دبلوماتآأما ابلنس بة للأطر الرتبوية اليت ال تتوفر عىل  مت تقدمي يف جمال الرتبية اخلاصة ذات الصةل ابال 

 (. 10 شهادة آأو اعرتاف يوقعه رئيس امجلعية ومدير املركز، يبني فيه جتربة وتكوين املعنيني ابلأمر )منوذج

o  والأطر املعنية، وذكل ابلنس بة للجمعيات اليت س بق آأن وقعت عقود نسخة من عقد شغل بني امجلعية

طار مق  ملعين مصادق عليه بني امجلعية واال طار ا اال دالء ابلزتام العمل آأوتضيات القانون اجلاري به شغل يف ا 

 (11منوذج رمق بتقدمي اخلدمة )

o  لزامية التوفر عىل ا   للجمعيات،التابعة  ش تغال يف املؤسساتالا يطلبونابلنس بة ملهنيي القطاع العام اذلين

 ؛17))منوذج ترخيص من اال دارة آأو اجلهة اخملتصة اليت ينمتون لها 

o  ب((16)آأ( و16و 16)مناذج اس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل آأداء اخلدمات( 

o  (.12منوذج رمق )املرشوع الفردي 

o  قلييةنسخة رشاكة، سارية املفعول، بني امجلعية وية للرتبية لوزارة الرتبية الوطنية آأو الأاكدميية اجله واملديرية اال 

داري للقيام آأو والتكوين،  ن داخل املؤسسة التعليية، مسمّل من النيابة آأو الأاكدميية آأو م بتقدمي ادلمعترخيص ا 

دارة املؤسسة التعليية العمومية املعنية.  ا 

o ميابلنس بة للجمعيات اليت توفر خدمة النقل املدريس، يمت تقد: 
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  دارية ابلنس بة للأشخاص املوضوعني رهن نسخة من عقد شغل يربط امجلعية مع السائق آأو الزتام آأو وثيقة ا 

 اال شارة

  التقين )البطاقة  امللكية، التأأمني والفحص النقل(تقدمي وثيقة لالطالع تثبت سالمة الوضعية القانونية لس يارة

 الرمادية، وثيقة التأأمني، الفحص التقين...(، مع رضورة التأأكد من السالمة القانونية لهذه الواثئق؛

  ،قيد ابلرتتيب مع الت نسخة من الحئة تتضمن آأسامء املس تفيدين املؤمنني موقعة وخمتومة من مؤسسة التأأمني

ابخلدمات الرتبوية  املتعلقة آأ(/ 7)منوذج رمق ين كام يه مسجةل يف الالحئة التسلسيل لأسامء املس تفيد

 والتأأهيلية والعالجية الوظيفية دلمع اال دماج املدريس داخل املؤسسات التعليية العمومية.

o  (13رمق  منوذج) 1202بيان آأوجه الرصف ادلمع املقرتح برمس س نة 

o  (18رمق  منوذجالأرس ) تأأطريية وتواصلية مع  واجامتعات فريق اخملتصني جامتعات البرجمة زمنية 

ويض بنفس عخترب امجلعية التعاون الوطين كتابة بلك تغيري يطرآأ عىل الحئة املس تفيدين واملس تفيدات والحئة املوارد البرشية املرصح هبا، ويمت الت

 العدد وبنفس الرشوط والتدابري املسطرية.

      املتخصصة. املؤسسةاخلدمات العالجية الوظيفية التمكيلية داخل برانمج  -ت  -

o ب )منوذج رمق  .داخل املؤسسة املتخصصة العالجية الوظيفية التمكيليةدمات اخلمن امسية للمرتحشني لالس تفادة  الحئة

/7) 

o عاقة  درجهتا.كيفام اكنت  شواهد تثبت اال 

o  رفاق لك شهادة طبية مسلمة من طبيب عاقة التوحد، رضورة ا  عاقة  ها( تثبتاترخي من قدم  عام بوثيقة )ابلرمغابلنس بة ال  ا 

حدى  التوحد،  الأعصاب.النفيس آأو عمل  ختصصات الطبموقعة من طرف خمتص يف ا 

o املعنيني بطلب  قتصادية للأشخاصنسخة بطاقة املساعدة الطبية "راميد" كوثيقة آأساس ية لتحديد الوضعية الاجامتعية والا

 ادلمع؛ 

يداع طلب البطاقةميكن للك خشص ال يتوفر عىل بطاقة املساعدة الطبية "راميد"، اال دالء بنسخة  يف حال  ، وصل ا 

دارية تثبت العوزآأو  ،جتديد البطاقة  ، تقدمي شهادة ا 

جراء حبث   اجامتعي عند الاقتضاء.ويف لكيت هاتني احلالتني، ميكن ملندوبية التعاون الوطين ا 

جناز اخلدمات  - رفاق الالحئة  ،(9)منوذج رمق الحئة املوارد البرشية املتخصصة اليت ستتوىل ا   :بمع ا 

o  ؛املعنية بتقدمي اخلدمات الأطر املتخصصة ديبلوماتنسخ 

o  والأطر املعنية، وذكل ابلنس بة للجمعيات اليت س بق آأن وقعت عقود نسخة من عقد شغل بني امجلعية

طار مقتضيات القانون اجلاري به  اال دالء ابلزتام مصادق عليه بني امجلعية واال طار  العمل آأوشغل يف ا 

 .(11منوذج رمق املعين بتقدمي اخلدمة )

o  لزامية التوفر عىل ترخيص من اال د الاش تغالابلنس بة ملهنيي القطاع العام اذلين يودون ارة يف املؤسسات املتخصصة، ا 

 ؛(17 رمق )منوذجآأو اجلهة اخملتصة اليت ينمتون لها 

o  ب((16)آأ( و16و 16)مناذج اس تعامل الزمن الس نوي للأطر املرشفة عىل آأداء اخلدمات( 
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o ( 12منوذج رمق املرشوع الفردي)؛ 

o  ؛آأو تكوينيةشهادة مدرس ية تثبت آأن املعين ابلأمر يتابع ادلراسة يف مؤسسة تعليية 

o  ؛(31رمق  )منوذج 2021املالية س نة ال بيان آأوجه الرصف ادلمع املقرتح برمس 

o  طار الربانمح )ت( امجلعيات اليت تس تغل آأي فضاء معويم آأو خاص : دار الش باب، آأو مؤسسة ''مكؤسسة )مثاليف ا 

لزامية التوفمحمد السادس للمعاقني التابعة ملؤسسة محمد اخلامس للتضامن''، آأو مؤسسة تعليية معومية(،  ر عىل ترخيص ا 

 من اال دارة آأو اجلهة اخملتصة املاحنة للفضاء 

 : حظات هامةمال

   ضافية  خدمة الرتويض الطيب  تدمع التوحد،  عاقةا   مع عاقة حركية ا  وجود  حاةليف التوحد،  للأشخاص ذوي    kinésithérapieكخدمة ا 

 ؛لرتويض الطيبحلصص ا الشخص املعينتفيد حاجة و  تثبتدالء بشهادة طبية اال   ويمت 

  "ال يمت دمع خدميت "ادلمع النفيس احلريكPsychomotricité          "و "الرتويض الطيبKinésithérapie  للأشخاص ذوي ابلنس بة

 اخلدمتني عند احلاجة؛ بدمع احدىالاكتفاء  ، وTrisomie 21الصبغي التثلث

 عاقة ادليسليكس يا آأو طبيب نفيس  neurologue   ، رضورة توقيع الشواهد الطبية من دلن طبيب خمتص يف الاعصاب ابلنس بة ال 

psychiatre معاجل النطق  آأوthophonistero  آأو آأخصايئ نفيسpsychologueun . 

 

 ميكن للك مجعية آأن تتقدم دفعة واحدة بثالثة طلبات لدلمع هتم الربامج الثالثة ال نفة اذلكر: 

 والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة.والتكوينية دمات الرتبوية والتأأهيلية اخل الحئة -آأ 

 املدريس داخل املؤسسات التعليية العمومية؛مع اال دماج دلالوظيفية  والعالجية الرتبوية والتأأهيليةاخلدمات  الحئة -ب

 . العالجية الوظيفية التمكيلية داخل املؤسسة املتخصصةاخلدمات  الحئة –ت 

 ال يسمح بتسجيل مرحش)ة( لالس تفادة من ادلمع يف آأكرث من الحئة واحدة.ملحوظة: 

 لتعويض بنفساخترب امجلعية التعاون الوطين كتابة بلك تغيري يطرآأ عىل الحئة املس تفيدين واملس تفيدات والحئة املوارد البرشية املرصح هبا، ويمت 

 العدد وبنفس الرشوط والتدابري املسطرية.

 املعايري .3.2.3

 يمت تنقيط طلب ادلمع، وفق ش باكت معيارية، وذكل حبسب ختصص وجمال تدخل لك مجعية. 

 معايري تقيمي التخصص واجملال الرتايب   لتدخل امجلعية  -آأ 

 معايري تقيمي الاس هتداف الفردي -ب

 مجلعية وحاكمة ا تقيمي القدرات التدبرييةمعايري  -ج
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 مسار تدبري ادلمع  .4

 

طار دمع " عاقةيتحدد مسار تدبري ملف الرشاكة مع امجلعيات يف ا   :ايلاكلت "حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية ا 

عالن طلبات ادلمع   .4.1  ا 

 يقوم التعاون الوطين ب:

عداد اال عالن عن طلب تقدمي املشاريع -  ؛ا 

 ؛تقدمي املشاريع والتدابري املسطرية املواكبة ذلكل، عىل آأنظار اللجنة التقنية املركزية للتشاورعرض اال عالن عن طلب  -

عالن طلب تقدمي املشاريع يف املوقع اال لكرتوين للوزارة والتعاون الوطين وواكةل التمنية الاجامتعية وحصيفتني. -  نرش ا 

برام اتفاقيات الرشاكة: .4.2  اس تقبال وانتقاء املشاريع وا 

 مندوبية التعاون الوطين ب:تقوم . 3.2.1

قليية للتعاون الوطين؛  -  اس تقبال ملفات طلبات ادلمع من دلن املندوبيات اال 

يداع ملف ادلمع تسلمي وصل -  وذج آأ(؛)من ا 

 دراسة قبلية لطلبات ادلمع؛ -

 تعبئة ش باكت تقيمي املشاريع من دلن مندوبية التعاون الوطين؛   -

يداع الطلبات، والحئة خاصة ابلطلبات اليت مل تس تويف الرشوط  - . ملطلوبةاحتديد الحئة املشاريع املنتقاة حمليا، منقطة ومرتبة حسب توارخي ا 

 منوذج ب(.)

 ، وتتكون من:جلنة حملية للمصادقة عىل نتاجئ التقيمي تنعقد

قليي للتعاون الوطين، رئيسا؛ -  املندوب اال 

 اجلهوية لواكةل التمنية الاجامتعية؛ ممثل املنسقية -

قلمي املعين آأو من ميثهل -  ؛رئيس قسم العمل الاجامتعي ابلعامةل آأو اال 

قليي لوزارة الرتبية الوطنية آأو من ميثهل -  ؛املدير اال 

قليي لوزارة الصحة آأو من ميثهل؛  -  املندوب اال 

 طبيعة طلبات املشاريع.ومندوب التكوين املهين مىت اس تدعت الرضورة ذكل، وحبسب  -

قلمي املعين آأو م رئيس قسم العمل الاجامتعي ابلعامةل آأوو من طرف مندوب التعاون الوطين  لزومامصادقة يمت توقيع حمرض لل عضو و  ن ميثهلاال 

 اللجنة.عىل الأقل من آأعضاء ا ضايف 

 يقوم آأعضاء اللجنة ب: 

 (.منوذج ج)، ابلنس بة للمشاريع املقبوةل حمليا 07/2003توقيع حمارض الانتقاء واملصادقة املنصوص علهيا يف منشور الوزير الأول رمق  -

حاةل حمارض املصادقة، مع الحئتني منفصلتني، الحئة ابلنس بة للمشاريع املقبوةل حمليا مرتبة حسب مجموع التنقيط وقية ادلمع املايل ا - قرتح، ملا 

 .عىل املنسقية اجلهوية للتعاون الوطينوالحئة ابلنس بة لغري املقبولني، وذكل يف طردين وريق ورمقي 
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شعار امجلعيات اليت مل تقبل مشاريعها حمليا آأو هجواي برد كتايب مع تعليل الرفض وذكل بأأقرب ال جال -  ؛ا 

 .نتاجئ الانتقاء الأرسة عىلو والتمنية الاجامتعية واملساواة  التضامنوزارة و اطالع اللجنة التقنية املشرتكة بني اال دارة املركزية للتعاون الوطين  -

 .عىل املس توى املركزي ملؤسسة التعاون الوطين:3.2.2

قليية بقرار حتويل ادلمع املايل - خبار املنسقيات اجلهوية واملندوبيات اال   ؛ا 

جراءات مسطرية يبني التعاون الوطين س نة واحدة توقيع اتفاقيات للرشاكة عىل مدى  - ثرها ادلمع س نواي وفق ا  مت وامجلعيات، حيول عىل ا 

 ؛اال عالن عهنا لك س نة مالية

شعار امجلعيات اليت مل تقبل مشاريعها عىل املس توى املركزي برد كتايب مع تعليل الرفض بأأقرب ال جال -  .ا 

 

 

 مسار رصف ادلمع املايل للجمعية  .4.3

 يتعني عىل امجلعية ما ييل:

 فتح حساب بنيك خاص ابدلمع، تمت عربه لك معليات الرصف.   -

ابلنس بة للك  اظويتعني عىل امجلعية الاحتف ،يف مجيع املعامالت والعمليات املتعلقة ابدلمعآأو التحويل البنيك التعامل ابلش يك  -

 معلية، ابلواثئق احملاسبية الأصلية.

جناز اخلدمات امللزتم هبآأجور آأو  تغطية مصاريف يف للمسامهة ادلمع خيصص - ا، تعويضات املوارد البرشية املتخصصة امللكفة اب 

ة املس تفيدين وكذا مصاريف تأأمني نقل الأطفال املسجلني يف الحئ واخلدمات ادلامعة اكلنقل املدريس ابلنس بة للجمعيات اليت توفرها

عاقة املهملني امل ، واملطعمة ابلنس بة للأطفال من هذه اخلدمة  .تكفل هبم مبؤسسات الرعاية الاجامتعيةيف وضعية ا 

 .جنس ية املغربيةغري حامةل للالأجنبية آأجور آأو تعويضات الأطر  لتغطية مصاريفادلمع ال خيصص  -

شعار امجلعية بذكل.  يعمل التعاون الوطين عىل حتويل مبلغ ادلمع للجمعية مع ا 

 ادلمع الس نوي، تقوم امجلعية مبوافاة التعاون الوطين ب: الاس تفادة منبعد 

آأو  Comptable Agrééآأو حماسب معمتد  Fiduciaireحول رصف مبلغ ادلمع، مصادق عليه من طرف ائامتنية  التقرير املايل -

 .(14منوذج رمق ).comptable-Expertخبري حماسب 

املتعدد الاختصاصات موقع من دلن آأعضاء الفريق من هجة ومدير املؤسسة و/آأو رئيس  ، يُعده الفريقالس نوي الاجاميلالتقرير  -

عاقة  امجلعية من هجة آأخرى، يبني وقع وآأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل عىل تطور قدرات وهمارات الأشخاص يف وضعية ا 

 املس تفيدين.

ملواكبة الأرس املعنية بدمع المتدرس والتواصل معها حول الأمور ذات الصةل برتبية وتأأهيل  نشاطني خيصصانقريران، حول ت -

خبار قبيل للتعاون الوطين  عاقة، ينشطهام فريق اخملتصني التابع للمؤسسة وخمتصني آ خرين يف اجملال، مع ا  الأطفال يف وضعية ا 

 ور.  عىل آأن يكون التقرير معززا بصور والحئة احلض فيه،للمشاركة 

شعار امجلعية بذكل ومطالبهتا ابس تكامل الواثئق املطلوبة.  يف حاةل عدم املصادقة عىل تقرير ادلمع، يمت ا 

الس تفادة من ادلمع ، برمس الس نوات املنرصمة، فا ن ترش يحها لاملتوصل به لدلمع املايل املاليةويف حاةل عدم قيام امجلعية بتسوية الوضعية 

 يعترب ال غيا.
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ال بعد تقدمي ال يسمح  رفاق وثيقة  (،15)منوذج طلب للتعاون الوطين ل هاللجمعية ابس تعامل الفائض املايل من ادلمع ا  آأوجه  بنيت مع ا 

ال املقرتحة، و رصفال  .طرف التعاون الوطين املوضوع منيف  كتابية بعد التوصل مبوافقةال يمت الرصف ا 

 آأهنا:يمت سلوك املساطر املعمول هبا من آأجل اسرتجاع مبالغ ادلمع املقدمة للك مجعية ثبت 

  طار سةل اخلدمات  املدمعة يفاخلدمة  ومت رصفه لنفساس تفادت من دمع مايل من هجة معومية آأو خاصة ا 

 .ولنفس الأطفال املس تفيدين مهنا

 .عدم وضع مربرات الرصف اخلاص ابدلمع املتوصل به 

 حاةل تعذر تنفيذ االتفاقية يمت تفعيل اال جراءات املسطرية والقانونية اجلاري هبا العمل.يف 

 التتبع والتقيمي  .5

 ابلنس بة للجمعيات الرشيكة:

ير ادلاخيل لسري تنفيذ خدمات برانمج ادلمع، وموافاة التعاون الوطين لك هناية س نة دراس ية بتقر تقوم امجلعية ابلتتبع والتقيمي  -

جاميل، يُ  ه الفريق املتعدد الاختصاصات موقع من دلن آأعضاء الفريق من هجة ومدير املؤسسة و/آأو رئيس امجلعية من هجة عد  ا 

عاقة املس تفيدين. آأخرى،  يبني وقع وآأثر الربانمج الرتبوي والتأأهييل عىل تطور قدرات وهمارات الأشخاص يف وضعية ا 

 ابلنس بة للتعاون الوطين:

جنازية برامج ادلمع لفائدة الفئات  السهر عىل - املراقبة والتتبع امليداين، وذكل للوقوف عىل مدى احرتام امجلعيات لبنود االتفاقية، وا 

جناز تقارير  عاون الوطين املعدة من طرف املصاحل اخلارجية للت خدمات دمع المتدرس ال جنازالتقيمي اخلاريج املس تفيدة، وذكل من خالل ا 

 (1-ود منوذج د)

ىل س تة آأشهررفع تقرير تفصييل بعد لك  - رساهل ا  طار  ش تهملناق والأرسة وزارة التضامن والتمنية الاجامتعية واملساواة ، وا  اللجنة التقنية يف ا 

 ، ويتضمن التقرير الرتكييب احملاور التالية:املشرتكة

o  الحئة امجلعيات املس تفيدة؛ 

o ادلمع املايل املقدم للجمعيات؛ 

o  التوزيع اجلغرايف للجمعيات املس تفيدة؛ 

o عاقة؛  التوزيع حبسب اال 

o التوزيع حبسب طبيعة اخلدمات املنجزة؛ 

o  نتاجئ رصف ادلمع؛ 

o (1-د–منوذج و      د –منوذج) نتاجئ الافتحاص الرتبوي 

o املوضوع.يف  ردها لدلمع معاملايل  اس تعامل الفائضاليت طلبت للجمعيات  جدول تفصييل 

 

ىل وزارة مرة لك س تة آأشهر، مايل مرحيل رفع تقرير -  تبعا واملالية، الاقتصاد والأرسة ووزارةواملساواة  التضامن والتمنية الاجامتعية، ا 

 . 2015مارس  30للامدة الثانية من االتفاقية الثالثية املوقعة يف 


