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تقديم
في إطار جهودها املبذولة في مجال إبرام الشراكات مع الجمعيات العاملة في املجال االجتماعي عامة ،وفي مجال
تمدرس األطفال في وضعية إعاقة بشكل خاص ،قامت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بوضع دفتر
التحمالت هذا ،ليكون بمثابة إطار مرجعي للتعاقد مع الجمعيات على أسس تستجيب لشروط ومتطلبات تجويد
الخدمات املقدمة لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة املستفيدين من خدمة التمدرس.
وتروم الوزارة من خالل اعتماد هذه الوثيقة أساسا إلى تحقيق األهداف التالية :
 الرقي بجودة الخدمات التي تقدمها املراكز املتخصصة في تربية األطفال في وضعية إعاقة وفق منظومة
معيارية محددة ووفق مؤشرات مضبوطة وقابلة للقياس.
 تنميط وتوحيد الخدمات وشروط تقديمها مع مراعاة خصوصيات أنواع اإلعاقة ودرجاتها.
 ضمان شفافية أكثر للدعم العمومي املوجه للمراكز املتخصصة في مجال تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة.
 عقلنة تدبير الشراكة بين الوزارة والجمعيات العاملة في مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة.
الباب األول :النصوص املرجعية
 املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدني.
 االتفاقيات و املواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب.
 الظهير الشريف رقم  1-85- 673الصادر في  6جمادى االولى  1675املوافق ل  18نونبر  1585بتنظيم حق
تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير رقم  1-76- 256الصادر في  3ربيع االول 1656
املوافق ل  11ابريل  1576املغير واملتمم بموجبه القانون رقم  78-11الصادر بموجب الظهير الشريف رقم
206.102بتاريخ  12جمادى االولى  1226املوافق ل  26يوليوز . 2112
 القانون 17-52املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقين واملرسوم التطبيقي.2.57.215
 القانون رقم  11.16املتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي رقم  ،2.11.223الصادر بتاريخ 16أكتوبر .2111
 قانون  18/12املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ومرسومه التطبيقي.
 دورية السيد الوزير األول عدد  2116/17املتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات الصادرة بتاريخ  23ربيع
الثاني  1222املوافق  27يونيو . 2116
 دليل املساطر الخاص بالشراكة بين الوزارة والجمعيات .
الباب الثاني :التعاريف – األهداف – الفئات املستهدفة
املادة األولى :التعاريف
 املركز هو مؤسسة متخصصة في تقديم خدمات لألطفال في وضعية إعاقة ،من خالل األنشطة التأهيلية
والتربوية وعبر اعتماد برامج متخصصة تتناسب مع نوع ودرجة اإلعاقة ،يشرف عليها أخصائيون في املجال.
املادة الثانية :األهداف
 تقديم خدمات تربوية وشبه طبيه لألطفال في وضعية إعاقة.
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 تدريس األطفال في وضعية إعاقة وفق مشاريع تربوية فردية و برامج تربوية تتماش ى وقدراتهم العقلية
والذهنية .


اإلدماج املنهي عبر التكوين الحرفي .

 التوعية والتواصل مع آباء وأولياء األطفال .
 توفير الشروط األساسية لخلق جسور لتيسير وضمان انتقال األطفال في وضعية إعاقة من املركز
املتخصص الى املدرسة العمومية.
املادة الثالثة :الفئات املستهدفة
يجب أن يستفيد من هذه املراكز األطفال من الجنسين ،في وضعية إعاقة عميقة ومنحدرين من أسر معوزة .و تحدد
درجة اإلعاقة العميقة في الخانة املخصصة لهذا الغرض في امللف الطبي واملؤشر عليها من قبل اللجنة الطبية
املركزية.
الباب الثالث :الشروط العامة
املادة الرابعة :وظائف عامة
يقوم املركز باملهام التالية:
 تطوير وتحسين جودة خدمات استقبال وتوجيه األسر وتقديم تعليم مالئم ومناسب لنوعية ودرجة إعاقة
األطفال.
 تحسيس وتوجيه وتوعية أسر األطفال في وضعية إعاقة بحقوق أطفالها في التربية والتعليم املالئمين لنوعية
اإلعاقة بشكل يحقق نوعا من التكامل بين أدوار املركز واألسرة.
 التواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلين محليا ،وجهويا ،ووطنيا لتشجيع تعليم وتربية األطفال في وضعية
إعاقة.
 املواكبة شبه الطبية لألطفال في وضعية إعاقة املستفيدين من التمدرس.
 تنظيم األنشطة املوازية الترفيهية والثقافية والرياضية لألطفال في وضعية إعاقة.
املادة الخامسة :شروط وأحكام تنظيمية
أ -الشروط الخاصة باملقر
يشترط في املقر الخاص باملركز التوفر على :
 ولوجبات معمارية لتسهيل ولوج األشخاص في وضعية إعاقة.
 مرافق داخلية متناسبة مع خدمات االستقبال والتوجيه والتأهيل والخدمات شبه الطبية والخدمات املوازية
وعلى فضاء إداري و قاعة أو عدة قاعات للتدريس.
 معدات لوجيستيكية ووسائل ديداكتيكية تتناسب مع نوعية الخدمات املقدمة داخله.
 شروط الوقاية والنظافة والسالمة املنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.
 الربط باملاء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير.
 تناسب الطاقة االستيعابية لألقسام مع عدد األطفال في وضعية إعاقة ونوعية الخدمات املقدمة لهم.
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 توفير مرافق صحية ( لإلناث والذكور ) .
ب -الشروط الوظيفية
يجب ان يتوفر املركز على:
 هيكلة تنظيمية تبرز اختصاصاته وتحدد املهام واملسؤوليات .
 منظومة تعاقدية مع األطر املؤهلة ،اإلدارية والتربوية وشبه الطبية ،العاملة به .
 مخطط عمل سنوي واضح يتضمن الخدمات الضرورية لتأهيل األطفال في وضعية إعاقة .
 منظومة معلوماتية لتسجيل بياناته وسجالت خاصة باملستفيدين .
 تأمين األطفال واملؤطرين واملستخدمين ضد املخاطر واألضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل املركز .
الباب الرابع :نوع الخدمات وشروط تقديمها
املادة السادسة :خدمات االستقبال والتوجيه
يشترط في خدمات االستقبال والتوجيه ما يلي:
 توفر املركز على فضاء مجهز ومالئم لالستقبال تشرف عليه أطر مؤهلة لتوجيه هذه الفئة وأسرها.
 يتم تسجيل الطفل في وضعية إعاقة عميقة في املركز بناء على تقرير لفريق متعدد االختصاصات وبناء على
ملف طبي تتم تعبئته من قبل اللجنة التقنية املركزية التابعة ملصالح وزارة الصحة (حسب املادة  2من قرار
وزير الصحة رقم  1577.55الصادر في  26أكتوبر  1555بشأن املقاييس الطبية والفنية من أجل تحديد
صفة شخص معاق).
 يعد املركز ملفا خاصا بكل طفل في وضعية إعاقة يستفيد من خدماته
 توفر املركز على فضاء مخصص لألرشيف
 وضع لوحة إشهارية ( وفقا للمادة  3من قانون فتح مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها ) على مدخل
املركز تشير إلى اختصاص املركز ودعم وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.
املادة السابعة :خدمات التأهيل
يشترط في خدمات التأهيل ما يلي:
 توفر املركز على فصول دراسية مجهزة بوسائل ديداكتيكية مالئمة لنوعية اإلعاقة .
 توفر املركز على مربين مختصين .
 توفر املركز على خدمات تربوية تتالءم مع ونوعية و درجة إعاقة األطفال املستفيدين .
 تحديد الحد األدنى لساعات التدريس .
 توفر املؤطرين على شواهد مناسبة للمواصفات املطلوبة وتجربة في امليدان .
 استفادة املؤطرين من دورات التكوين املستمر .
 إعداد تقارير بيداغوجية فردية سنوية .
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املادة الثامنة :الخدمات شبه الطبية
يشترط في الخدمات شبه الطبية ما يلي:
 تعاقد املركز مع متخصصين في الخدمات شبه الطبية املقدمة ،سواء خارج املركز أو داخله شريطة التوفر
على مرافق مجهزة .
 إعداد تقارير عن الخدمات شبه الطبية املقدمة لكل طفل في وضعية إعاقة .
املادة التاسعة :الخدمات املوازية
 التغذية .
 النقل .
 األنشطة الرياضية والترفيهية .
 تحسيس وتوعية األسر بطرق وكيفيات التعامل مع هذه الفئة.

الباب الخامس :التمويل
املادة العاشرة :كيفية استعمال دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة في املصاريف التالية:
 أجور املربين املختصين .
 أتعاب فريق التأهيل املتعدد االختصاصات (األخصائي النفس ي ،مروض النطق ،املروض الطبي ،املعالج
النفس ي -الحركي …).
املادة الحادية عشر :مساهمات الجمعية واألسر والشركاء اآلخرين
يجب على الجمعية أن تبين في البطاقة التقنية حول املركز ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف طلب الدعم،
التحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهمات الجمعية واألسر ومختلف الشركاء في امليزانية الخاصة باملركز.
الباب السادس :الوثائق واملستندات
املكونة مللف طلب الدعم
املادة الرابعة عشر:
يتكون ملف طلب دعم الوزارة من الوثائق التالية :
 طلب دعم مشروع موجه إلى السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.
 نسخة من دفتر التحمالت هذا ،مؤشر على كل صفحاتها ومختومة بخاتم الجمعية وموقعة من طرف من
يخوله القانون األساس ي ذلك ( توقيع مصادق عليه ) في صفحتها األخيرة مع إضافة عبارة "تم االطالع على
مضمونه وقبول االلتزام به".
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 امللف القانوني للجمعية في نسختين مشهود بمطابقتهما لألصل :
 oالقانون األساس ي.
 oوصل اإليداع.
 oمحضر آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية.
 oالئحة أعضاء مكتب الجمعية.
 oالقانون الداخلي للجمعية (في حالة وجوده).
 شهادة بنكية برقم الحساب البنكي للجمعية.
 نسخة من املرسوم الذي بموجبه منحت صفة املنفعة العامة في نسختين ( بالنسبة للجمعيات ذات النفع
العام).
 التقريران األدبي واملالي برسم السنة املنصرمة في نسختين لكل منهما (التقرير املالي مصادق عليه من طرف
خبير في املحاسبة ).
 بطاقة معلومات حول الجمعية (وفق امللحق رقم  2من دليل املساطر الخاص بالشراكة مع الجمعيات).
 ميزانية الجمعية خالل السنة املاضية .
 بطاقة تقنية حول املركز.
 امليزانية التفصيلية للمركز.
 التزام الشركاء اآلخرين في حالة وجودهم .
 النظام الداخلي للمركز.
 التصريح بالشرف بصحة املعلومات املدلى بها الخاصة بالوضعية القانونية واملالية للجمعية .
 الئحة املستخدمين توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام.
 السير الذاتية للمستخدمين.
 عقود الشغل الخاصة باملستخدمين.
 نسخة من الترخيص املتعلق بالقانون ( 12.18في حالة التوفر عليه).
 تصريح بالشرف لرئيس الجمعية بأنها ال تستفيد من دعم آخر لتمدرس املستفيدين واملستفيدات املعنيين.
 الئحة املستفيدين واملستفيدات موزعين حسب نوع اإلعاقة والفئة العمرية.
 برنامج استعمال الزمن الخاص باألطر التربوية وشبه الطبية والنفسية.
 ملفات األطفال املستفيدين:
 oنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي األمر.
 oتصريح بالشرف لولي أمر الطفل بأن األسرة ال تستفيد من دعم آخر لتمدرس املستفيد(ة) املعني(ة).
 oشهادة االحتياج أصلية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة نظام املساعدة الطبية (راميد) أو ما
يقوم مقامهما.
 oامللف الطبي معبأ ومؤشر عليه من قبل اللجن الطبية املركزية.
 oامللف البيداغوجي للطفل.

7

الباب السابع :مختلفات
املادة الخامسة عشر:
تلتزم الجمعية الشريكة ب:
 احترام مدونة الشغل في التعاقدات مع املستخدمين.
 االلتزام بأخالقيات املهنة :السر املنهي – صون كرامة املستفيدين واملستفيدات ...


املشاركة في برنامج تقوية قدرات الجمعيات.

 املشاركة في مختلف األنشطة التي تنظمها الوزارة خاصة فيما يتعلق بمجال تدخل الجمعية.
 االنخراط في عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة.
 إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنماذج املوضوعة من طرف الوزارة.
تم االطالع على مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع مصادق عليه
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