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تقدي ـ ـ ــم
يف إطار أجرأة خدمات صندوق دعم التامسك االجتامعي ،وتنفيذا اللتزامات وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ومؤسسة التعاون الوطني املنصوص عليها
يف االتفاقية الثالثية للرشاكة املوقعة مع وزارة االقتصاد واملالية بتاريخ  30مارس ،2015
وعمال عىل تأطري رصف االعتامدات املرصودة لخدمات الصندوق برسم السنة املالية
 ،2015وإضفاء الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة يف تدبريه ،وعمال عىل ضبط
عمليات االستفادة من خالل استهداف الفئات املعوزة من األشخاص يف وضعية إعاقة،
وتأسيسا عىل ما سبق ،وطبقا للامدة الثانية من االتفاقية الثالثية املشار إليها أعاله ،قامت
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بوضع دفرت للتحمالت ،يلحق بدليل
اإلجراءات املسطرية الخاص بخدمة «تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة»،
يحدد الرشوط واملعايري والتدابري الواجب احرتامها.
وتروم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية والتعاون الوطني من خالل
اعتامد دفرت التحمالت هذا إىل تحقيق األهداف التالية:
¦ ¦ضامن استهداف الفئات املعوزة من األشخاص يف وضعية إعاقة ؛
¦ ¦ضامن الشفافية وتكافؤ الفرص يف توزيع الدعم بني الجمعيات املتخصصة يف مجال اإلعاقة.
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الباب الأول :الن�صو�ص املرجعية
¦
¦

¦

¦

¦
¦

¦

¦

¦

¦

¦
¦

¦املقتضيات الدستورية املتعلقة باإلعاقة.
¦االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق بها،
واملصادق عليهام من طرف املغرب يف .2009
¦الظهري الرشيف رقم  1-58-376الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15
نونرب  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري
الرشيف رقم  1-73-283الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ  10أبريل 1973
املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم  75-00الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم
 106-102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق لـ  23يوليوز .2002
¦الظهري الرشيف رقم  1.14.189الصادر بتاريخ  21نونرب  2014بتنفيذ القانون
 12.112املتعلق بالتعاونيات.
¦القانون  07 . 92املتعلق بالرعاية االجتامعية لألشخاص املعاقني واملرسوم التطبيقي .97-2-218
¦القانون رقم  10-03املتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي رقم ،2-11-246
الصادر بتاريخ  13أكتوبر.2011
¦قانون الرعاية  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها
ومرسومه التطبيقي.
¦منشور السيد الوزير األول رقم  07/2003بتاريخ  27يونيو  2003بشأن الرشاكة بني
الدولة والجمعيات
¦مقتضيات املادة  18من قانون املالية لسنة  ،2012واملادة  25من قانون املالية
 2013واملادة  13مكرر من السنة املالية .2014
¦االتفاقية الثالثية للرشاكة بتاريخ  30مارس  ،2015بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية ووزارة االقتصاد واملالية والتعاون الوطني.
¦دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات.
¦الدليل املسطري الخاص بتدبري خدمة «تحسني ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة».
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الباب الثاين :التعاريف  -الفئات امل�ستهدفة  -الأهداف
املادة األوىل :التعاريف
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.
املادة الثانية :الفئات املستهدفة
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.
املادة الثالثة :األهداف
تعمل الجمعية عىل أجرأة خدمات دعم التمدرس من خالل تحقيق األهداف التالية:
¦ ¦متكني األشخاص يف وضعية إعاقة من االستفادة الفعلية من الخدمات امللتزم بها يف طلب الدعم ؛
¦ ¦تقديم خدمات تربوية وشبه طبية وتأهيلية وتكوينية لفائدة األشخاص يف وضعية
إعاقة ،مع ضامن كل رشوط الجودة والفعالية الالزمة؛
¦ ¦تربية وتأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة وفق مشاريع تربوية فردية وبرامج تأهيلية
هادفة ؛
¦ ¦التوعية والتواصل مع املستفيدين واملستفيدات وأرسهم ؛
¦ ¦تشجيع وتيسري انتقال األطفال يف وضعية إعاقة من املؤسسة املتخصصة إىل املؤسسة
التعليمية العمومية ؛
¦ ¦االنفتاح والتواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلني محليا ،وجهويا ،ووطنيا لتشجيع
تعليم وتربية األشخاص يف وضعية إعاقة.
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الباب الثالث :جماالت الدعم و�رشوط اال�ستفادة
املادة الرابعة :برامج وخدمات الدعم
يشمل دعم التمدرس ثالثة أصناف من الربامج:
1 .1برنامج للخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل املؤسسة
املتخصصة
الفئة املستفيدة من الربنامج :األشخاص يف وضعية إعاقة عميقة املعوزون املسجلون
بصفة رسمية داخل املؤسسة املتخصصة.
2 .2برنامج الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية لدعم اإلدماج
املدريس داخل املؤسسات التعليمية العمومية.
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.
3 .3برنامج 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 والرتويض الحريك والنفس حريك) ؛
¦ ¦الدعم واملواكبة النفسية؛
¦ ¦التأهيل املهني.
تضاف خدمة النقل املدريس بالنسبة للجمعيات التي توفرها.
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الباب الرابع :تنظيم وتدبري اخلدمات
املادة الخامسة :برنامج الخدمات الرتبوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية
داخل املؤسسة املتخصصة
الرشوط الهيكلية:
يشرتط يف املقر الخاص باملؤسسة التوفر عىل:
¦ ¦ولوجبات لتسهيل ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة مع استحضار املعايري الخاصة
بكل إعاقة ؛
¦ ¦مرافق داخلية متناسبة مع خدمات الرتبية والتأهيل والخدمات شبه الطبية
والخدمات املوازية ؛
¦ ¦معدات ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية الخدمات املقدمة داخله ؛
¦ ¦رشوط الوقاية والنظافة والسالمة املنصوص عليها يف الترشيعات والتنظيامت الجاري
بها العمل ؛
¦ ¦تناسب الطاقة االستيعابية لألقسام مع عدد األشخاص يف وضعية إعاقة ونوعية
الخدمات املقدمة لهم ؛
¦ ¦توفري مرافق صحية لإلناث والذكور.
الرشوط الوظيفية
يجب أن تتوفر املؤسسة عىل:
¦ ¦هيكلة تنظيمية تربز االختصاصات وتحدد املهام واملسؤوليات.
¦ ¦منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة ،اإلدارية والرتبوية والشبه الطبية ،العاملة به.
¦ ¦موارد برشية متخصصة وذات كفاءة يف الخدمات امللتزم بتقدميها لفائدة األشخاص
يف وضعية إعاقة.
¦ ¦إجراءات موثقة لتسجيل األطفال يف وضعية إعاقة عميقة يف املؤسسة بناء عىل
ملف طبي ونفيس وتربوي.
¦ ¦ملف خاص لكل شخص يف وضعية إعاقة يستفيد من خدماته.
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¦سجل خاص (ورقي ورقمي) ،يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من الدعم.
¦تأمني األطفال واملؤطرين واملستخدمني ضد املخاطر واألرضار التي ميكن أن يتعرضوا
لها داخل املؤسسة.
¦برنامج عمل سنوي واضح يتضمن خدمات تربية وتأهيل وتكوين األشخاص يف
وضعية إعاقة والتوزيع الزمني وإجراءت تقويم التعلامت.
¦مشاريع فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املربمجة ،بناء عىل
تشخيص تشاريك مع املستفيد واألرسة املعنية.
¦تقرير إجاميل سنوي ،يعده الفريق املتعدد االختصاصات ،يبني وقع وأثر الربنامج
الرتبوي والتأهييل عىل تطور قدرات ومهارات األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين.

املادة السادسة :برنامج دعم اإلدماج املدريس
الرشوط الوظيفية
يجب أن تتوفر الجمعية عىل:
¦ ¦مسؤول(ة) ينسق خدمات برنامج اإلدماج املدريس مع املؤسسة.
¦ ¦موارد برشية متخصصة وذات كفاءة يف الخدمات امللتزم بتقدميها لفائدة األشخاص
يف وضعية إعاقة.
¦ ¦منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة ،الرتبوية وشبه الطبية ،العاملة يف إطار الربنامج.
¦ ¦تأمني مدريس لألطفال املتمدرسني مع االحتفاظ بنسخ الوصوالت.
¦ ¦ملف طبي ونفيس وتربوي يثبت وضعية إعاقة كل مستفيد.
¦ ¦سجل خاص (ورقي ورقمي) ،يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من الدعم.
¦ ¦سجل للمواظبة املدرسية للمستفيدين واملستفيدات من الدعم.
¦ ¦توفر مشاريع تربوية فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املربمجة،
بناء عىل تشخيص تشاريك مع إدارة املؤسسة التعليمية واملستفيدين واألرس املعنية.
¦ ¦تقرير إجاميل يعده الفريق املتعدد االختصاصات ،يبني وقع وأثر الربنامج الرتبوي
والتأهييل عىل تطور قدرات ومهارات األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين.
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املادة السابعة :الخدمات الرتبوية والتأهيلية التكميلية
الرشوط الهيكلية:
يشرتط يف املقر الخاص باملؤسسة التوفر عىل:
¦ ¦ولوجيات لتسهيل ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة مع استحضار املعايري الخاصة
بكل إعاقة ؛
¦ ¦مرافق داخلية متناسبة مع خدمات الرتبية والتأهيل والخدمات شبه الطبية
والخدمات املوازية ؛
¦ ¦معدات ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية الخدمات املقدمة داخله ؛
¦ ¦رشوط الوقاية والنظافة والسالمة املنصوص عليها يف الترشيعات والتنظيامت الجاري
بها العمل ؛
¦ ¦تناسب الطاقة االستيعابية لألقسام مع عدد األشخاص يف وضعية إعاقة ونوعية
الخدمات املقدمة لهم ؛
¦ ¦توفري مرافق صحية لإلناث والذكور.
الرشوط الوظيفية:
يجب أن تتوفر املؤسسة عىل:
¦ ¦هيكلة تنظيمية تربز اختصاصاته وتحدد املهام واملسؤوليات.
¦ ¦منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة ،اإلدارية والرتبوية والشبه الطبية ،العاملة به.
¦ ¦موارد برشية متخصصة وذات كفاءة يف الخدمات امللتزم بتقدميها لفائدة األشخاص
يف وضعية إعاقة.
¦ ¦إجراءات موثقة لتسجيل األطفال يف وضعية إعاقة عميقة يف املؤسسة بناء عىل
ملف طبي ونفيس وتربوي.
¦ ¦ملف خاص لكل شخص يف وضعية إعاقة يستفيد من خدماته.
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¦سجل خاص (ورقي ورقمي) ،يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من
الدعم.
¦تأمني األطفال واملؤطرين واملستخدمني ضد املخاطر واألرضار التي ميكن أن يتعرضوا
لها داخل املركز.
¦مشاريع فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املربمجة بناء عىل
تشخيص تشاريك مع املستفيد واألرسة املعنية.
¦التوزيع الزمني ألنشطة الدعم وإجراءت تقويم التعلامت.
¦تقرير إجاميل سنوي ،يعده الفريق املتعدد االختصاصات ،يبني وقع وأثر الربنامج
الرتبوي والتأهييل عىل تطور قدرات ومهارات األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين.
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الباب اخلام�س :التمويل
املادة الثامنة :كيفية استعامل الدعم
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.
املادة التاسعة :مسار 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.
يعمل التعاون الوطني عىل تحويل الشطر األول من مبلغ الدعم للجمعية مع إشعار
الجمعيات 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 السنوي ،مصادق عليه من طرف ائتامنية  Fiduciaireأو محاسب معتمد
 Comptable Agrééأو خبري محاسب .Expert comptable
وبعد استنفاذ الشطر الثاين من الدعم ،تقوم الجمعية مبوافاة التعاون الوطني بـ:
¦ ¦التقريرين األديب واملايل حول رصف مبلغ الدعم ،مصادق عليه من طرف ائتامنية Fiduciaire
أو محاسب معتمد  Comptable Agrééأو خبري محاسب .Expert comptable
¦ ¦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.
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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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الباب ال�ساد�س :التتبع والتقييم
املادة العارشة :التتبع والتقييم املايل
ترفع الجمعية التقارير األدبية واملالية حول رصف كل شطر من شطري مبلغ الدعم،
مصادق عليها من طرف ائتامنية  Fiduciaireأو محاسب معتمد Comptable Agréé
أو خبري محاسب .Expert comptable
املادة الحادية عرش :تتبع وتقييم الخدمات الرتبوية والتأهيلية
تقوم الجمعية بـ:
¦ ¦موافاة التعاون الوطني بتقرير تربوي إجاميل سنوي ،يعده الفريق املتعدد االختصاصات
وموقع من لدن أعضاء الفريق ومدير املؤسسة ورئيس الجمعية ،يبني وقع وأثر الربنامج
الرتبوي والتأهييل عىل تطور قدرات ومهارات األشخاص يف وضعية إعاقة املستفيدين.
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الباب ال�سابع :خمتلفات
املادة الثانية عرش
تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
¦ ¦أخالقيات املهنة :ضامن الرس املهني وصون كرامة املستفيدين واملستفيدات.
¦ ¦عدم تسجيل أي مرشح(ة) لالستفادة من الدعم يف أكرث من برنامج واحد من الربامج
املنصوص عليها يف املادة الثالثة.
¦ ¦االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها القطب االجتامعي.
¦ ¦التقيد بالنامذج امللحقة بدليل املساطر.
¦ ¦اإلشارة يف املراسالت اإلدارية الرسمية إىل مرجعية الرشاكة املوقعة يف إطار «تحسني
ظروف متدرس األطفال يف وضعية إعاقة».
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