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 تقديـــــــم

، وتنفيذا اللتزامات وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية صندوق دعم التماسك االجتماعيخدمات في إطار أجرأة 

االجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني المنصوص عليها في االتفاقية الثالثية  للشراكة الموقعة مع وزارة االقتصاد والمالية بتاريخ 

وإضفاء    ،201مال على تأطير صرف االعتمادات المرصودة لخدمات الصندوق برسم السنة المالية ، وع 2015مارس  30

الشفافية وإرساء قواعد  الحكامة الجيدة في تدبيره، وعمال على  ضبط عمليات االستفادة من خالل استهداف الفئات المعوزة من 

 وزارة قامت ار إليها أعاله،االتفاقية الثالثية المش ة الثانية من، وطبقا للماداألشخاص في وضعية إعاقة، وتأسيسا على ما سبق

تحسين يلحق بدليل اإلجراءات المسطرية الخاص بخدمة  " دفتر للتحمالت، بوضع االجتماعية والتنمية واألسرة والمرأة التضامن

 احترامها.والمعايير والتدابير الواجب  "  ، يحدد الشروطظروف تمدرس األطفال في وضعية إعاقة

 تحقيق إلىدفتر التحمالت هذا  اعتماد خالل والتعاون الوطني من االجتماعية والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزارة وتروم

 : التالية األهداف

 .ضمان استهداف الفئات المعوزة من األشخاص في وضعية إعاقة -

 .المتخصصة في مجال اإلعاقةلبين الجمعيات الدعم  وتكافؤ الفرص في توزيعالشفافية  ضمان -

 المرجعية النصوص :األول الباب

 .منه  34وخاصة ما يتعلق بالديباجة والفصل  باإلعاقة المتعلقة الدستورية المقتضيات -

المغرب في   طرف من عليهما الملحق بها، و المصادقالشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االتفاقية المتعلقة بحقوق ا -

2009. 

 لحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ؛  97.13اإلطار القانون  -

بتنظيم حق تأسي  1958نونبر  15الموافق ل  1378جمادى األولى  3الصادر في  1-58-376الظهير الشريف رقم  -

افق المو 1393ربيع األول  6الصادر في  1-73-283الشريف رقم ر الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهي

 106-102بموجب الظهير الشريف رقم   الصادر 75-00المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  1973أبريل  10ل 

 .2002يوليوز  23الموافق ل  1423جمادى األولى  12بتاريخ 

 المتعلق بالتعاونيات. 12.112القانون  بتنفيذ 2014نونبر  21 بتاريخ الصادر 1.14.189الظهير الشريف رقم  -

 . 97 -2 -218التطبيقي والمرسوم المعاقين لألشخاص االجتماعية بالرعاية المتعلق 07.  92القانون -

 2011. أكتوبر 13بتاريخ ،الصادر 2-11- 246المتعلقبالولوجياتومرسومهالتطبيقيرقم 10-03القانونرقم -

 . رسومه التطبيقيماعية وتدبيرها ومالمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجت 14.05قانون الرعاية  -

 بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات  2003يونيو  27بتاريخ  07/2003منشور السيد الوزير األول رقم  -

مكرر من السنة  13والمادة  2013من قانون المالية  25، والمادة 2012من قانون المالية لسنة  18مقتضيات المادة  -

 .2014المالية 

، بين وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ووزارة 2015مارس  30بتاريخ للشراكة االتفاقية الثالثية  -

 االقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني.

 .والجمعيات الوزارة بين بالشراكة الخاص المساطر دليل -

 عاقة.تحسين ظروف تمدرس األطفال في وضعية إالدليل المسطري الخاص بتدبير خدمة " -

 



 

 

4 

 

 األهداف-المستهدفة الفئات-التعاريف :الثاني الباب

 التعاريف :األولى المادة

كل الخدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي،  في ةالوارد»إعاقة تحسين ظروف تمدرس األطفال في وضعية يقصد ب"   

التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية والعالجية الوظيفيةالتربوية والتأهيلية والتكوينية 

 الدامجة. 

 المستهدفة الفئات :الثانية المادة

 :وف تمدرس األطفال في وضعية إعاقةتحسين ظرمن دعم " يستفيد

إعاقة المعوزون منهم، والمسجلون في مؤسسات متخصصة أو في إطار أقسام اإلدماج األشخاص في وضعية   -

 عمومية. دراسية عادية في مؤسسات تعليمية المدرسي أو أقسام 

 .ج المدرسي على تقديم طلبات الدعموتتولى الجمعيات التي تسير المؤسسات المتخصصة أو النشيطة في مجال اإلدما

 األهداف :الثالثة المادة

 عمل الجمعية على أجرأة خدمات دعم التمدرس من خالل تحقيق األهداف التالية:ت

 ؛طلب الدعم بها فيتمكين األشخاص في وضعية إعاقة من االستفادة الفعلية من الخدمات الملتزم  -

الجودة كل شروط ، مع ضمان لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة طبية وتأهيلية وتكوينية وشبه تربوية تقديم خدمات -

 والفعالية الالزمة.

 .هادفةتأهيلية  وبرامج فردية تربوية مشاريع وفق إعاقة وضعية األشخاص في تربية وتأهيل -

 .المستفيدين والمستفيدات وأسرهم مع والتواصل التوعية -

 .العمومية المؤسسة التعليمية الىالمؤسسة المتخصصة  من إعاقة وضعية في األطفال انتقال تيسيرتشجيع و -

وضعية  فياألشخاص  وتربية تعليم لتشجيع ووطنيا وجهويا، محليا، المتدخلين مختلف مع والتنسيق االنفتاح والتواصل -

 .إعاقة

 

 االستفادة مجاالت الدعم   وشروطالباب الثالث: 

 برامج وخدمات الدعم : الرابعةالمادة 

 : التمدرس ثالثة أصناف من البرامج يشمل دعم

 . الوظيفية داخل المؤسسة المتخصصة التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجيةللخدمات برنامج    - أ

رسمية داخل المؤسسة المتخصصة المسجلون بصفة  المعوزنعميقة إعاقة األشخاص في وضعية : الفئة المستفيدة من البرنامج

. 

اإلدماج المدرسي داخل المؤسسات برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية لدعم  - ب

 التعليمية العمومية.

 المسجلون بصفة رسمية في مؤسسة تعليمية عمومية، في وضعية إعاقة  المعوزوناألشخاص  :الفئة المستفيدة من البرنامج

 سواء  في إطار  قسم اإلدماج المدرسي أو في إطار قسم  دراسي عادي.
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 داخل المؤسسة المتخصصة.  العالجية الوظيفية التكميلية   برنامج الخدمات - ت

المتمدرسون في مؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية، المعوزون و :  األطفال في وضعية إعاقةالفئة المستفيدة من البرنامج

 .تكميلية  للدعم داخل مؤسسة متخصصةوالذين يطلبون االستفادة من خدمات 

 القابلة  للدعم:  سلة الخدماتوتشمل 

 التربية الخاصة؛ -

 تقويم النطق، الترويض الحركي، النفس حركي(؛العالجات الشبه الطبية )  -

 الدعم والمواكبة النفسية؛ -

 التأهيل المهني . -

بالنسبة للجمعيات التي توفرها، شريطة استفادة األطفال المسجلين في الئحة المدرسي تضاف خدمة النقل  -

 .من هذه الخدمة الدعم

 بالنسبة لألطفال في وضعية إعاقة المتخلى عنهم.وخدمة المطعمة  -

 أعالهالخدمات األساسية المذكورة مقدمي بعد تغطية كل أجور إال  التربوية اإلدارةتؤدى تعويضات ال  -

 .) للمؤسسة على مديروالتي تتوفر  متخصصة،بالنسبة للجمعية التي تسير مؤسسة )

 المكتب المسير للجمعية. من أعضاءمن الدعم المتوصل به ألي عضو  ال تؤدى أجرة أو تعويض -

 .الحاملين  للجنسية المغربية العاملين غيرال يصرف الدعم لتغطية أجور وتعويضات  -

 

 : تنظيم وتدبير الخدماتالرابعالباب 

 .برنامج  للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل المؤسسة المتخصصة  :الخامسة المادة

 الشروط الهيكلية:  - أ

 :على التوفر بالمؤسسة الخاص المقر في يشترط

 ؛مع استحضار المعايير الخاصة بكل إعاقة  إعاقة وضعية في األشخاص ولوج لتسهيل اتيولوج -

 ؛الموازية والخدمات الطبية شبه والخدمات والتأهيلالتربية  خدمات مع متناسبة داخلية مرافق -

 .داخله المقدمة الخدمات نوعية مع تتناسب ديداكتيكية ووسائل معدات -

 .العمل بها الجاري والتنظيمات التشريعات في عليها المنصوص والسالمة والنظافة الوقاية شروط -

، وذلك بمعدل لهم المقدمة الخدمات ونوعية إعاقة وضعية فياألشخاص  عدد مع لألقسام االستيعابية الطاقة تناسب -

بة لإلعاقة الذهنية، على أن ال يتجاوز  معدل  التأطير بالنسبة لكل مرب)ة( بالنس  طفال 12و عشرة أطفالتتراوح بين 

 .أطفال لكل مؤطر)ة( 5إلعاقة التوحد 

 . ) والذكور لإلناث( صحية مرافق توفير -

 الوظيفية الشروط - ب

 :على المؤسسة توفرت ان يجب

 . والمسؤوليات المهام وتحدد ختصاصاتالاتبرز تنظيمية هيكلة -

 . به العاملة الطبية شبهالو والتربوية اإلدارية المؤهلة، األطر مع تعاقدية منظومة -

 إعاقة.موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة  في الخدمات الملتزم بتقديمها  لفائدة األشخاص في وضعية  -

 على  ملف طبي ونفسي وتربوي. المؤسسة بناء في عميقة إعاقة وضعية األطفال في إجراءات موثقة لتسجيل -

 خدماته. من يستفيد إعاقة وضعية شخص في لكل خاص ملف -

 . من الدعم المستفيدينسجل خاص )ورقي ورقمي( ، يتضمن  البيانات والمعلومات المتعلقة ب -
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 . المركز داخل لها يتعرضوا أن يمكن التي واألضرار المخاطر ضد والمستخدمين والمؤطرين األطفال تأمين -

الزمني  والتوزيع إعاقة وضعية في األشخاصوتكوين  تربية وتأهيل خدمات يتضمن واضح سنوي عملبرنامج  -

 .التعلمات وإجراءت تقويم

مشاريع فردية تحدد األهداف والنتائج المنتظرة واألنشطة المبرمجة ، ويتم بناؤه بناء على تشخيص تشاركي مع  -

 المستفيد و األسرة   المعنية. 

يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور  المتعدد االختصاصات، يعده  الفريق ،نهاية كل أسدستقرير  -

 في وضعية إعاقة المستفيدين.قدرات ومهارات األشخاص 

 

 .دعم اإلدماج المدرسي :  برنامجالسادسة المادة

 الوظيفية الشروط -

 :الجمعية على تتوفر ان يجب

 .ينسق خدمات برنامج اإلدماج المدرسي مع المؤسسة )ة(مسؤول -

 إعاقة.موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة في الخدمات الملتزم بتقديمها لفائدة األشخاص في وضعية  -

 . به العاملة الطبية والشبه والتربوية اإلدارية المؤهلة، األطر مع تعاقدية منظومة -

 .وصوالت االحتفاظ بنسخ المع تأمين مدرسي لألطفال المتمدرسين  -

 ملف طبي ونفسي وتربوي يثبت وضعية إعاقة كل مستفيد. -

 . بالمستفيدين من الدعمسجل خاص )ورقي ورقمي( ، يتضمن  البيانات والمعلومات المتعلقة  -

 .الدعم مستفيدين والمستفيدات من المدرسية  لل مواظبةلسجل  ل -

بناء على تشخيص  المبرمجة ، ويتم بناؤهتوفر مشاريع تربوية فردية تحدد األهداف والنتائج المنتظرة واألنشطة  -

 المعنية. إدارة المؤسسة التعليمية والمستفيدين و األسر تشاركي مع 

يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور قدرات  يعده  الفريق المتعدد االختصاصات،،إجمالي تقرير  -

 ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين.

 

 متخصصةالمؤسسة الداخل    التكميليةالعالجية الوظيفية ت لخدما:  االسابعةالمادة 

 الشروط الهيكلية:   -أ

 :على التوفر بالمؤسسة الخاص المقر في  يشترط   

 إعاقة مع استحضار المعايير الخاصة بكل إعاقة ؛ وضعية في األشخاص ولوج لتسهيل اتيولوج -

 الموازية؛ والخدمات الطبية شبه خدمات مع متناسبة داخلية مرافق -

 .داخله المقدمة الخدمات نوعية مع تتناسب ديداكتيكية ووسائل معدات -

 .العمل بها الجاري والتنظيمات التشريعات في عليها المنصوص والسالمة والنظافة الوقاية شروط -

 .لهم المقدمة الخدمات ونوعية إعاقة وضعية األشخاص في عدد مع لألقسام االستيعابية الطاقة تناسب -

 . ) والذكور لإلناث( صحية مرافق توفير -

 الوظيفية الشروط -ب

 :على المؤسسة تتوفر ان يجب
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 . والمسؤوليات المهام تحدد تبرز تنظيمية هيكلة -

 . به العاملة الطبية، الشبهللخدمات  المؤهلة األطر مع تعاقدية منظومة -

 موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة  في الخدمات الملتزم بتقديمها  لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة. -

 على  ملف طبي ونفسي وتربوي. بناءالمؤسسة  في  إعاقة وضعية األطفال في إجراءات موثقة لتسجيل -

 خدماته. من يستفيد إعاقة وضعية شخص في لكل خاص ملف -

 . سجل خاص )ورقي ورقمي( ، يتضمن  البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين من الدعم -

 .تأمين مدرسي لألطفال المتمدرسين مع االحتفاظ بنسخ الوصوالت  -

مشاريع فردية تحدد األهداف والنتائج المنتظرة واألنشطة المبرمجة ، ويتم بناؤه بناء على تشخيص تشاركي مع  -

 المستفيد و األسرة   المعنية. 

 .التعلمات وإجراءت تقويم  ة الدعم طالتوزيع الزمني ألنش -

على تطور يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي  يعده  الفريق المتعدد االختصاصات،، سنوي  إجماليتقرير  -

 قدرات ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين.

 

 التمويل :الخامس الباب

 دعمال استعمال كيفية :الثامنة المادة

الملتزم بها،  الموارد البشرية المكلفة بإنجاز الخدماتأو تعويضات  مصاريف أجورتغطية  في للمساهمة الدعم يخصص

 والخدمات الداعمة كالنقل المدرسي  بالنسبة للجمعيات التي توفرها.

 

 : المالي للجمعيةمسار صرف الدعم : التاسعةالمادة 

 يتعين على الجمعية ما يلي:

 فتح حساب بنكي خاص بالدعم ،فور التوصل بالشطر األول من الدعم، تتم عبره كل عمليات الصرف. -

 في جميع المعامالت والعمليات المتعلقة بالدعم. ويتعين على الجمعية االحتفاظ التحويل البنكي أو التعامل بالشيك  -

 بالنسبة لكل عملية ، بالوثائق المحاسبية األصلية.

 يعمل التعاون الوطني على تحويل الشطر األول من مبلغ الدعم للجمعية مع إشعار الجمعيات بذلك. -

 للجمعية، إال بعد توصل التعاون الوطني ب:السنوي لغ الدعم من مب الشطر الثانيال يتم تحويل 

أو   Fiduciaireحول صرف الشطر األول من مبلغ الدعم، مصادق عليه من طرف ائتمانية  التقريرالمالي -

 )وفق النموذج( .Expert comptableأو خبير محاسب  Comptable Agrééمحاسب معتمد 

 ب:، تقوم الجمعية بموافاة التعاون الوطني  السنوياستنفاذ الشطر الثاني من الدعم بعد 

أو  Fiduciaireمن مبلغ الدعم ، مصادق عليه من طرف ائتمانية  الثانيحول صرف الشطر  الماليالتقرير -

 )وفق النموذج( .Expert comptableأو خبير محاسب  Comptable Agrééمحاسب معتمد 

موقع من لدن أعضاء الفريق من جهة ومدير  المتعدد االختصاصاتعده   الفريق ي  ، التقرير اإلجمالي السنوي -

يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور قدرات  ،المؤسسة و/أو رئيس الجمعية من جهة أخرى

 ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين.
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من  ةالمنصرمة، فإن ترشيحها لالستفادالسنوات برسم  ،الماليالمالية ألشطر الدعم الوضعية  وفي حالة عدم قيام الجمعية بتسوية

 يعتبر ال غيا.الدعم 

 في حالة عدم المصادقة على تقرير أحد أشطر الدعم، يتم إشعار الجمعية بذلك ومطالبتها باستكمال الوثائق المطلوبة.  

 تفعيل اإلجراءات المسطرية والقانونية الجاري بها العمل. يتمالجمعية في تسوية الوضعية المالية،  في حالة تعذرو 

 

 التتبع والتقييم :السادس الباب

 التتبع والتقييم المالي: العاشرةالمادة 

أو   Fiduciaireمبلغ الدعم، مصادق عليها من طرف ائتمانية  كل شطر من  شطريحول صرف  المالية التقارير الجمعيةترفع 

 .Expert-comptableأو خبير محاسب   Comptable Agrééمحاسب معتمد 

 

 الخدمات التربوية والتأهيليةتقييم تتبع و: الحادية عشرالمادة 

 يعده  الفريق المتعدد االختصاصات ،كل نهاية أسدس تربويالتعاون الوطني بتقرير  موافاة مندوبيةتقوم الجمعية ب -

يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي على  ،وموقع من لدن أعضاء الفريق ومدير المؤسسة ورئيس الجمعية

 تطور قدرات ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين.

 ويتم تعويضه بنفس البشرية،تخبر الجمعية بكل تغيير يطرأ على الئحة المستفيدين والمستفيدات والئحة الموارد  -

 العدد؛

 بتيسير مهمة لجنة التدقيق والتتبع لالطالع على الخدمات الملزم بها في إطار الدعم. -

  

 مختلفات :السابع الباب

 :الثانية عشر المادة

 :ب الشريكة الجمعية تلتزم

 .والمستفيدات المستفيدين كرامة صونو المهني السر ضمان  :لمهنة بأخالقيات -

 من البرامج المنصوص عليها في المادة الثالثة.    برنامج واحدأكثر من  الدعم في من لالستفادةأي مرشح)ة(  عدم تسجيل -

 القطب االجتماعي بها قومي التي واالفتحاص المراقبةتيسير عمليات  -

 ؛إجراء إداري تجاه أي مستفيدة أو مستفيدة من الدعم  قبل اتخاذ أي طلب رأي  مندوبية التعاون الوطني  -

 .الملحقة بدليل المساطر بالنماذج التقيد -

تحسين ظروف تمدرس األطفال في "الشراكة الموقعة في إطار   إلى مرجعية اإلدارية الرسميةاإلشارة في المراسالت  -

 .وضعية إعاقة"

 

 به االلتزام وقبول مضمونه على االطالع تم

 عليه مصادق توقيع

 


