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املحتوى
 تقديـــم آليات تدبري الدعم مساطر «تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة» مساطر «اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى» مساطر «تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل» -مساطر «املساهمة يف إحداث وتسيري مراكز االستقبال»
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تقدمي
لقد عرفت السياسات االجتامعية باملغرب يف العقد األخري تحوالت نوعية ،تجلت أساسا
يف اعتامد مقاربات تنموية مبنية عىل املدخل الحقوقي ،والذي يعترب مفهوم التنمية
البرشية مرتبطا بحقوق اإلنسان .وقد تك ّرس هذا التوجه الجديد من خالل مقتضيات
دستور اململكة ،وخاصة ما تنص عليه املادة  34التي تحث السلطات العمومية عىل وضع
تيس متتع األشخاص يف وضعية إعاقة بالحقوق والحريات املعرتف بها للجميع.
سياسات رّ
كام عمل الدستور عىل ضامن الحامية الكاملة لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة من
خالل ما نصت عليه ديباجته التي تحظر التمييز عىل أساس اإلعاقة.
وانسجاما مع مبادئ ومقتضيات االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وبرتوكولها االختياري ،التي صادقت عليهام اململكة املغربية يف  ،2009تم إخراج مرشوع
القانون اإلطار  97.13املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها،
سيشكل إطارا مرجعيا للرتسانة الترشيعية والتنظيمية الوطنية.
ومبوازاة مع ذلك ،عرفت تدخالت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية يف
مجال اإلعاقة تطورا نوعيا ،فمن برامج تروم املساعدة وتقديم الدعم ملبادرات متفرقة
للجمعيات ،أصبحت الوزارة اليوم ،يف إطار دورها التنسيقي األفقي مع مختلف القطاعات
الحكومية  ،تنتهج سياسة اجتامعية مندمجة بتوجهات جديدة ومقاربة حقوقية ،ترتجمها
مجموعة من األوراش املهيكلة ،ترمي إىل معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال اإلقصاء
االجتامعي لألشخاص يف وضعية إعاقة.
وتنفيذا للربنامج الحكومي يف مجال العناية باألشخاص يف وضعية إعاقة ،تم إحداث
صندوق دعم التامسك االجتامعي كآلية جديدة للدعم ،1يشمل أربع مجاالت للتدخل:
 -1مقتضيات املادة  18من قانون املالية لسنة  ،2012واملادة  25من قانون املالية  2013واملادة  13مكرر من السنة
املالية .2014
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تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛
اقتناء األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية األخرى؛
تشجيع االندماج املهني واألنشطة املدرة للدخل؛
املساهمة يف إحداث وتسيري مراكز االستقبال.
وألجرأة رصف االعتامدات املرصودة لخدمات الصندوق ،وسعيا وراء إضفاء الشفافية
وإرساء قواعد الحكامة الجيدة يف تدبريه ،تم توقيع اتفاقية ثالثية بتاريخ  30مارس 2015
بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية ومؤسسة
التعاون الوطني ،تحدد التزامات األطراف املعنية والرشوط والقواعد املنظمة لذلك.
وتأسيسا عىل ما سبق ،وانطالقا من التجربة التي راكمها القطب االجتامعي ،يف مجال تدبري
الدعومات املالية يف إطار الرشاكات مع الجمعيات ،ومتاشيا مع منشور السيد الوزير األول
رقم  07/2003بتاريخ  27يونيو  2003بشأن الرشاكة بني الدولة والجمعيات والتوصيات
املتضمنة يف تقريري املجلس األعىل للحسابات واملفتشية العامة للاملية بخصوص تدبري
ملف الرشاكة ،ويف إطار أجرأة مضامني الربنامج الحكومي املصادق عليه من قبل الربملان
بتاريخ  26يناير  ،2012والذي نص يف موضوع الرشاكة مع الجمعيات عىل رضورة «إقرار
معايري شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات ملنع الجمع بني التمويالت ،واعتامد
طلب العروض يف مجال دعم املشاريع» ،وعمال عىل ضبط عملية االستفادة من خالل
استهداف الفئات املعوزة من األشخاص يف وضعية إعاقة ،وتنفيذا لاللتزامات املنصوص
عليها يف االتفاقية الثالثية السالفة الذكر ،تم إرساء آليات لإلرشاف والتتبع ووضع إجراءات
مسطرية تروم رصف االعتامدات املرصودة.
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�آليات تدبري الدعم
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 .1عىل مستوى وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية:
 .1.1لجنة التتبع

تحدث عىل مستوى وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،طبقا للامدة
الخامسة من االتفاقية الثالثية ،لجنة للتتبع متثل األطراف املتعاقدة.
تركيبتها:
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
التعاون الوطني؛
وزارة االقتصاد واملالية.
تتحدد مهامها يف تتبع وتقييم تنفيذ خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي من خالل:
 1.2االطالع عىل عرض برنامج استعامل الدعم املايل املفوض؛
 2.2االطالع عىل التقرير املايل املرحيل حول كيفية رصف مبلغ الدعم.
تعقد لجنة التتبع اجتامعاتها مرتني كل سنة عىل األقل ،وكلام دعت الرضورة لذلك ،وذلك
بطلب من األطراف املتعاقدة.

 .2.1اللجنة التقنية

تحدث لجنة تقنية مشرتكة تضم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
والتعاون الوطني .تتحدد مهامها يف تتبع طلبات الدعم املنتقاة محليا؛
تعقد اللجنة التقنية اجتامعاتها مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل ،وكلام دعت الرضورة لذلك.
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 .2عىل مستوى التعاون الوطني:
يقوم التعاون الوطني بإرساء هيكلة وظيفية لتدبري خدمات صندوق دعم التامسك
االجتامعي.

 .1.2عىل املستوى املركزي
 .1.1.2وحدة التدبري املركزي

تحدث تحت إرشاف مدير التعاون الوطني ،عىل املستوى املركزي للتعاون الوطني،
وحدة للتدبري املركزي ،تتوىل اإلرشاف عىل تدبري سري تنفيذ خدمات صندوق دعم التامسك
االجتامعي.
تركيبتها:
مدير التعاون الوطني ،مرشفا؛
أربعة منسقني مركزيني عن التعاون الوطني يعينهم مدير التعاون الوطني؛
يتوىل كل منسق مركزي اإلرشاف عىل خدمة من الخدمات األربعة للصندوق
املحددة يف االتفاقية الثالثية.
مهامها:
إعداد برنامج استعامل الدعم املايل املفوض؛
تتبع سري طلبات املشاريع والعروض؛
تتبع احرتام املساطر ودفاتر التحمالت؛
االطالع عىل اإلمكانيات البرشية واملالية التي متت تعبئتها جهويا وإقليميا لسري
عملية تقديم الخدمات؛
تدقيق الئحة الطلبات املنتقاة محليا؛
تدقيق الوثائق املتعلقة مبشاريع اتفاقيات الرشاكة؛
إعداد التقرير املايل املرحيل كل ستة أشهر حول كيفية رصف مبلغ الدعم ،وعرضه
أمام لجنة التتبع والتقييم املنصوص عليها يف املادة الخامسة من االتفاقية الثالثية.
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تعقد وحدة التدبري املركزي لقاء دوريا كل ثالثة أشهر مع مديرية النهوض بوضعية
لألشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار اللجنة التقنية املشرتكة املذكورة آنفا ،وكلام اقتضت
الرضورة ذلك.

 .2.2عىل املستوى الجهوي
 .1.2.2وحدة التدبري الجهوي
تحدث عىل مستوى كل منسقية جهوية للتعاون الوطني ،وحدة لتدبري خدمات صندوق
دعم التامسك االجتامعي.
تركيبتها:
املنسق الجهوي للتعاون الوطني مرشفا؛
منسق جهوي لخدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي ،يعينه املنسق الجهوي؛
مناديب التعاون الوطني بالجهة.
مهامها:
برمجة اإلمكانيات البرشية واملالية املرصودة واملفوضة؛
تتبع طلبات الدعم؛
إعداد تقرير جهوي للمراقبة والتتبع امليداين ملختلف خدمات الدعم؛
إعداد التقرير املايل املرحيل كل ستة أشهر ورفعه إىل اإلدارة املركزية للتعاون
الوطني.
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م�ساطر
حت�سني ظروف متدر�س
الأطفال يف و�ضعية �إعاقة
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 .1التعريف
يقصد بـ «تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة» الواردة يف صندوق دعم
التامسك االجتامعي ،كل الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية
التي تقدمها الجمعيات داخل املؤسسات املتخصصة أو املؤسسات التعليمية الدامجة.

 .2الفئة امل�ستفيدة
يستفيد من دعم «تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة» ،األشخاص يف وضعية
إعاقة املعوزون منهم ،واملسجلون يف مؤسسات متخصصة أو يف إطار أقسام اإلدماج
املدريس أو أقسام دراسية عادية يف مؤسسات تعليمية عمومية.
وتتوىل الجمعيات ،التي تسري املؤسسات املتخصصة أو النشيطة يف مجال اإلدماج املدريس،
تقديم طلبات الدعم.

 .3جماالت الدعم
يشمل دعم التمدرس ثالثة أصناف من الربامج:
أ -برنامج الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل
املؤسسة املتخصصة.
الفئة املستفيدة من الربنامج :األشخاص يف وضعية إعاقة عميقة املعوزون املسجلون
بصفة رسمية داخل مؤسسة متخصصة.
ب -برنامج الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية لدعم
اإلدماج املدريس داخل املؤسسات التعليمية العمومية.
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الفئة املستفيدة من الربنامج :األشخاص يف وضعية إعاقة املعوزون املسجلون بصفة
رسمية يف مؤسسة تعليمية عمومية ،سواء يف إطار قسم اإلدماج املدريس أو يف إطار قسم
درايس عادي.
ت -برنامج الخدمات العالجية الوظيفية التكميلية داخل املؤسسة املتخصصة.
الفئة املستفيدة من الربنامج :األطفال يف وضعية إعاقة املعوزون واملتمدرسون يف
مؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية ،والذين يطلبون االستفادة من خدمات تكميلية
للدعم داخل مؤسسة متخصصة.
وتشمل سلة الخدمات القابلة للدعم:
الرتبية الخاصة؛
العالجات الشبه الطبية (تقويم النطق ،الرتويض الحريك ،النفس حريك)؛
الدعم واملواكبة النفسية؛
التأهيل املهني؛
مع إضافة خدمة النقل املدريس بالنسبة للجمعيات التي توفرها.
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 .4ال�رشوط واملعـايري املعتمدة يف انتقاء طلبات الدعم

 .1.4معايري التقييم

يتم اعتامد شبكة معيارية لتقييم طلبات الدعم ،تعتمد املداخل التالية:
االستهداف الفردي؛
االستهداف الفئوي1؛
االستهداف املجايل2؛
القدرات التدبريية؛
الحكامة.

 .2.4التقييم املعياري
 .1.2.4القبول املبديئ لطلب الدعم

تضع الجمعية لدى أقرب مندوبية للتعاون الوطني ملفا لطلب الدعم ،ويشرتط للقبول
األويل للطلب:
سالمة الوضعية القانونية للجمعية ؛
إثبات وضعية العوز لألشخاص املرتشحني من االستفادة من الدعم؛
عدم الجمع بني متويلني من جهة عمومية أو خاصة لنفس الفئة ولنفس مجال الدعم.
ملحوظة :تستقبل مندوبية التعاون الوطني ،يف إطار مجالها الرتايب ،طلبات
الجمعيات املسرية للمؤسسات التي توجد مقراتها داخل نفوذ املندوبية ،وذلك
بغض النظر عن سكنى األطفال املعنيني.
بعد تأكد إدارة املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني من توفر رشوط القبول األويل،
يتم تسجيل ودراسة طلب دعم تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة.
 -1يستعمل معيار للموازنة بالنسبة لألشخاص ذوي إعاقة التوحد وذوي الشلل الدماغي.
 -2تنقط املجاالت الرتابية من  0إىل  ،4وذلك استنادا إىل نتائج البحث الوطني الثاين حول سب انتشار اإلعاقة (وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية) ،وكذا معطيات الخريطة الصحية املتعلقة بتوزيع املوارد البرشية
املتخصصة يف العالج الشبه الطبي املرتبط باإلعاقة (وزارة الصحة -الخريطة الصحية – .) 2013
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 .2.2.4الوثائق املطلوبة مللف الدعم
يتكون ملف طلب الدعم من الوثائق التالية:
طلب للدعم موجه إىل السيد مدير التعاون الوطني( .منوذج رقم )1؛
بطاقة معلومات حول الجمعية (منوذج رقم )2؛
امللف القانوين للجمعية يتضمن الوثائق التالية:
القانون األسايس( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
وصل اإليداع( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
الئحة أعضاء مكتب الجمعية( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
نسخة من محرض اجتامع املكتب املسري يدون فيه قرار «طلب دعم التمدرس»،
يحمل توقيع رئيس الجمعية وخاتم الجمعية وتوقيعات أغلبية أعضاء املكتب؛
التقرير األديب برسم السنة املنرصمة يف نسخة واحدة ،موقع ومختوم من لدن رئيس
الجمعية ؛
التقرير املايل برسم السنة املنرصمة يف نسخة واحدة ،ويشرتط يف التقرير املايل
أن يكون مصادقا عليه من طرف خبري يف املحاسبة؛
شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية؛
ترصيح بالرشف مصادق عليه ،يبني أن الجمعية ال تتلقى دعام للتمدرس ،لنفس
األشخاص املرشحني لالستفادة ويف نفس السنة املالية ،من أي جهة مانحة عمومية
أو خاصة(.منوذج رقم )3؛
نسخة من دفرت التحمالت الخاص بالجمعيات ،مؤرش عىل كل صفحاته ومختوم بخاتم
الجمعية وموقع من طرف من يخوله القانون األسايس ذلك (توقيع مصادق عليه) يف
صفحته األخرية مع إضافة عبارة «تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به»؛
بطاقة تعريفية للجمعية تحدد التخصص واملجال الرتايي لتدخل الجمعية(.منوذج
رقم )4؛
¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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بطاقة تعريفية تحدد القدرات التدبريية للجمعية( .منوذج رقم .)5
إضافة إىل الوثائق املذكورة آنفا ،يتم تقديم وثائق خاصة بحسب برنامج الدعم الذي
اختارته الجمعية:
دعم برنامج الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل
املؤسسة املتخصصة.
الئحة اسمية للمرتشحني لالستفادة من دعم الخدمات الرتبوية والتأهيلية
والعالجية داخل املؤسسة املتخصصة (منوذج رقم  )6؛
شهادة تثبت درجة اإلعاقة العميقة بالنسبة للمراكز املتخصصة ؛
نسخة من بطاقة نظام املساعدة الطبية (راميد) ،أو شهادة إدارية.تثبت
وضعية عوز الشخص املرشح لالستفادة ؛
الئحة املوارد البرشية املتخصصة التي ستتوىل إنجاز الخدمات (منوذج رقم )7؛
نسخ تعاقد بني الجمعية واملختصني سارية املفعول؛
املرشوع الفردي (منوذج رقم .)8
بالنسبة للجمعيات التي توفر خدمة النقل املدريس ،يتم تقديم نسخة من عقد
عمل السائق أو وثيقة إدارية بالنسبة لألشخاص املوضوعني رهن اإلشارة ،ونسخ من
تأمينات كل املستفيدين من الخدمة.
دعم برنامج خدمات دعم اإلدماج املدريس داخل املؤسسات التعليمية العمومية
الئحة اسمية للمرتشحني لالستفادة من خدمات دعم اإلدماج املدريس داخل
املؤسسات التعليمية العمومية( .منوذج رقم )9؛
شواهد تثبت اإلعاقة (مبختلف درجاتها)؛
نسخة من بطاقة نظام املساعدة الطبية (راميد) أو شهادة إدارية.تثبت وضعية
عوز الشخص املرشح لالستفادة؛
الئحة املوارد البرشية املتخصصة التي ستتوىل إنجاز الخدمات (منوذج رقم )7؛
نسخ تعاقد بني الجمعية واملختصني سارية املفعول؛
¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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املرشوع الفردي (منوذج رقم )8؛
نسخة رشاكة ،سارية املفعول ،بني الجمعية ونيابة وزارة الرتبية الوطنية أو
األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين ،أو ترخيص إداري للقيام مبهمة الدعم
داخل املؤسسة التعليمية ،مسلّم من النيابة أو األكادميية أو من إدارة املؤسسة
التعليمية العمومية املعنية.
دعم برنامج خدمات الدعم الرتبوي والتأهييل التكمييل داخل املؤسسة.
الئحة اسمية للمرتشحني لالستفادة من خدمات الدعم الرتبوي والتأهييل
التكمييل داخل املؤسسة املتخصصة ( منوذج رقم )10؛
شواهد تثبت اإلعاقة؛
نسخة من بطاقة نظام املساعدة الطبية (راميد) أو شهادة إدارية.تثبت وضعية
عوز الشخص املرشح لالستفادة؛
الئحة املوارد البرشية املتخصصة التي ستتوىل إنجاز الخدمات (منوذج رقم )7؛
نسخ تعاقد مع املختصني سارية املفعول؛
املرشوع الفردي (منوذج رقم )8؛
شهادة مدرسية تثبت أن املعني باألمر يتابع الدراسة يف مؤسسة تعليمية
عمومية.

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

ميكن لكل جمعية أن تتقدم دفعة واحدة بثالثة طلبات للدعم تهم الربامج الثالثة اآلنفة الذكر:
 .iالئحة الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة
املتخصصة.
 .iiالئحة خدمات دعم اإلدماج املدريس داخل املؤسسات التعليمية العمومية؛
 .iiiالئحة خدمات الدعم الرتبوي والتأهييل التكمييل داخل املؤسسة.
ملحوظة :ال يسمح بتسجيل مرشح(ة) لالستفادة من الدعم يف أكرث من الئحة واحدة.
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 .3.2.4املعايري
يتم تنقيط طلب الدعم ،وفق شبكات معيارية ،وذلك بحسب تخصص ومجال تدخل كل
جمعية.
أ -معايري تقييم التخصص واملجال الرتايب لتدخل الجمعية
ب -معايري تقييم االستهداف الفردي
ج -تقييم القدرات التدبريية للجمعية
د -تقييم الحكامة

 .5م�سار تدبري الدعم
يتحدد مسار تدبري ملف الرشاكة مع الجمعيات يف إطار دعم «تحسني ظروف متدرس
األطفال يف وضعية إعاقة» كالتايل:

 .1.5إعالن طلبات الدعم

يقوم التعاون الوطني بـ:
إعداد اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع؛
عرض اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع والتدابري املسطرية املواكبة لذلك،عىل
أنظار اللجنة التقنية املركزية للتشاور؛
نرش إعالن طلب تقديم املشاريع يف املوقع اإللكرتوين للوزارة والتعاون الوطني
ووكالة التنمية االجتامعية وصحيفتني.
¦

¦

¦

¦

¦

¦
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 .2.5استقبال وانتقاء املشاريع وإبرام اتفاقيات الرشاكة:
تقوم مندوبية التعاون الوطني بـ:
استقبال ملفات طلبات الدعم من لدن املندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني؛
تسليم وصل إيداع ملف الدعم (انظر النموذج أ)؛
دراسة قبلية لطلبات الدعم؛
تعبئة شبكات تقييم املشاريع من لدن مندوبية التعاون الوطني؛
تحديد الئحة املشاريع املنتقاة محليا ،منقطة ومرتبة حسب تواريخ إيداع الطلبات،
والئحة خاصة بالطلبات التي مل تستوف الرشوط املطلوبة(.منوذج ب).
تعقد لجنة محلية للمصادقة عىل نتائج التقييم ،وتتكون من:
املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني رئيسا؛
ممثل املنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية؛
رئيس قسم العمل االجتامعي بالعاملة أو اإلقليم املعني أو من ميثله؛
نائب وزارة الرتبية الوطنية أو من ميثله.
وميكن دعوة مندوب وزارة الصحة أو مندوب التكوين املهني متى استدعت الرضورة
ذلك ،وبحسب طبيعة طلبات املشاريع.
يقوم أعضاء اللجنة بـ:
توقيع محارض االنتقاء واملصادقة املنصوص عليها يف منشور الوزير األول رقم
 07/2003بالنسبة للمشاريع املقبولة محليا؛
إحالة محارض املصادقة ،مع الئحتني منفصلتني ،الئحة بالنسبة للمشاريع املقبولة
محليا مرتبة حسب مجموع التنقيط وقيمة الدعم املايل املقرتح ،والئحة بالنسبة
لغري املقبولني ،وذلك يف طردين ورقي ورقمي عىل اإلدارة املركزية التعاون الوطني؛
اطالع اللجنة التقنية املشرتكة بني اإلدارة املركزية للتعاون الوطني ووزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية عىل نتائج االنتقاء واملصادقة؛
إخبار املنسقيات الجهوية واملندوبيات اإلقليمية بقرار تحويل الدعم املايل؛
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توقيع اتفاقيات للرشاكة عىل مدى ثالث سنوات بني التعاون الوطني والجمعيات،
يحول عىل إثرها الدعم سنويا وفق إجراءات مسطرية يتم اإلعالن عنها كل سنة
مالية؛
إشعار الجمعيات التي مل تقبل مشاريعها برد كتايب مع توضيح أسباب عدم القبول.

 .3.5مسار رصف الدعم املايل للجمعية
يتعني عىل الجمعية ما ييل:
فتح حساب بنيك خاص بالدعم ،فور التوصل بالشطر األول من الدعم ،تتم عربه كل
عمليات الرصف؛
التعامل بالشيك يف جميع املعامالت والعمليات املتعلقة بالدعم .ويتعني عىل
الجمعية االحتفاظ بالنسبة لكل عملية ،بالوثائق املحاسبية األصلية؛
يخصص الدعم للمساهمة يف تغطية مصاريف أجور أو تعويضات املوارد البرشية
املتخصصة املكلفة بإنجاز الخدمات امللتزم بها ،والخدمات الداعمة كالنقل املدريس
بالنسبة للجمعيات التي توفرها؛
يعمل التعاون الوطني عىل تحويل الشطر األول من مبلغ الدعم للجمعية مع
إشعار الجمعية بذلك؛
ال يتم تحويل الشطر الثاين من مبلغ الدعم السنوي للجمعية ،إال بعد توصل التعاون
الوطني بـ:
التقريرين األديب واملايل املعد من طرف الجمعية حول رصف الشطر األول من
مبلغ الدعم ،مصادق عليه من طرف ائتامنية  Fiduciaireأو محاسب معتمد
 Comptable Agrééأو خبري محاسب Expert comptable؛
بعد استنفاذ الشطر الثاين من الدعم السنوي ،تقوم الجمعية مبوافاة التعاون الوطني بـ:
التقريرين األديب واملايل حول رصف مبلغ الدعم ،مصادق عليه من طرف
ائتامنية  Fiduciaireأو محاسب معتمد  Comptable Agrééأو خبري محاسب
Expert comptable؛
¦

¦

¦

¦
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تقرير إجاميل سنوي ،يُعده الفريق املتعدد االختصاصات موقع من لدن أعضاء
الفريق من جهة ومدير املؤسسة و/أو رئيس الجمعية من جهة أخرى ،يبني وقع
وأثر الربنامج الرتبوي والتأهييل عىل تطور قدرات ومهارات األشخاص يف وضعية
إعاقة املستفيدين.
يف حالة عدم املصادقة عىل تقرير أحد أشطر الدعم ،يتم إشعار الجمعية بذلك ومطالبتها
باستكامل الوثائق املطلوبة.
ويف حالة تعذر تنفيذ االتفاقية يتم تفعيل اإلجراءات املسطرية والقانونية الجاري بها
العمل.
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 .6التتبع والتقييم
بالنسبة للجمعيات الرشيكة:
تقوم الجمعية بالتتبع والتقييم الداخيل لسري تنفيذ خدمات برنامج الدعم،
وموافاة التعاون الوطني كل نهاية سنة دراسية بتقرير إجاميل ،يُعده الفريق املتعدد
االختصاصات موقع من لدن أعضاء الفريق من جهة ومدير املؤسسة و/أو رئيس
الجمعية من جهة أخرى ،يبني وقع وأثر الربنامج الرتبوي والتأهييل عىل تطور قدرات
ومهارات األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين.
بالنسبة للتعاون الوطني:
السهر عىل املراقبة والتتبع امليداين ،وذلك للوقوف عىل مدى احرتام الجمعيات
لبنود االتفاقية ،وإنجازية برامج الدعم لفائدة الفئات املستفيدة ،وذلك من خالل
إنجاز تقارير االفتحاص االجتامعي والرتبوي املعدة من طرف املصالح الخارجية
للتعاون الوطني (منوذج د)؛
رفع تقرير تفصييل بعد كل ستة أشهر ،وإرساله إىل وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية ملناقشته يف إطار اللجنة التقنية املشرتكة ،ويتضمن التقرير
الرتكيبي املحاور التالية:
الئحة الجمعيات املستفيدة؛
الدعم املايل املقدم للجمعيات؛
التوزيع الجغرايف للجمعيات املستفيدة؛
التوزيع بحسب اإلعاقة؛
التوزيع بحسب طبيعة الخدمات املنجزة؛
نتائج رصف الشطر األول من الدعم؛
نتائج رصف الشطر الثاين من الدعم؛
نتائج االفتحاص الرتبوي.
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رفع تقرير مايل مرحيل ،مرة كل ستة أشهر ،إىل وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية .تبعا للامدة الثانية من االتفاقية
الثالثية املوقعة يف  30مارس .2015
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م�ساطر
اقتناء الأجهزة اخلا�صة وامل�ساعدات التقنية الأخرى
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 .1التعريف
يقصد باألجهزة الخاصة واملساعدات التقنية مجموع املنتوجات واألجهزة واألنظمة
التي يستعملها الشخص يف وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز،
وتساهم بشكل كبري يف تحقيق استقالليته واندماجه السوسيواقتصادي .كام تعترب رضورية
من أجل االعتناء بالذات ،والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام باألنشطة املنزلية
وكذا األنشطة الرتفيهية والرياضية.
ويدخل يف إطار هذا التعريف كل من:
املعينات التقنية التي تشمل الكرايس املتحركة واملعمدات وغريها من األجهزة التي
تعني بالخصوص عىل تسهيل التنقل؛
األجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو تصحيح وظيفة عضو معني بالجسم
واألجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو جزئية.

 .2الفئات امل�ستهدفة
يستفيد من خدمات األجهزة الخاصة واملساعدات التقنية جميع األشخاص يف وضعية
إعاقة حسب الرشوط املحددة أدناه:
األشخاص يف وضعية إعاقة املعوزون الحاملون لبطاقة املساعدة الطبية «راميد»؛
األشخاص يف وضعية إعاقة محدودي الدخل ،وذلك بعد إجراء بحث اجتامعي يجريه
التعاون الوطني؛
األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدون من نظام للتعاضد أو التأمني ،رشيطة
عدم خضوع الجهاز املطلوب للتكفل أو التعويض.
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 .3التدابري وال�رشوط
أ -الوثائق املطلوبة
يتضمن طلب الحصول عىل املعينات التقنية الوثائق األساسية املشرتكة التالية:
طلب موجه إىل السيد مدير التعاون الوطني؛
شهادة طبية أصلية تبني نوع اإلعاقة ،واملعينات التقنية املطلوبة؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
نسخة من بطاقة «راميد» أو شهادة أجرة تثبت أن األجرة الشهرية ال تتعدى
 3000درهم.
ب -اقتناء وتوزيع املعينات التقنية
يتم اقتناء املعينات التقنية عن طريق طلب عروض سنوي يعلن عنه التعاون الوطني.
يتم تحديد وحرص مكونات طلب العروض باتفاق مسبق بني التعاون الوطني ووزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية( .الئحة أولية للمعينات التقنية بامللحق).
يقدم طلب الحصول عىل املعينات التقنية باسم الشخص يف وضعية إعاقة إذا كان راشدا،
أو باسم ويل أمره إذا كان قارصا أو من قبل الجمعيات العاملة قي مجال اإلعاقة .وتضع
مؤسسة التعاون الوطني منوذجا لتقديم الطلب باتفاق مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية.
يعمل التعاون الوطني عىل منح املعينات التقنية داخل مقرات مراكز التوجيه واملساعدة
املحدثة عىل مستوى املنسقيات الجهوية واملندوبيات اإلقليمية التابعة له.
ال ميكن أن يجدد طلب استفادة الشخص املعني من نفس نوعية املعينات التقنية إال بعد
انرصام سنتني.
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يف بعض الحاالت التي يتعذر فيها عىل املستفيد أو املستفيدة التنقل ملركز التوجيه
واملساعدة من أجل الحصول عىل الجهاز ،ميكن أن يتكلف ممثل التعاون الوطني بتوصيله
ملنزل املعني أو املعنية باألمر.
ميكن للجمعيات تقديم طلبات الحصول عىل املعينات التقنية رشيطة أن يتضمن طلبها
امللفات الفردية لألشخاص يف وضعية إعاقة الراغبني يف االستفادة .وميكن للجمعية أن
تقوم بعملية توزيع املعينات التقنية داخل مقرها ،رشيطة املوافقة املبدئية للتعاون
الوطني وحضور ممثل عنه .كام تلتزم الجمعية بتقديم تقرير مفصل عن سري العملية.
تتم معالجة طلبات الحصول عىل املعينات التقنية عرب التطبيق املعلومايت الذي ستضعه
الوزارة رهن إشارة الوحدات .عىل أن يتم إدماج املعطيات املستخلصة من التطبيق داخل
النظام املعلومايت الوطني حول اإلعاقة املتوقع اعتامده.
يعتمد تاريخ وضع الطلب يف تحديد األسبقية لالستفادة من املعينات التقنية ويف حالة
وجود تطابق يف تاريخ وضع الطلب تعطى األسبقية لألطفال املتمدرسني.
يتضمن التقرير ،املعد من قبل التعاون الوطني ،املشار إليه يف املادة الثانية من اتفاقية
الرشاكة بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية
والتعاون الوطني ،الئحة باألشخاص املستفيدين من املعينات التقنية تتضمن عىل األقل
املعطيات التالية:
االسم الكامل
الجهة واإلقليم
تاريخ وضع الطلب
نوع الجهاز
تاريخ ومكان اإلستفادة
الئحة باملستندات التربيرية.

30

ت -بالنسبة آلالت السمع واألجهزة التعويضية والبديلة
يربم التعاون الوطني اتفاقا مع رشكة متخصصة يف تزويد اآلالت السمعية أو رشكة
متخصصة يف صنع وتركيب األجهزة التعويضية والبديلة ،عىل مستوى كل جهة.
تتضمن اتفاقيات الرشاكة هاته مسطرة وشكليات تكفل الرشكة برتكيب آالت السمع
للمستفيدين وااللتزام بتغيري القالب  emboutبحسب الحاجة .كام تتضمن مسطرة
وشكليات صنع وتركيب وصيانة األجهزة التعويضية والبديلة والتكفل بتقديم خدمات
الرتويض الطبي.
ال ميكن أن يجدد طلب استفادة الشخص املعني من آلة السمع إال بعد انرصام أجل ثالث
سنوات.
ال ميكن أن يجدد طلب استفادة الشخص املعني من األجهزة التعويضية والبديلة إال بناء
عىل رأي الطبيب املختص.
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م�ساطر
ت�شجيع االندماج املهني
والأن�شطة املدرة للدخل
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 .1التعريف
يقصد بالنشاط املدر للدخل كل نشاط يرتكز عىل إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها
وتحقيق ربح يشكل دخال لصاحب هذا النشاط قصد إغنائه عن البحث عن دخل بواسطة
العمل باألجرة.
ومتارس هذه األنشطة يف إطار مبادرات فردية عىل شكل مقاوالت ذاتية أو جامعية عىل
شكل تعاونيات أو مقاوالت.

 .2الأهداف
األهداف املتوخاة من هذا الربنامج هي:
إدماج االشخاص يف وضعية إعاقة عن طريق إحداث أنشطة مدرة للدخل أو
مقاوالت صغرى؛
تثمني وتنمية الكفاءات التدبريية لألشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال الحياة
االجتامعية؛
تطوير مستوى عيش األشخاص يف وضعية إعاقة.

.3موا�صفات حامل امل�رشوع
مواصفات حامل املرشوع
نوعية اإلعاقة

جميع أنواع اإلعاقة

السن

 18سنة فام فوق

املستوى الدرايس

ال يشرتط

مكان اإلقامة

التغطية الرتابية للمندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني

اإلطار القانوين

ذايت :مقاولة ذاتية
جامعي :تعاونية أو مقاولة
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مواصفات املرشوع
مبلغ االستثامر
لكل مرشوع

 60.000درهم كحد أقىص لكل شخص يف وضعية إعاقة يف
حدود  200000درهم ملرشوع جامعي

إحداث

أول إحداث

مكان املرشوع

التغطية الرتابية للمندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني

النشاط

األنشطة التي تحرتم القوانني الجاري بها العمل

عدد الرشكاء

حسب اإلطار القانوين املعتمد
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 .4الإجراءات امل�سطرية
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املسطرة التفصيلية
يتم تفصيل عمليات إعداد واختيار ومواكبة املشاريع من خالل ثالثة مستويات:
املستوى اإلقليمي؛
املستوى الجهوي؛
املستوى املركزي.

املستوى اإلقليمي
 .1مرحلة االستقبال والتوجيه واإلرشاد
 .1.1التوصيف

استقبال الشخص يف وضعية إعاقة مبركز التوجيه واملساعدة التابع للتعاون
الوطني ،املوجد قرب محل سكنى املعني باألمر ،ويعترب املركز مبثابة الشباك الوحيد
لكل العمليات اإلدارية؛
التوجيه نحو العمل املقاواليت؛
إخبار حول برامج املواكبة املقرتحة.
ملحوظة :ميكن للجمعيات القيام بعملية إخبار وتعبئة األشخاص يف وضعية إعاقة،
وذلك للتوجه إىل املراكز وتقديم طلبات دعم املشاريع للدخل.

.2.1املدة :يوم.
.3.1الوثائق التربيرية

نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛
شهادة طبية تثبت اإلعاقة؛
نسخة من بطاقة «راميد» أو وثيقة إدارية تثبت وضعية العوز؛
يتم تسليم وصل إيداع الطلب للمعني باألمر ،يتضمن تاريخ ورقم تسلسيل؛
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سجل أو الئحة مفصلة لحاميل املشاريع الذين سيتم توجيههم لالستفادة من
الورشة التحسيسية.
.1.4الجهة املسؤولة :التعاون الوطني.

 .2مرحلة التح�سي�س

 .1.2التوصيف

يتم دعوة حاميل املشاريع لالستفادة من ورشة تحسيسية إخبارية حول رهان
إحداث مقاولة صغرى أو تعاونية .
ملحوظة :ميكن للشخص يف وضعية إعاقة أن يكون مصحوبا مبرافق.
 .2.2املدة :يوم .7 +

.3.2الوثائق التربيرية

الئحة الحضور؛
بطاقة املرشوع؛
قاعدة معطيات املشاريع.

 .4.2الجهة املسؤولة:

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
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 .3مرحلة اختيار امل�شاريع

 .1.3التوصيف

اختيار أويل ،وذلك طبقا لرشوط االنتقاء.

.2.3املدة :يوم .14 +

 .3.3الوثائق التربيرية

بطاقة املرشوع  +بطاقة االنتقاء.

 .4.3الجهة املسؤولة:

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.

 .4مرحلة امل�صادقة

 .1.4التوصيف

مقابلة فردية من طرف لجنة مشرتكة والتي من مهامها املصادقة عىل املشاريع؛
ملحوظة :ميكن للشخص يف وضعية إعاقة ذهنية أن يكون مصحوبا مبرافق.

 .2.4املدة :يوم .21 +

 .3.4الوثائق التربيرية
جذاذة التقييم؛
برنامج املواكبة؛
قاعدة املعطيات.

 .4.4الجهة املسؤولة:
التعاون الوطني.
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 .5مرحلة املواكبة

 .1.5التوصيف

دراسة السوق؛
دراسة تقنية؛
دراسة التمويل؛
إعداد مخطط األعامل.

 .2.5املدة :يوم ( 28 +املدة بني  4و 6أسابيع).

 .3.5الوثائق التربيرية

خارطة الطريق؛
مخطط األعامل business plan؛
الئحة املشاريع التي تحتاج إىل املواكبة.

 .4.5الجهة املسؤولة:

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
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املستوى الجهوي
 .6مرحلة انتقاء امل�رشوع وامل�صادقة عليه

 .1.6التوصيف

دراسة وتقييم املرشوع من طرف اللجنة الجهوية؛
مداولة حول نجاعة املرشوع؛
يتم تصنيف املشاريع قصد إعداد طلب مشاريع املواكبة خاص بالجمعيات عىل
مستوى الجهة.

 .2.6املدة :أسبوع بعد إعداد مخطط األشغال.

 .3.6الوثائق التربيرية

امللف املتوصل به من طرف اللجنة األقليمية.

 .4.6الجهة املسؤولة

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
وكالة التنمية االجتامعية.

ملحوظة :يتم استقبال طلبات دعم املشاريع املدرة للدخل طيلة السنة ،ويحدد املنسق
الجهوي أربع محطات زمنية يف السنة الجتامعات اللجنة الجهوية لدراسة وتقييم
امللفات.
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 .7مرحلة انتقاء م�شاريع املواكبة امليدانية حلاملي امل�شاريع

 .1.7التوصيف

إعالن عن طلب مشاريع املواكبة خاص بالجمعيات ،وذلك عىل مستوى كل جهة؛
تعرض الئحة املشاريع املراد مواكبتها عىل الجمعيات املرشحة؛
انتقاء الجمعيات من لدن لجنة جهوية ،وذلك وفق معايري التجربة يف املجال
والقدرة عىل املواكبة عن قرب.

 .2.7املدة :بعد مصادقة اللجنة الجهوية عىل مشاريع املواكبة امليدانية.

 .3.7الوثائق التربيرية

طلب للمواكبة موجه إىل السيد مدير التعاون الوطني( .منوذج )A؛
بطاقة معلومات حول الجمعية (منوذج )B؛
امللف القانوين للجمعية يتضمن الوثائق التالية:

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

القانون األسايس( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
وصل اإليداع( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية( .نسخة واحدة مشهود
مبطابقتها لألصل)؛
الئحة أعضاء مكتب الجمعية( .نسخة واحدة مشهود مبطابقتها لألصل)؛
التقرير األديب برسم السنة املنرصمة يف نسخة واحدة ،موقع ومختوم من لدن
رئيس الجمعية؛
التقرير املايل برسم السنة املنرصمة يف نسخة واحدة ،ويشرتط يف التقرير املايل
أن يكون مصادقا عليه من طرف خبري يف املحاسبة؛
شهادة بنكية برقم الحساب البنيك للجمعية.
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ترصيح بالرشف مصادق عليه ،يبني أن الجمعية ال تتلقى دعام للتشغيل أو
االندماج املهني لنفس األشخاص املرشحني لالستفادة ويف نفس السنة املالية ،من أي
جهة مانحة عمومية أو خاصة( .منوذج )C
نسخة من دفرت التحمالت الخاص بالجمعيات ،مؤرش عىل كل صفحاته ومختوم بخاتم
الجمعية وموقع من طرف من يخوله القانون األسايس ذلك ( .وقيع مصادق عليه) يف
صفحته األخرية مع إضافة عبارة «تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به» ؛
بطاقة تعريفية للجمعية تحدد التخصص واملجال الرتايي لتدخل الجمعية( .منوذج
)C؛
بطاقة تعريفية تحدد القدرات التدبريية للجمعية( .منوذج )D؛
تعاقد أو رسالة تكليف مواكب(ة) للتبع املرشوع؛
الربنامج التوقعي للمواكبة امليدانية لكل مرشوع (منوذج .)E
دراسة وتقييم الطلبات من طرف اللجنة الجهوية:
مداولة حول جودة مشاريع املواكبة؛
مصادقة اللجنة الجهوية عىل مشاريع املواكبة.

 .4.7الجهة املسؤولة:

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
وكالة التنمية االجتامعية.
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 .8مرحلة �إبرام العقد مع حامل امل�رشوع

 .1.8التوصيف

التوقيع عىل عقد التمويل من طرف املنسق الجهوي وحامل املرشوع.

وبالنسبة لإلعاقة الذهنية يوقع عقد التمويل مع أم الشخص حامل املرشوع ،ويف حالة
تعذر ذلك مع األب ،ويف حالة تعذر ذلك مع ويل األمر.
 .2.8املدة :بعد مصادقة اللجنة الجهوية.

 .3.8الوثائق التربيرية

عقد متويل املرشوع؛
الترصيح بالرشف مصادق عليه؛
محرض املصادقة.

 .4.8الجهة املسؤولة:

املنسق الجهوي للتعاون الوطني.
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 .9مرحلة �إبرام العقد مع اجلمعية املواكبة

 .1.9التوصيف

التوقيع عىل عقد التمويل من طرف املنسق الجهوي ورئيس الجمعية ،عىل أن
يتضمن العقد الئحة املشاريع التي تلتزم الجمعية مبواكبتها ميدانيا؛
تسلم التعاون الوطني مخطط األعامل الخاص بكل مرشوع.

 .2.9املدة :بعد مصادقة اللجنة الجهوية.

 .3.9الوثائق التربيرية

عقد متويل مواكبة املرشوع.

 .4.9الجهة املسؤولة:

املنسق الجهوي للتعاون الوطني.
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املستوى املركزي
 .10مرحلة التمويل

 .1.10التوصيف

فحص امللف ،إعداد الشيك:
لفائدة حامل املرشوع ،يتم التمويل عىل األقل عىل شطرين ،عىل أن ال يتعدى
التمويل اإلجاميل ( )60.000درهم؛
للجمعية الرشيكة ،يتم التمويل عىل األقل عىل شطرين ،عىل أن ال يتعدى التمويل
اإلجاميل ملصاريف املواكبة  % 20من املبلغ اإلجاميل للمرشوع.
ملحوظة :بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية ،يتم إعداد الشيك ملوقّع عقد التمويل
(أ ّم الشخص حامل املرشوع ويف حالة تعذر ذلك لألب ويف حالة تعذر ذلك لويل األمر).
 .2.10املدة :أسبوعني من تاريخ التوقيع عىل العقد.

 .3.10الوثائق التربيرية
 .4.10امللف الكامل
 .5.10الجهة املسؤولة :التعاون الوطني (االدارة املركزية).
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املستوى اإلقليمي
 .11مرحلة امل�ساعدة على انطالقة امل�رشوع

 .1.11التوصيف

املواكبة خالل مرحلة التأسيس؛
املواكبة أثناء انطالق املرشوع.

.2.11املدة :حسب ترسيح الدعم املايل.

 .3.11الوثائق التربيرية

مسطرة اإلجراءات اإلدارية الخاصة باإلحداث؛
محرض االنطالقة.

 .4.11الجهة املسؤولة:

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة.
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 .12مرحلة التتبع ما بعد الإحداث

 .1.12التوصيف

زيارة ميدانية؛
استشارة؛
تدريب.
بالنسبة للجمعيات الرشيكة ،تنفيذ برنامج املواكبة املتفق عليه.

.2.12املدة 18 :شهرا
 .3.12الوثائق التربيرية

محرض الزيارة امليدانية؛
صور؛
بطاقة الزيارة؛
بالنسبة للجمعيات الرشيكة ،يتم إعداد تقرير مايل يوقعه رئيس الجمعية وأمني
املال ،مع ترصيح بإنجاز خدمة (منوذج  ،)Fموقع من لدن حامل املرشوع ومصادق
عىل توقيعه ،وذلك بعد نهاية كل شطر؛
بالنسبة لحامل املرشوع ،يتم إعداد تقرير مايل مع الجمعية املواكبة ،مع ترصيح
بإنجاز خدمة (منوذج  ،)Gموقع من لدن رئيس الجمعية ،عند نهاية كل شطر.

 .3.3جهة املسؤولة

التعاون الوطني؛
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات؛
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة.
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م�ساطر
امل�ساهمة يف �إحداث
وت�سيري مراكز اال�ستقبال
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 .1امل�ساهمة يف تهيئة وت�أهيل مراكز التوجيه وامل�ساعدة

 .1.1أهداف ومهام املراكز

يتم تهيئة وتجهيز فضاءات تابعة للتعاون الوطني كمراكز لالستقبال والتوجيه واملساعدة
وتقديم خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي ،وتتوىل هذه املراكز املهام التالية:
استقبال األشخاص يف وضعية إعاقة وأرسهم والجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة؛
االستامع والتواصل مع األشخاص يف وضعية إعاقة؛
اإلرشاد وتحليل الطلبات ،ولعب دور الوساطة بني مختلف املنظامت واألفراد
واملؤسسات التي ميكن أن تستجيب ملتطلبات األشخاص يف وضعية إعاقة؛
استفادة األشخاص يف وضعية إعاقة من املعينات التقنية ودراسة الطلبات الخاصة
بالحصول عىل األجهزة التعويضية والبديلة؛
االستفادة من امللفات الطبية الالزمة لتقديم طلب الحصول عىل بطاقة شخص
معاق؛
التوجيه نحو املصالح املختصة واملؤسسات وجمعيات املجتمع املدين حسب طبيعة
الطلبات واالحتياجات (مراكز الرتويض ،أقسام مدمجة)؛
منح املعينات التقنية واألجهزة التعويضية والبديلة؛
إحداث قاعدة للمعطيات حول الطلبات املقدمة وتلك التي متت تلبيتها؛
أرشفة ملفات املستفيدين حسب نوع الطلبات والجهات واألقاليم والجامعات؛
تحديد الحاجيات من املعينات التقنية عىل املستوى الجهوي؛
إعداد تقارير شهرية وتقرير سنوي حول حصيلة عمل هذه املراكز.
ملحوظة :خصص الدعم املايل للسنة املالية  2015لتهيئة وتأهيل  31مركزا تابعا للتعاون
الوطني ،وذلك بهدف توفري فضاءات الستقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة
والجمعيات العاملة يف املجال ،عىل أن يتم يف السنة املالية املقبلة دعم املراكز التابعة
للجمعيات ،وذلك وفق تدابري مسطرية ورشوط ستحدد الحقا.
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 .2.1مجال املساهمة:

تنحرص مساهمة صندوق دعم التامسك االجتامعي يف:
الرتميم
ونقصد به كل الجوانب املتعلقة باإلصالح أو الصيانة أو التوسيع لتأهيل املقرات
املخصص استعاملها كمراكز الستقبال وتوجيه األشخاص يف وضعية إعاقة .وهي
مقرات تابعة ملؤسسة التعاون الوطني.
التجهيز
ويقصد به األدوات والتجهيزات املكتبية الرضورية لتأثيث املكاتب وقاعة االنتظار.

 .3.1مسار تدبري الدعم

تحديد خريطة حاجيات املراكز من التجهيز أو الرتميم؛
تعرض الحاجيات عىل اللجنة املشرتكة يف إطار برمجة الدعم؛
اإلعالن عن طلبات العروض ،يف إطار الصفقات العمومية ،طبقا للقانون الجاري
به العمل؛
التوفر عىل الرتاخيص الالزمة قبل الرشوع يف تأهيل املراكز؛
احرتام معايري التصميم الهنديس النموذجي املوحد للمراكز؛
إشهار اسم املركز واسم املندوبية أو املنسقية الجهوية للتعاون الوطني واسم وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
تكليف إطار أو أكرث مبهام تدبري خدمات املركز يعينهم التعاون الوطني من بني
األطر الذين تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة عىل التواصل.

