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 دفتر التحمالت الخاص بالدعم والشراكة 

تحسين ظروف  مع الجمعيات العاملة في مجال

ذا مساعدة وك  تمدرس األطفال في وضعية إعاقة

 األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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في إطار العمل على تأطير صرف االعتمادات املخصصة للدعم والشراكة مع الجمعيات 

، وبغاية إضفاء الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير هذا 2022برسم السنة املالية 

على  ضبط عمليات االستفادة من خالل استهداف الفئات املعوزة من األشخاص في  الدعم، وعمال

املجلس  وضعية إعاقة، وإعماال للمقتضيات الواردة في دليل املساطر املعتمد من طرف الجهة، أعد

تحسين ظروف تمدرس األطفال في وضعية مكناس دفترا للتحمالت، خاص ب: " –الجهوي فاس 

". الغرض منه تحديد الشروط األشخاص ذوي االحتياجات الخاصةة دوأيضا مساع إعاقة

 واملعايير والتدابير الواجب احترامها من طرف الجمعيات التي تتلقى الدعم في هذا املحور.

 : وتروم الجهة من خالل اعتماد دفتر التحمالت هذا إلى تحقيق األهداف التالية

 عية إعاقةضمان استهداف الفئات املعوزة من األشخاص في وض، 

 ضمان جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا اإلطار، 

  إضفاء الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم بين الجمعيات املتخصصة في مجال

 ،اإلعاقة

  ضمان حسن التدبير والشفافية والحكامة الجيدة وإعمال مبدأ املحاسبة في تدبير

 الدعم.

 

 املقتضيات الدستورية املتعلقة باإلعاقة. 

االتفاقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول امللحق بها،  

 .2009واملصادق عليهما من طرف املغرب في 

 2015يوليوز  7املوافق ل  1436رمضان  10الصادر في  1.15.83الظهير الشريف رقم  

 املتعلق بالجهات، 111-14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم

 1958نونبر  15املوافق ل  1378جمادى األولى  3الصادر في  1-58-376قم الظهير الشريف ر  

-283الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم  سبتنظيم حق تأسي

املغير واملتمم بموجبه  1973أبريل  10املوافق ل  1393ربيع األول  6الصادر في  73-1

جمادى  12بتاريخ  106-102ير الشريف رقم  الصادر بموجب الظه 75-00القانون رقم 

 .2002يوليوز  23املوافق ل  1423األولى 
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املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقين واملرسوم التطبيقي  07- 92القانون  

   2-97-218الخاص به رقم 

الصادر  2-11-246 املتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي رقم 10  -03القانون رقم  

 2011 أكتوبر 13تاريخ ب

 2006نونبر  22املوافق ل  1427شوال  30الصادر في  1.06.154الظهير الشريف رقم  

 املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها، 14.05بتنفيذ القانون رقم 

 2007يوليوز  3املوافق ل  1428من جمادى اآلخرة  17الصادر في  2.07.809املرسوم رقم  

 املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها، 14.05بتطبيق القانون رقم 

مارس  13املوافق ل  1378رمضان  3قرار السيد وزير االقتصاد الوطني واملالية الصادر في  

1959، 

واملتعلقة بوضع  2003يونيو  27املؤرخة في  7/2003د الوزير األول رقم دورية السي 

 ألف درهما في إطار شراكة، 50املساهمات العمومية لفائدة الجمعيات التي تساوي أو تفوق 

بشأن مراقبة املجلس األعلى  2014مارس  5املؤرخ في  2014/2منشور السيد رئيس الحكومة  

 عمومية،للحسابات الستخدام األموال ال

الخاص بجهة فاس  2016دليل املساطر املتعلق بالدعم والشراكة مع الجمعيات برسم سنة  

 مكناس.–

 

 التعاريف :املادة األولى

ومساعدة األشخاص ذوي  تحسين ظروف تمدرس األطفال في وضعية إعاقةيقصد ب" 

التي والعالجية الوظيفية كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية "، االحتياجات الخاصة

، ويقصد التعليمية الدامجةتقدمها الجمعيات داخل املؤسسات املتخصصة أو املؤسسات 

بمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة جميع التدخالت الرامية إلدماج هذه الفئة داخل 

 الحياة العامة وتأهيلها لالنخراط في محيطها.

 الفئات املستهدفة :املادة الثانية

ومساعدة  تحسين ظروف تمدرس األطفال في وضعية إعاقةيستفيد من دعم "

 :" ذوي االحتياجات الخاصةاألشخاص 

  األشخاص في وضعية إعاقة املعوزون منهم، واملسجلون في مؤسسات متخصصة أو في

 ،إطار أقسام اإلدماج املدرس ي أو أقسام دراسية عادية في مؤسسات تعليمية عمومية
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 ذهنية من مختلف األعمار. األشخاص في وضعية إعاقة جسدية أو 

 األهداف :املادة الثالثة

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

  تمكين األشخاص في وضعية إعاقة من االستفادة الفعلية من الخدمات امللتزم بها في

 ،طلب الدعم

 تأهيلية وتكوينية لفائدة األشخاص في وضعية  تقديم  خدمات تربوية وشبه طبية و

 ،ة والفعالية الالزمةإعاقة، مع ضمان  كل شروط الجود

  تربية وتأهيل األشخاص في وضعية إعاقة وفق مشاريع تربوية فردية وبرامج تأهيلية

 .هادفة

 التوعية والتواصل مع املستفيدين واملستفيدات وأسرهم، 

  تشجيع وتيسير انتقال األطفال في وضعية إعاقة من املؤسسة املتخصصة إلى

 ،املؤسسة التعليمية العمومية

 جهويا، ووطنيا االنفتاح والتواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلين محليا، و، 

  كما تعمل الجمعية من جهة أخرى على وضع برامج ترمي ملساعدة األشخاص ذوي

االحتياجات الخاصة من الصعوبات اليومية التي يواجهونها في أفق تيسير إدماجهم في 

 الحياة العامة.

 

  املادة الرابعة: برامج وخدمات الدعم

 يشمل دعم التمدرس ثالثة أصناف من البرامج : 

برنامج  للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية الوظيفية داخل  -أ

 املؤسسة املتخصصة . 

: األشخاص في وضعية إعاقة  عميقة املعوزون املسجلون بصفة  الفئة املستفيدة من البرنامج

 رسمية داخل املؤسسة املتخصصة .

والعالجية الوظيفية لدعم اإلدماج برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية  -ب

 املدرس ي داخل املؤسسات التعليمية العمومية.

املسجلون بصفة رسمية في  : األشخاص في وضعية إعاقة املعوزون الفئة املستفيدة من البرنامج

 مؤسسة تعليمية عمومية، سواء في إطار قسم اإلدماج املدرس ي أو في إطار قسم دراس ي عادي.
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 العالجية الوظيفية التكميلية داخل املؤسسة املتخصصة. برنامج الخدمات  -ت

املتمدرسون في مؤسسات  :  األطفال في وضعية إعاقة املعوزون والفئة املستفيدة من البرنامج

تعليمية أو تكوينية عمومية، والذين يطلبون االستفادة من خدمات تكميلية  للدعم داخل مؤسسة 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة غير املتمدرسين ، كما يستفيد من الدعم كذلك متخصصة

 من مختلف األعمار.

 وتشمل الخدمات  القابلة  للدعم:

 التربية الخاصة، 

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

 الدعم واملواكبة النفسية، 

 التأهيل املنهي، 

  بالنسبة لألشخاص الغير املتمدرسين من املساعدة على اإلدماج في الحياة العامة

 مختلف األعمار.

 تضاف خدمة النقل املدرس ي بالنسبة للجمعيات التي توفرها.

 

برنامج  للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعالجية  :املادة الخامسة

 الوظيفية داخل املؤسسة املتخصصة .

 الشروط الهيكلية:  -أ

 :يشترط في املقر الخاص باملؤسسة التوفر على

 لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية إعاقة مع استحضار املعايير  لوجيات و

 ،الخاصة بكل إعاقة

  مرافق داخلية متناسبة مع خدمات التربية والتأهيل والخدمات شبه الطبية

 ،والخدمات املوازية

 معدات ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية الخدمات املقدمة داخله، 

 نصوص عليها في التشريعات والتنظيمات شروط الوقاية والنظافة والسالمة امل

 ،الجاري بها العمل

  تناسب الطاقة االستيعابية لألقسام مع عدد األشخاص في وضعية إعاقة ونوعية

 ،الخدمات املقدمة لهم

 ر(.لإلناث والذكو  ( توفير مرافق صحية 
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 الشروط الوظيفية -ب

 :يجب أن تتوفر املؤسسة على

  وتحدد املهام واملسؤولياتهيكلة تنظيمية تبرز اختصاصاتها، 

 منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة، اإلدارية والتربوية والشبه الطبية، العاملة بها، 

  موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة  في الخدمات امللتزم بتقديمها  لفائدة األشخاص

 ،في وضعية إعاقة

 ة بناء على ملف في املؤسس إجراءات موثقة لتسجيل األطفال في وضعية إعاقة عميقة

 ،طبي ونفس ي وتربوي 

 ملف خاص لكل شخص في وضعية إعاقة يستفيد من خدماته، 

  سجل خاص )ورقي ورقمي(، يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من

 ،الدعم

  تأمين األطفال واملؤطرين واملستخدمين ضد املخاطر واألضرار التي يمكن أن يتعرضوا

 ،لها داخل املركز

  مخطط عمل سنوي واضح يتضمن خدمات تربية وتأهيل وتكوين األشخاص في

 ،وضعية إعاقة والتوزيع الزمني وإجراءات تقويم التعلمات

  مشاريع فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املبرمجة، ويتم بناؤه بناء

 ،على تشخيص تشاركي مع املستفيد و األسرة   املعنية

  يعده الفريق املتعدد االختصاصات، يبين وقع وأثر ستة أشهر( ل تقرير دوري )ك

البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور قدرات ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة 

 املستفيدين.

 املادة السادسة:  برنامج دعم اإلدماج املدرس ي.

 الشروط الوظيفية -

 :يجب أن تتوفر الجمعية على

  اإلدماج املدرس ي مع املؤسسة؛مسؤول ينسق خدمات برنامج 

  موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة في الخدمات امللتزم بتقديمها لفائدة األشخاص

 في وضعية إعاقة؛

 منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة، التربوية وشبه الطبية، العاملة في إطار البرنامج، 

 تأمين مدرس ي لألطفال املتمدرسين مع االحتفاظ بنسخ الوصوالت، 

 ملف طبي ونفس ي وتربوي يثبت وضعية إعاقة كل مستفيد، 
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  سجل خاص )ورقي ورقمي(، يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من

 ،الدعم

 سجل  للمواظبة املدرسية  للمستفيدين واملستفيدات من الدعم، 

 جة، ويتم توفر مشاريع تربوية فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املبرم

بناؤه بناء على تشخيص تشاركي مع إدارة املؤسسة التعليمية واملستفيدين و األسر 

 ،املعنية

  يعده  الفريق املتعدد االختصاصات، يبين وقع وأثر ستة أشهر( تقرير دوري ) كل

البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور قدرات ومهارات األشخاص في وضعية إعاقة 

 املستفيدين.

 املادة السابعة:  الخدمات التربوية والتأهيلية التكميلية

 الشروط الهيكلية:   -أ

 :يشترط في املقر الخاص باملؤسسة التوفر على   

  ولوجبات لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية إعاقة مع استحضار املعايير الخاصة

  ،بكل إعاقة

 داخلية متناسبة مع خدمات التربية والتأهيل والخدمات شبه الطبية  مرافق

 ،والخدمات املوازية

 معدات ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية الخدمات املقدمة داخله، 

  شروط الوقاية والنظافة والسالمة املنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الجاري

 ،بها العمل

  تناسب الطاقة االستيعابية لألقسام مع عدد األشخاص في وضعية إعاقة ونوعية

 ،الخدمات املقدمة له

 لإلناث والذكور  ( توفير مرافق صحية .( 

 الشروط الوظيفية -ب

 :يجب أن تتوفر املؤسسة على

 هيكلة تنظيمية تبرز اختصاصاته وتحدد املهام واملسؤوليات، 

 منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة، اإلدارية والتربوية والشبه الطبية، العاملة به، 

  موارد بشرية متخصصة وذات كفاءة  في الخدمات امللتزم بتقديمها  لفائدة األشخاص

 ،في وضعية إعاقة
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  في املؤسسة بناء على  وضعية إعاقة عميقة إجراءات موثقة لتسجيل األطفال في

 ،تربوي ملف طبي ونفس ي و 

 ملف خاص لكل شخص في وضعية إعاقة يستفيد من خدماته، 

  سجل خاص )ورقي ورقمي(، يتضمن البيانات واملعلومات املتعلقة باملستفيدين من

 ،الدعم

  تأمين األطفال واملؤطرين واملستخدمين ضد املخاطر واألضرار التي يمكن أن يتعرضوا

 ،لها داخل املركز

 فردية تحدد األهداف والنتائج املنتظرة واألنشطة املبرمجة، ويتم بناؤه بناء  مشاريع

  ،على تشخيص تشاركي مع املستفيد واألسرة   املعنية

  يعده الفريق املتعدد االختصاصات،ستة أشهر( تقرير دوري )كل  

  يبين وقع وأثر البرنامج التربوي والتأهيلي على تطور قدرات ومهارات األشخاص في

 ضعية إعاقة املستفيدين.و 

 كيفية استعمال الدعم :املادة الثامنة

في تغطية مصاريف أجور أو تعويضات املوارد البشرية  يخصص الدعم للمساهمة

املتخصصة املكلفة بإنجاز الخدمات امللتزم بها، والخدمات الداعمة كالنقل املدرس ي بالنسبة 

 التي توفرها.للجمعيات 

 املادة التاسعة: مسار صرف الدعم املالي للجمعية:

 يتعين على الجمعية ما يلي:

  التعامل بالشيك في جميع املعامالت والعمليات املتعلقة بالدعم، ويتعين على الجمعية

 ،بالنسبة لكل عملية، بالوثائق املحاسبية األصلية االحتفاظ

  حول البرنامج أو املشروع في البطائق التقنية االلتزام الكامل باملعطيات املقدمة

 الخاصة بملف الدعم.

 وفي حالة تعذر تنفيذ االتفاقية يتم تفعيل اإلجراءات املسطرية والقانونية الجاري بها العمل.
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 املادة العاشرة: التتبع والتقييم املالي

 التقارير األدبية واملالية حول صرف مبلغ الدعم، مصادق عليها من  ترفع الجمعية

 عند االقتضاء، Expert comptableخبير محاسب طرف 

 3قرار السيد وزير االقتصاد الوطني واملالية الصادر في  التقيد بأحكام ومقتضيات 

 بشأن مسك دفتر للمحاسبة. ،1959مارس  13املوافق ل  1378رمضان 

 عشر: تتبع وتقييم الخدمات التربوية والتأهيلية املادة الحادية

، يوقعه املدير أو املنسق املكلف بالبرنامج موافاة الجهة بتقرير تربوي تقوم الجمعية ب

الفريق املتعدد االختصاصات، يبين فيه  نتائج و وقع  أنشطة البرنامج التربوي والتأهيلي وأعضاء 

 إعاقة املستفيدين من الدعم . على تطور قدرات ومهارات األشخاص في وضعية

 :املادة الثانية عشر

 :تلتزم الجمعية الشريكة ب

 ضمان السر املنهي وصون كرامة املستفيدين واملستفيدات  :بأخالقيات املهنة، 

 تسجيل أي مرشح)ة( لالستفادة من الدعم في أكثر من برنامج واحد من البرامج  عدم

    ،املنصوص عليها في املادة الثالثة

  االنخراط في عمليات املراقبة واالفتحاص التي يقوم بها املجلس الجهوي، 

 أيام من  10 االلتزام بالرد على املراسالت الواردة من املجلس الجهوي في أجل أقصاه

 خ التوصل باملراسلة.تاري

 

 تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به

 الجمعية وخاتم توقيع
 

 


