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متهيد

شهد املغرب ،خالل العقدين األخريين ،تحوال دميوغرافيا متسارعا بفعل الرتاجع التدريجي يف أمد الحياة
ومعدالت الوفيات والخصوبة ،وتطور مستوى وأمناط العيش .فقد دخل املغرب ،يف اآلونة األخرية ،مرحلة
انتقال دميوغرايف اتسم بتباطؤ وترية تزايد السكان ،والسري يف اتجاه ارتفاع نسبة املسنني.

كام أن التغريات االقتصادية واالجتامعية ،التي مست منظومة القيم ،أثرت عىل بنية األرسة املغربية ،مام
أدى إىل تراجع قيم التكافل والتضامن بني األجيال ،وحد من إمكانية األرس يف التكفل ومواكبة الفئات
األكرث هشاشة ،كاألشخاص املسنني.
ووعيا بهذا الوضع ،أوىل املغرب أهمية بالغة للنهوض بحقوق األشخاص املسنني ،استنادا إىل توجيهات
جاللة امللك محمد السادس حفظه الله ،وملقتضيات دستور  2011الذي نص يف الفصل  34عىل أن «تقوم
السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة.
ولهذا الغرض تسهر خصوصا عىل ( )...معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات ولألطفال
واألشخاص املسنني والوقاية منها »...ولتدابري الربنامج الحكومي واسرتاتيجية القطاع الويص :وزارة التضامن
واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
وقد ترجم هذا االهتامم يف عدة برامج ومبادرات تركز عىل تعزيز التضامن بني األجيال وتطوير نظام
الحامية ومراجعة منظور الرعاية ليشمل الرعاية الذاتية للمسن نفسه والرعاية األرسية والرعاية املؤسسية
من خالل تأهيل املؤسسات ،إىل جانب تطوير املعرفة بأوضاعهم وتحديث مناهج التدبري والحكامة
والـتأطري.
يندرج دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني ،يف سياق هذه الجهود الرامية
لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني التي بلغ عددها سنة  62 ،2014مؤسسة 54 ،منها تقدم
خدمات اإليواء الدائم للمسنني ،و 8تقدم خدمات نهارية.
هذه الشبكة املؤسساتية املتنامية ،تقوم بدور مهم يف رعاية فئة واسعة من األشخاص املسنني الذين
يعيشون يف وضعيات صعبة وليس لهم سند عائيل .إال أنها تواجه صعوبات وتحديات تفرض إعادة النظر
يف منط تدبريها واعتامد مقاييس جديدة لتعزيز الحكامة بها وتبني معايري ونظم التكفل تنسجم ومبدأ
الحق يف الرعاية.
وانسجاما مع طبيعة خدماتها ،عمل دفرت التحمالت عىل تصنيف مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني
إىل ثالثة أنواع :
1.1دار إيواء املسنني
2.2مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني
3.3نادي األشخاص املسنني
دفرت التحمالت الخاص بدار إيواء املسنني يسعى إىل تحقيق هذا التحول الرامي إىل مالمئة البنيات التحية
مع حاجيات املسنني واعتامد منهجية تدبريية جديدة تساهم يف تعزيز استقالليتهم ودعم إرشاكهم
ومشاركتهم وانخراطهم يف الحياة االجتامعية واألرسية.
7

وعليه ،حدد دفرت التحمالت الخاص بدار إيواء املسنني رشوط ومواصفات البناية ومرافقها ،ونوعية
الخدمات التي يتعني تقدميها للمسنني ،ومواصفات ومهام املوارد البرشية العاملة بها ،وكذا كيفية تدبري
شؤونها اإلدارية واملالية واملحاسباتية وتدابري تعزيز انفتاحها عىل محيطها الخارجي.
وهو بذلك يوضح رؤية التكفل باملسنني يف وضعية صعبة ،وييرس مهمة الفاعل العمومي يف تدبري الرشاكة
والتعاقد خدمة ملصالح املواطنني يف مختلف املجاالت الرتابية.
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الفصل األول :تقديم دار إيواء املسنني
الفرع األول :التعريف واألهداف ،واملهام
املادة :1

•دار إيواء املسنني ،مؤسسة للرعاية االجتامعية ،تعمل يف إطار مقتضيات القانون  ، 14.05و توفر
كافة أوجه الرعاية االجتامعية والصحية والنفسية والرتفيهية لألشخاص املسنني ،نساء ورجاال.
•تهدف دار إيواء املسنني إىل:
 -تأمني إقامة الئقة تضمن الراحة واألمان لألشخاص املسنني؛ -توفري الرشوط الرضورية للتكفل بهم؛- -توفري خدمات لضامن التأهيل واإلدماج االجتامعي واألرسي.

املادة :2
تقوم دار إيواء املسنني باملهام التالية:
•توفري خدمات التكفل الكيل أو الجزيئ لألشخاص املسنني ،خصوصا:
 -اإليواء الدائم أو املؤقت والتغذية؛ -االستقبال واالستامع والتوجيه؛ -النظافة الجسدية ونظافة املحيط؛ -الخدمات الصحية والنفسية.•تقديم خدمات اإلدماج االجتامعي واألرسي ،خاصة:
 -الرتفيه والتنشيط والتوعية؛- -املواكبة االجتامعية والوساطة األرسية.

الفرع الثاين :الفئة املستفيدة ورشوط الولوج
املادة :3

•لولوج دار إيواء املسنني ،يلزم مراعاة الرشوط التالية:
 -أن يكون الشخص املعني يبلغ من العمر ستني ( )60سنة فام فوق؛ -أال يكون لديه مورد عيش وقريب ملزم رشعا بإعالته؛ -أن يتم القيام ببحث اجتامعي ملعرفة ظروفه العامة؛ -أن يتم عرضه عىل طبيب املؤسسة أو عىل املصالح الصحية املختصة لتحديد وضعيته الصحية.9

•يتكون ملف القبول لولوج دار إيواء املسنني من الوثائق اآلتية:
 -صورة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص املعني (يف حالة التوفر عليها)؛ -شهادة طبية مسلمة من طبيب املؤسسة أو من املصالح الصحية املختصة تحدد وضعيتهالصحية؛
  -استامرة البحث االجتامعي صادرة عن إدارة املؤسسة؛- -وثيقة التوجيه يف بعض الحاالت.
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الفصل الثاين :رشوط ومواصفات بناية ومرافق دار إيواء املسنني
الفرع األول :بناية الدار ورشوط السالمة والوقاية
املادة :4
يراعى ،ما أمكن ،يف إحداث وفتح دار إيواء املسنني الرشوط التالية املتعلقة باملوقع:
 -مقر هادئ وآمن وصحي ومتسع؛ -بعيد عن مصادر التلوث املختلفة؛- -قريب من وسائل وطرق املواصالت.

املادة :5
يجب أن تتوفر بناية دار إيواء املسنني عىل الرشوط واملواصفات التالية:
 -املرافق اإلدارية واالجتامعية والصحية والرتفيهية املالمئة لطبيعة الخدمات والطاقة االستيعابية؛ -الولوجيات وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون املتعلق بالولوجيات؛ -الربط بشبكات الكهرباء واملاء الصالح للرشب والرصف الصحي ،أو االستعانة ،يف حالة عدموجود إحدى أو كل هذه الشبكات ووفق القوانني واملساطر الجاري بها العمل ،بتجهيزات
الطاقة البديلة (الشمسية وغريها) ،ومياه اآلبار ،وحفر الرصف الصحي؛
 -التهوية والتدفئة ،واإلضاءة املناسبة لألشخاص املسنني؛ -املصاعد الكهربائية يف البنايات ذات الطابقني فأكرث ،تكون مساحتها مالمئة ملستخدمي الكرايساملتحركة ومتوفرة عىل أزرار للتحكم بارزة وواضحة وسهلة االستعامل؛
- -التجهيزات واملعدات املالمئة.

املادة :6
يشرتط يف دار إيواء املسنني أن تتوفر فيها رشوط الوقاية والسالمة التالية:
 -أجهزة الوقاية من الحريق؛ -منافذ وخطة اإلغاثة؛- -معدات وتجهيزات ومواد تضمن سالمة املسنني ،والعاملني عىل السواء.
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الفرع الثاين :املرافق اإلدارية ومرافق التخزين والطبخ واألكل والتصبني
املادة :7
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مرافق إدارية كافية ومناسبة تلبي حاجيات العاملني واملسنني
تشمل مكاتب لإلدارة والكتابة ،والحارس(ة) العام(ة) ،واملسؤول(ة) املايل(ة) ،واملساعد(ة) االجتامعي(ة)،
وقاعة لالجتامعات ،وبهو لالستقبال واالنتظار ،ومرافق صحية للنساء وأخرى للرجال.

املادة :8
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مخزن ،تحدد رشوطه ومواصفاته وتجهيزاته الدنيا كام ييل:
•أن يقسم إىل ثالثة أقسام منفصلة ،وسهلة الولوج:
 -القسم األول :خاص باملواد الغذائية املختلفة؛ -القسم الثاين :خاص باألغطية ،واألفرشة ،واملالبس ،واملعدات؛ -القسم الثالث :خاص مبواد النظافة.•أن توضع قامئة بجانب السلع تسجل فيها نوعية املواد الغذائية املخزنة ،والكمية ،وتاريخ االستالم
والتسليم ،وتاريخ انتهاء الصالحية ،ومالحظات أخرى عند االقتضاء؛
•أن يخضع لنظام متويني ،وتضبط جميع عملياته يف سجل يومي مرقم ومختوم ،ميسكه املسؤول
عن املخزن؛
•أن يتم الحفاظ عىل درجة حرارة املخزن  25درجة بالنسبة للمواد االستهالكية التي ال تتطلب
التربيد أو التجميد؛
•أن يتم حفظ املواد املتطلبة للتربيد بني  4و 8درجات؛
•أن يتم حفظ املواد املتطلبة للتجميد بني  0و 18درجة تحت الصفر.
وتحدد مواصفات وتجهيزات املخزن عىل الشكل التايل:
•أرضية وجدران مكسوة مبواد سهلة التنظيف؛
•باب متني بأقفال ،ونوافذ بشبابيك حديدية واقية؛
•مروحة مناسبة لحجم املخزن؛
•ثالجة كبرية عن كل خمسني ( )50مستفيد(ة) ،توضع يف مكان يراعى فيه عدم تعرضها ألشعة
الشمس؛
•غرفة للتربيد بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد املقيمني بها مائة ( )100مستفيد(ة)؛
• أجهزة تربيد معتمدة لغرفة التربيد ،مع تزويدها مبيزان قياس درجة الحرارة صالح لالستعامل؛
•رفوف كافية ومناسبة للتعرف عىل املواد والسلع املوجودة ،يرتفع فيها أدىن رف عن األرضية
مبقدار عرشين سنتمرتا عىل األقل؛
•ميزان ومختلف األوزان للمواد والسلع الصلبة والسائلة؛
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•ميزان لقياس درجة الحرارة ،يعلق يف املخزن ويسهل الوصول إليه؛
•آلتني إلطفاء الحريق من الحجم الكبري من سعة عرش كيلوغرامات لكل واحدة منهام ،موضوعة
قرب املخزن.

املادة :9
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مطبخ وقاعة لألكل ،يرشف عليهام املسؤول عن املطبخ ،وتحدد
مواصفاتهام ورشوطهام الدنيا ،كام ييل :
املطبخ ،يتكون من ثالثة أقسام:
• قسم للتحضري؛
• قسم للطهي؛
• قسم للغسل.
ويشرتط فيه ما ييل:
•أن يكون بجوار قاعة األكل؛
•أن يتوفر عىل تجهيزات ومعدات وأدوات تتالءم وعدد املسنني املرخص لهم لالستفادة من
خدمات املؤسسة؛
•أن يتوفر عىل معدات وآالت وتوصيالت غازية وكهربائية ومائية متصلة باملطبخ ،وتستجيب
ملواصفات السالمة املعمول بها ،وأن تتم صيانتها ومراقبتها بانتظام؛
•أن يتوفر عىل رفوف كافية؛
•أن يتوفر عىل آلتني لإلطفاء من الحجم الكبري من سعة عرش كيلوغرامات لكل واحدة منهام،
موضوعة يف مكان قريب وآمن؛
•أن يتم وضع قنينات الغاز خارج املطبخ يف مكان آمن ومحكم اإلغالق وسهل الولوج ،وبه تهوية
مناسبة؛
•أن يتم توفري مكان خاص بالنفايات خارج املطبخ.
كام يجب عىل العاملني والعامالت باملطبخ ارتداء وزرات ،ووضع قفازات اليد وقلنسوات واقية للرأس.
قاعة األكل ،ويشرتط فيها:
•أن تكون مساحتها اإلجاملية متناسبة مع عدد املسنني؛
•أن يبلغ معدل املساحة الدنيا للمستفيد الواحد مرتا مربعا واحدا؛
•أن تتوفر عىل مغسالت مجهزة بتجهيزات مالمئة للمسنني ،وقريبة من قاعة األكل؛
•أن تتوفر عىل التجهيزات الكافية:
 -طاوالت لألكل؛ -كرايس فردية؛- -تجهيزات وأواين خاصة باألكل.
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املادة :10
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مصبنة ،تحدد مواصفاتها الدنيا كام ييل:
•مكان الستقبال وتسليم الغسيل؛
•مكان للتصبني والتجفيف واليك؛
•تجهيزات ومعدات للتصبني والتجفيف واليك تتالءم والطاقة االستيعابية للمؤسسة.

الفرع الثالث :مرافق اإليواء
املادة :11
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مرافق لإليواء تحدد مواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا ،كام ييل:
املراقد:
• تتوفر عىل ولوجيات؛
•يتم فصل مراقد النساء عن مراقد الرجال بالنسبة للمؤسسات التي يستفيد من خدماتها النساء
والرجال؛
•يراعى يف املراقد والغرف توفري رشوط النظافة والوقاية والسالمة.
غرف النوم:
•يجب أال تتعدى الطاقة االستيعابية للغرفة الواحدة أربعة أشخاص ،مع توفري معدات الفصل
بني األرسة؛
•يستحسن اعتامد غرف مزدوجة ما أمكن؛
•تخصيص غرف فردية للحاالت املستعجلة والخاصة (مرض معدي ،أو حالة نفسية خاصة.)..
•أن تكون الغرف جيدة التهوية واإلضاءة ،وبها نوافذ ورشف مؤمنة؛
•ذات ألوان هادئة ومختلفة؛
•متوفرة عىل التجهيزات التالية:
 -دوالب مناسب لكل مستفيد؛ -أرسة وأفرشة وأغطية ووسائد مالمئة للحالة الصحية للمسنني؛ -جهاز إنذار.األرضيات ،يشرتط يف األرضيات أن تتوفر فيها رشوط السالمة بحيث ال تسبب االنزالق.
األبواب :يشرتط يف األبواب أن تكون:
•سهلة الفتح واإلغالق؛
•من النوع االنزالقي.
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•يستحسن تفادي األبواب ذوات الظلفني بقدر اإلمكان ،وكذا األبواب الثقيلة.
املقابض ،يشرتط يف املقابض أن تكون:
•يف متناول اليد؛
•عىل شكل حرف L؛
•سهلة االستعامل.
النوافذ ،يشرتط يف النوافذ:
• أن تضمن تهوية وإضاءة مناسبة؛
• أن تكون مؤمنة؛
• سهلة الفتح واإلغالق؛
•تتالءم مع الظروف املناخية.
اإلضاءة:
•يشرتط يف تجهيزات اإلضاءة أن تكون يف متناول الشخص املسن؛
•يستحسن استخدام أجهزة التحكم عن بعد ووضع أجهزة ومصابيح كاشفة للحركة.
املداخل واملمرات:
•يجب أن تتوفر مداخل وممرات دار اإليواء عىل ولوجيات مناسبة؛
•أن تكون بسطح خشن ال يسبب االنزالق.
السالمل:
يراعى فيها الرشوط التالية:
•ارتفاع الدرج بني  15سم و 17سم ،وعرض ال يقل عن  110سم؛
•أن تتوفر عىل اإلضاءة ورشوط السالمة املناسبة للمسنني.
غرف الحراسة:
يجب تخصيص غرفتني للحراسة الليلية ،واحدة للنساء وأخرى للرجال ،مزودتني بواجهة زجاج شفاف
وأجهزة استقبال إنذارات الغرف.
املرافق الصحية ،يشرتط أن تكون:
•الحاممات مغطاة مبادة ال تؤدي لالنزالق ومجهزة برشاشة؛
•املراحيض واملغسالت مجهزة بتجهيزات تراعي جنس وسن والحالة الصحية للمسنني؛
•متوفرة عىل باب مبزالج داخيل؛
•جدرانها وأرضيتها مكسوة مبواد مناسبة وسهلة التنظيف؛
•املغسالت مزودة بصنابري؛
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•مجهزة بجهاز لإلنذار.
كام يستحسن إنشاء حامم بلدي ،خصوصا يف املناطق الباردة

الفرع الرابع :املرافق شبه الطبية واالجتامعية والرتفيهية
املادة :12
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل:
• قاعة للعالجات األولية مجهزة باملعدات والتجهيزات واملواد الرضورية ،ال سيام:
 -األدوية الخاصة بالعالجات األولية؛ -دوالب لتخزين وحفظ األدوية؛ -ثالجة متوسطة الحجم؛ -مغسلة.•قاعة للرتويض الطبي مجهزة باملعدات والتجهيزات الالزمة.

املادة :13
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل مرافق اجتامعية وترفيهية تحدد مواصفاتها وتجهيزاتها الدنيا كام
ييل:
•قاعة متعددة االختصاصات؛
•فضاء للصالة؛
•فضاء للقراءة واملطالعة؛
•فضاء ملزاولة أنشطة رياضية تراعي خصوصيات املسنني؛
•ساحة خارجية ومساحة خرضاء مزودة مبمرات وكرايس مالمئة للمسنني.
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الفصل الثالث :خدمات دار إيواء املسنني
الفرع األول :خدمات التكفل باملسنني داخل املؤسسة
املادة :14

•توفر دار إيواء املسنني الخدمات التالية:
 -االستقبال؛ -االستامع؛ -التوجيه؛ -النظافة؛ -التغذية واإليواء املؤقت أو الدائم؛ -الدعم الصحي والنفيس.•وتهدف خدمات التكفل إىل:
 -ضامن رشوط إقامة الئقة داخل املؤسسة؛- -النهوض بالوضع الصحي والنفيس للشخص املسن.

الفرع الثاين :الخدمات االجتامعية والرتفيهية
املادة :15
توفر دار إيواء املسنني خدمات اجتامعية متنوعة ،تتالءم مع وضعية املسنني ،وهي كالتايل:
•املواكبة االجتامعية خارج املؤسسة؛
•التوعية والتحسيس يف كل ما يتعلق مبظاهر الشيخوخة؛
•اإلدماج األرسي.
وتهدف هذه الخدمات إىل:
•إخراج املسن من وضعية العزلة ،وتعزيز اندماجه يف أرسته ومحيطه؛
•اكتشاف مهارات ،وخربات املسنني ،واستثامرها يف األنشطة االجتامعية؛
•رفع الوعي مبنهجية وطرق تدبري مظاهر الشيخوخة.

املادة :16

توفر دار إيواء املسنني خدمات ترفيهية عىل الشكل التايل:
•األنشطة الثقافية؛
•األنشطة الرياضية؛
•األنشطة املهنية :اليدوية والهوايات.
تهدف هذه الخدمات إىل الحفاظ عىل استقاللية املسن ،وتطوير وظائفه الحسية وقدراته الحركية
وكفاءاته العقلية.
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الفصل الرابع :املوارد البرشية لدار إيواء املسنني
الفرع األول :الطاقم اإلداري واملايل
املادة :17
يشرتط يف دار إيواء املسنني التوفر عىل طاقم إداري ومايل مكون من:
•مدير(ة)؛
•مسؤول(ة) مايل(ة)؛
•حارس(ة) عام(ة).

املادة :18
يتعني عىل الطاقم اإلداري واملايل التوفر عىل الرشوط التالية:
املدير(ة):
•شهادة يف مجال العمل االجتامعي أو التدبري اإلداري ،مسلمة من طرف مؤسسة تعليمية عليا
(باكالوريا  3 +سنوات)؛
•تدريب تأهييل يف امليدان اإلداري أو االجتامعي ملدة سنتني عىل األقل؛
•امتالك مؤهالت مهنية يف مجاالت التسيري اإلداري واملايل واملحاسبايت واالجتامعي.
املسؤول(ة) املايل(ة):
•شهادة تقني متخصص يف تدبري املقاولة أو املحاسبة؛
•تجربة يف مجال التدبري املايل واملحاسبايت ال تقل عن ستة أشهر.
الحارس(ة) العام(ة):
•شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛
•أن يتوفر عىل تجربة يف املجال االجتامعي ال تقل عن ستة أشهر.

املادة :19
مهام الطاقم اإلداري واملايل لدار إيواء املسنني:
املدير(ة):
يسهر املدير (ة) عىل:
•تطبيق مقتضيات القانون  14.05املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،ومقتضيات
دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني ،ودالئل املساطر املعمول
بها ،والسهر عىل تطبيق مقتضيات النظام الداخيل للمؤسسة؛
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•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة يف كل ما يتعلق بدبري شؤونها؛
•تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة املرشفة عىل شؤون املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل التسيري اإلداري واملايل واالجتامعي ملختلف مرافق وموارد املؤسسة؛
•تحضري مخطط عمل سنوي للمؤسسة بتنسيق مع املرشفني والعاملني؛
•مسك السجالت اإلدارية والتقنية واالجتامعية واملالية واملحاسباتية؛
•السهر عىل املحافظة عىل كافة مرافق وتجهيزات وممتلكات ووثائق املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي ونصف السنوي ،بتنسيق دائم مع املرشفني عىل املؤسسة
واملساعد االجتامعي ،واملسؤول املايل ،وتوجيهه يف آجاله إىل الجهات اإلدارية املختصة.
املسؤول(ة) املايل(ة):
يقوم املسؤول(ة) املايل(ة) بـ:
•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،وتحت إرشاف املدير ،يف تهيئ مرشوع امليزانية السنوية؛
•مسك املداخيل والنفقات يف سجالت خاصة ووفق النامذج املعتمدة؛
•مسك السجالت املحاسبية؛
•مسك سجل خاص بالحساب البنيك للمؤسسة؛
•مسك سجل خاص بالودائع املودعة لدى إدارة املؤسسة من طرف األشخاص املسنني؛
•القيام بجرد وترقيم املمتلكات العقارية والتجهيزات واألدوات ،يف سجالت خاصة؛
•إعداد تقرير عن كل ستة أشهر حول تطور الحالة املالية واملحاسبية ،وكذا تقرير مايل سنوي؛
•تهيئ مشاريع الصفقات وطلبات عروض األمثان؛
•إعداد سندات الطلب وعقود الكراء عند االقتضاء وعرضها ،تحت إرشاف املدير ،عىل اآلمر
بالرصف لتوقيعها.
الحارس(ة) العام(ة):
تناط بالحارس(ة) العام(ة) املهام التالية:
•ينوب عن املدير يف حالة غيابه؛
•يقوم بتنفيذ توزيـع العمل ،املؤرش عليه من طرف مدير املؤسسة ،السيام الخاص مبستخدمي
النظافة والصيانة والحراسة؛
•يرشف عىل إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية؛
•يقوم مبسك سجل املتابعة اليومية ،وتدوين املالحظات واملخالفات والغيابات ،سواء بالنسبة
للمسنني أو املستخدمني؛
•يقوم مبسك نسخ مفاتيح املستودعات واملخازن ،والقاعات واملكاتب ،وغريها.
ويستعني الحارس العام باملساعد(ة) االجتامعي(ة) والجلساء وأعوان الخدمة ،يف تتبع شؤون املسنني
باملراقـد ،واملرافق الصحية ،وقاعة األكل ،وفضاء التنشيط ،والساحات ،واملساحات الخرضاء.
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الفرع الثاين :الطاقم الطبي وشبه الطبي واالجتامعي
املادة :20
يشرتط يف دار إيواء املسنني التوفر عىل طاقم طبي وشبه طبي واجتامعي مكون من:
•طبيب(ة) عام(ة) متعاقد(ة) أو متطوع(ة) أو يف إطار برنامج رشاكة أو دعم؛
•أخصايئ(ة) نفساين(ة) متعاقد(ة) أو متطوع(ة) أو يف إطار برنامج رشاكة أو دعم؛
•ممرض(ة)؛
•مروض(ة) طبي(ة) متعاقد(ة) أو يف إطار رشاكة أو موضوع رهن اإلشارة؛
•مساعد(ة) اجتامعي(ة)؛
•العدد الكايف من الجلساء والجليسات؛
•منشط(ة) متعاقد(ة) أو يف إطار رشاكة أو موضوع رهن اإلشارة.

املادة :21
يتعني عىل الطاقم الطبي وشبه الطبي التوفر عىل الرشوط التالية:
الطبيب(ة) العام(ة):
•حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الطب العام ،ويستحسن أن يتوفر عىل تجربة ميدانية يف مجال
طب الشيخوخة.
األخصايئ(ة) النفساين(ة):
•شهادة علمية تخول له مامرسة املهنة ،مع تجربة ميدانية ما أمكن ،متعاقد أو يف إطار رشاكة أو
موضوع رهن اإلشارة.
املمرض(ة):
•حاصل(ة) عىل دبلوم يف التمريض من أحد املعاهد أو إحدى املدارس املختصة.
املروض(ة) الطبي(ة):
• حاصل عىل دبلوم يف الرتويض والتأهيل من أحد معاهد التكوين يف امليدان الصحي.
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•شهادة أو دبلوم من مستوى التعليم العايل يف مجال العمل االجتامعي أو العلوم االجتامعية؛
الجليس(ة):
•أن يكون حاصال عىل األقل عىل مستوى اإلعدادي مع شهادة تدريب يف العمل االجتامعي ،ويتوفر
عىل تجربة ،وكفاءات يف املجال االجتامعي.
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املنشط(ة):
•شهادة أو دبلوم يف مجال التنشيط السوسيو ثقايف والرتفيهي ،متعاقد أو يف إطار رشاكة أو موضوع
رهن اإلشارة.

املادة :22
يقوم الطاقم الطبي وشبه الطبي باملهام التالية:
الطبيب(ة) العام(ة):
•تشخيص وتقييم االحتياجات الصحية للمسنني؛
•تقديم االستشارة الطبية والصحية ،واإلرشاد يف مجال الوقاية والتوعية الغذائية والصحية للمسنني؛
•السهر عىل إعداد وتتبع امللفات الطبية للمسنني؛
املتخصصة الستكامل العالج.
•توجيه املسنني املرىض إىل املؤسسات الصحية والطبية
ّ
األخصايئ(ة) النفساين(ة):
•القيام باملقاييس النفسية واالختبارات الالزمة لتشخيص الحالة النفسية للشخص املسن؛
•إعداد خطة عالجية ووقائية للمرىض املسنني وتتبع حاالتهم؛
•التنسيق والتعاون مع املستشفيات ومراكز العالج والعيادات لعالج مشكالت املسنني النفسية.
املمرض(ة):
•مراقبة الحالة الصحية للمسنني؛
•تقديم العالجات لهم طبقا إلرشادات الطبيب ،وتوعيتهم يف كل ما يتعلق بالصحة؛
•مسك ملف صحي خاص بكل مستفيد.
املروض(ة) الطبي(ة):
•الرتويض أو التأهيل أو التخفيف من األمل ألجل استعادة القدرات الوظيفية املفقودة ،أو الوقاية
من تلفها ،عرب تنشيط األنسجة والتدليك الطبي ،والعالج الطبيعي.
يقوم الطاقم االجتامعي باملهام التالية:
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•االستقبال واالستامع؛
•توجيه ومواكبة املسنني حسب حاجياتهم؛
•القيام بالبحث االجتامعي؛
•مسك ملف خاص بكل مستفيد؛
•التنسيق مع الطاقم اإلداري والصحي لتتبع أوضاع املسنني.
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الجليس(ة):
•املرافقة اليومية للمسنني الذين توكل إليه مسؤوليتهم؛
•مساعدة املسنني الذين تحت إرشافه للقيام بحاجياتهم الرضورية ،مثل تناول الطعام والنظافة
والتنقل وغريها؛
•التنسيق مع الطاقم اإلداري واالجتامعي والصحي لتتبع أوضاع املسنني.
املنشط(ة):
•إعداد وتنفيذ الربامج واألنشطة الثقافية واالجتامعية والرتفيهية باملؤسسة؛
•مالءمة تقنيات التنشيط مع وضعية األشخاص املسنني؛
•املساهمة يف تعبئة الفاعلني يف مجال الرتفيه.

الفرع الثالث :الطاقم املكلف باملخزن واملطبخ
املادة :23
يشرتط يف دار إيواء املسنني أن تتوفر عىل طاقم مكلف باملخزن واملطبخ مكون من:
•مكلف(ة) باملخزن؛
•مسؤول(ة) عىل املطبخ؛
•أعوان املطبخ.

املادة :24
يتعني عىل طاقم املخزن واملطبخ التوفر عىل الرشوط التالية:
املكلف باملخزن:
•ميتلك مؤهالت وتجربة يف مجال تدبري التموين والتخزين؛
ويقوم املكلف باملخزن باملهام التالية:
•ضبط دخول وخروج املواد الغذائية من املخزن ،وتدوينها يف بطاقات املخزون ،ويف سجل خاص؛
•ضبط دخول وخروج املواد املتربع بها وإعداد سجالت خاصة بها؛
•اإلرشاف عىل مخزن املالبس والتجهيزات ومسك السجالت الخاصة بها؛
•القيام باستالم التجهيزات واملواد الغذائية ومواد النظافة ،وضبط صالحيتها وكمياتها؛
•تسليم املواد الغذائية للمسؤول عن املطبخ بواسطة وصوالت تسليم يومية ،ووفق اإلحصاء
اليومي للمسنني ،املسلم من طرف الحارس العام؛
•ترتيب املخزن ونظافته ووقاية املواد من التلف والضياع؛
•مسك الوثائق املحاسبية املتعلقة بدخول وخروج كافة املواد ،سواء املقتناة أو املتربع بها.
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املسؤول عىل املطبخ:
•شهادة أو دبلوم تقني يف املطعمة مسلمة من قبل إحدى مؤسسات التكوين املهني املختصة ،أو
تجربة يف املجال.
ويقوم املسؤول عن املطبخ باملهام التالية:
•تطبيق الربنامج الغذايئ املؤرش عليه من طرف طبيب املؤسسة أو املصالح الصحية املختصة،
بتنسيق مع املسؤول املايل باملؤسسة واملكلف باملخزن؛
•الحفاظ عىل نظافة املطبخ وحسن تسيريه ،ومراقبة العاملني به؛
•احرتام مقادير وتوقيت الوجبات ،حسب ما هو محدد من طرف طبيب املؤسسة أو املصالح
الطبية املختصة؛
•ضبط التجهيزات واملعدات وأواين املطبخ.
أعوان املطبخ:
•أن تكون لديهم معرفة أولية مببادئ القراءة والكتابة وتجربة يف مجال الطبخ؛
•أن يساهموا يف تنفيذ املهام املوكولة للمسؤول عن املطبخ.

الفرع الرابع :أعوان الخدمة
املادة :25
يجب أن تتوفر دار إيواء املسنني عىل أعوان الخدمة:
•حارس؛
•أعوان النظافة؛
•أعوان مساعدين.
يسهر أعوان الخدمة ،كل حسب اختصاصه ،عىل الحفاظ عىل أمن ونظافة املؤسسة ،ومساعدة الطاقم
اإلداري يف الخدمات اإلدارية.
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الفصل الخامس :تدبري شؤون دار إيواء املسنني
الفرع األول :التدبري اإلداري
املادة :26
لتحسني التدبري اإلداري لدار إيواء املسنني يشرتط أن تتوفر عىل:
نظام داخيل يحدد:
•مبادئ العمل داخل املؤسسة؛
•رؤية وأهداف املؤسسة؛
•طبيعة الخدمات املقدمة؛
•تحديد مهام واختصاصات كافة فئات العاملني باملؤسسة؛
•السلوكات واألنشطة املمنوعة والعقوبات التأديبية بالنسبة للعاملني واملسنني؛
•النظام العام لسري املؤسسة ،خاصة األحكام اإلدارية واملالية واملحاسباتية ،حسب ما تنص عليه
دالئل املساطر؛
•األحكام الخاصة باملسنني :رشوط الولوج واملغادرة ،واختصاصات املجلس التأديبي ،ونظام الرخص
العادية واالستثنائية ،ومحتويات امللف الخاص باملستفيد؛
•كيفية تدبري نظام الشساعة إن وجد؛
•تركيبة لجنة التدبري ومهامها؛
•املقتضيات املختلفة.
سجل املستفيدين :يوضع ،وفق مقتضيات قرار رقم  1630.07صادر يف  24رجب  09( 1428غشت
 )2007للوزير املكلف بقطاع التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد
 5562بتاريخ  20شتنرب  ،2007تحت مسؤولية وإدارة مدير املؤسسة وطبقا ملقتىض املادة  13من القانون
14.05الخاص بفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية واملادة  6من مرسومه التطبيقي.
برنامج سنوي يحدد:
•األهداف املسطرة؛
•األنشطة املربمجة لتحقيق األهداف؛
•امليزانية املحددة؛
•املتدخلون واملسؤولون عن كل نشاط؛
•الفئة املستهدفة؛
•فرتة ومدة اإلنجاز؛
•آليات التنفيذ؛
•مؤرشات وآليات التتبع والتقييم.
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تقرير سنوي ويتضمن:
•تقريرا أدبيا يشمل:
 -حصيلة الربامج واألنشطة املنجزة؛ -نسبة تحقيق األهداف املسطرة يف الربنامج السنوي؛ -الصعوبات والتحديات.•تقريرا ماليا يشمل مختلف أوجه رصف امليزانية.

الفرع الثاين :التدبري املايل واملحاسبايت
املادة 27
لتحسني التدبري املايل واملحاسبي لدار إيواء املسنني يشرتط أن تتوفر عىل:
ميزانية:
•معدة وفقا لربنامج العمل السنوي (تبدأ من فاتح يناير ،وتنتهي يف  31دجنرب من كل سنة)؛
•تتضمن جزئني :جزء خاص باملداخيل ،وجزء خاص بالنفقات؛
•تدرج اإلعانات ،كيفام كان نوعها ومصدرها ،التي تتلقاها املؤسسة من قبل مصالح الدولة ،أو
املؤسسات العمومية ،أو الجامعات الرتابية ،أو القطاع الخاص ،أو الجمعيات ،أو املحسنني،
• تتم وجوبا املصادقة عىل مرشوع امليزانية قبل  15دجنرب من كل سنة؛
•تبعث امليزانية موقعة قبل  31دجنرب يف نسخة أصلية إىل املصالح اإلدارية املختصة.
شساعة املداخيل وشساعة النفقات:
•ميكن إحداث شساعة لتدبري نفقات بعض الحاالت االستعجالية ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل
املؤسسة ،تحت مسؤولية املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•ميكن إحداث شساعة لتحصيل بعض املداخيل ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،تحت
مسؤولية إدارة املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•يحدد النظام الداخيل للمؤسسة كيفية إحداث وتدبري شساعة النفقات وشساعة املداخيل.
سجل جرد التجهيزات واملمتلكات:
•يتعني عىل دار إيواء املسنني وضع سجل خاص بجرد املمتلكات العقارية ،والتجهيزات ،واملمتلكات
املنقولة؛
•يتضمن السجل مصادر ومراجع ونوعية وقيمة التجهيزات واملمتلكات وتاريخ الحصول عليها.
حساب بنيك خاص باملؤسسة:
•يتعني عىل القائم عىل شؤون املؤسسة فتح حساب بنيك جاري واحد خاص بدار إيواء املسنني،
تتم فيه عمليتي التحصيل واألداء.
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التأمني:
يجب عىل إدارة دار إيواء املسنني أن تؤمن سنويا ضد الحوادث واألخطار:
•بناية املؤسسة؛
•األشخاص املسنني املقيمني باملؤسسة؛
•العاملني مبرافق املؤسسة.
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الفصل السادس :أحكام عامة

املادة :28

يتعني عىل املوارد البرشية العاملة بدار إيواء املسنني احرتام املبادئ التالية:
•كتامن الرس املهني؛
•احرتام كرامة املسن؛
•احرتام حقوق املسن ،والعمل عىل حاميتها والنهوض بها.

املادة :29
من أجل الرفع من جودة الخدمات وتدعيم التخطيط االسرتاتيجي ،يتعني عىل دار إيواء املسنني وضع
وتفعيل مرشوع املؤسسة .ويشكل مرشوع املؤسسة مخطط عمل متوسط املدى يعكس رؤية وأهداف
املؤسسة ،والتدابري التي يتعني اتخاذها للقيام باملهام املنوطة بها.

املادة :30
إلنجاح مهام دار إيواء املسنني ،وتحقيق أهدافها االجتامعية والصحية والرتفيهية ،يتعني عىل إدارتها
والقامئني عليها االنفتاح عىل محيطها ،من خالل إقرار خطة التواصل الخارجي والداخيل ،وعقد رشاكات
محددة الزمان واألهداف وااللتزامات ،مع املصالح واملؤسسات العمومية ،والقطاع الخاص ،والجامعات
الرتابية ،واملجتمع املدين ،وباقي الفعاليات الوطنية والدولية املعنية بقضايا املسنني.

املادة :31
يتعني عىل إدارة الدار والقامئني عليها العمل بنظام التتبع والتقييم ،من خالل وضع اآلليات التدبريية
التالية:
•افتحاص سنوي لألنشطة املقدمة من طرف املرافق التابعة للدار؛
•تقرير سنوي حول الخدمات االجتامعية والصحية والرتفيهية والثقافية؛
•تقييم الربامج املندرجة يف إطار الرشاكة مع األطراف املعنية.
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متهيد

شهد املغرب خالل العقدين األخريين تحوال دميوغرافيا متسارعا بفعل الرتاجع التدريجي يف أمد الحياة و
معدالت الوفيات والخصوبة ،وتطور مستوى وأمناط العيش .فقد دخل املغرب يف اآلونة األخرية مرحلة انتقال
دميوغرايف اتسم بتباطؤ وترية تزايد السكان ،والسري يف اتجاه ارتفاع نسبة املسنني.

من جهة أخرى ،فإن التغريات االقتصادية التي مست منظومة القيم ,أثرت عىل بنية األرسة املغربية ،مام
أدى إىل تراجع قيم التكافل والتضامن بني األجيال ،وحد من إمكانية األرس يف التكفل ومواكبة الفئات
األكرث هشاشة كاألشخاص املسنني.
وعيا بهذا الوضع ،أوىل املغرب أهمية بالغة للنهوض بحقوق املسنني ،وذلك استنادا إىل توجيهات جاللة
امللك محمد السادس حفظه الله ،وملقتضيات دستور  2011الذي نص يف الفصل  34عىل أن «تقوم
السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة.
ولهذا الغرض تسهر خصوصا عىل ( )...معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات ولألطفال
واألشخاص املسنني والوقاية منها »...ولتدابري الربنامج الحكومي واسرتاتيجية القطاع الويص.
ترجم هذا االهتامم يف عدة برامج ومبادرات تركز عىل تعزيز التضامن بني األجيال وتطوير نظام الحامية
ومراجعة منظور الرعاية ليشمل الرعاية الذاتية للمسن نفسه والرعاية األرسية والرعاية املؤسسية من
خالل تأهيل املؤسسات ،إىل جانب تطوير املعرفة بأوضاعهم وتحديث مناهج التدبري والحكامة والـتأطري.
يندرج دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني ،يف سياق هذه الجهود الرامية
لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني التي بلغ عددها سنة  62 ،2014مؤسسة 54 ،منها تقدم
خدمات اإليواء الدائم للمسنني ،و 8تقدم خدمات نهارية.
هذه الشبكة املؤسساتية املتنامية ،تقوم بدور مهم يف رعاية فئة واسعة من األشخاص املسنني الذين
يعيشون يف وضعيات صعبة وليس لهم سند عائيل .إال أنها تواجه صعوبات وتحديات تفرض إعادة النظر
يف منط تدبريها واعتامد مقاييس جديدة لتعزيز الحكامة بها وتبني معايري ونظم للتكفل تنسجم ومبدأ
الحق يف الرعاية.
وانسجاما مع طبيعة خدماتها ،عمل دفرت التحمالت عىل تصنيف مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني
إىل ثالث أنواع:
1.1دار إيواء املسنني
2.2مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني
3.3نادي األشخاص املسنني
دفرت التحمالت الخاص مبركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني يسعى إىل تحقيق هذا التحول الرامي إىل
مالءمة البنيات التحية مع متطلبات التأهيل الصحي للمسنني واعتامد منهجية تدبريية جديدة تساهم يف
تعزيز استقالليتهم ودعم إرشاكهم ومشاركتهم وانخراطهم يف الحياة االجتامعية واألرسية.
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وعليه ،حدد دفرت التحمالت الخاص مبركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني رشوط ومواصفات البناية
ومرافقها ،ونوعية الخدمات الصحية واالجتامعية التي يتعني تقدميها للمسنني ،ومواصفات ومهام املوارد
البرشية العاملة بها ،وكيفية تدبري شؤونها اإلدارية واملالية واملحاسباتية ،وتدابري تعزيز انفتاحها عىل
محيطها الخارجي.
وهو بذلك يوضح رؤية رعاية وتأهيل املسنني يف وضعية صعبة ،وييرس مهمة الفاعل العمومي يف تدبري
الرشاكة والتعاقد خدمة ملصالحهم يف مختلف املجاالت الرتابية.
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الفصل األول :تقديم مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني
الفرع األول :التعريف واألهداف واملهام
املادة :1
مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني مؤسسة للرعاية االجتامعية تعمل يف إطار مقتضيات القانون
 .14.05وهو مبثابة فضاء خدمايت نهاري لفائدة األشخاص املسنني نساء ورجاال ،يف مجاالت الرعاية
والتأهيل الصحي واالجتامعي.
ويهدف إىل:
•توفري الرشوط املادية والتنظيمية الرضورية لرعاية األشخاص املسنني الوافدين عىل املركز؛
•تقديم خدمات للنهوض بالجانب الصحي والنفيس واالجتامعي للمسنني.

املادة :2
يقوم مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني باملهام التالية:
•التشخيص الصحي والنفيس واالجتامعي؛
•إعداد وتنفيذ برامج التأهيل الصحي للمسنني؛
•رعاية وتأهيل وعالج املسنني؛
•املواكبة والتأهيل الصحي والنفيس للمسنني؛
•التوعية والتحسيس يف املجال الصحي؛
•إدماج املسن يف محيطه العائيل.

الفرع الثاين :الفئة املستفيدة ورشوط الولوج
املادة :3
لالستفادة من خدمات مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني ،يلزم مراعاة الرشوط التالية:
•أن يكون الشخص املعني يبلغ من العمر ستني ( )60سنة فام فوق ،ممن يقيمون مع ذويهم ،أو
مبفردهم ،أو يقيمون بدور إيواء األشخاص املسنني؛
•أن يكون يف وضعية صعبة؛
•أن يتم عرضه عىل طبيب املؤسسة أو عىل املصالح الصحية املختصة ،لتحديد وضعيته الصحية؛
•أن يكون يف حاجة اىل تأهيل صحي واجتامعي.
ويشرتط ما أمكن ،انخراط األهل أو األبناء أو مسؤويل مؤسسات اإلقامة ،يف كافة مراحل رعاية وتأهيل
الشخص املعني.
35

يتكون ملف القبول من الوثائق اآلتية:
•صورة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص املعني (يف حالة التوفر عليها) أو أي وثيقة أخرى
تثبت هويته؛
•شهادة طبية مسلمة من طبيب املؤسسة أو من املصالح الصحية املختصة تحدد وضعيته الصحية؛
•استامرة البحث االجتامعي صادرة عن إدارة املؤسسة.
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الفصل الثاين :رشوط ومواصفات بناية ومرافق مركز رعاية
وتأهيل األشخاص املسنني
الفرع األول :بناية املركز ورشوط السالمة والوقاية
املادة :4
يراعى ،ما أمكن ،يف إحداث وفتح مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني ،الرشوط التالية املتعلقة باملوقع:
•مقر هادئ وآمن وصحي ومتسع؛
•بعيد عن مصادر التلوث املختلفة؛
•قريب من وسائل وطرق املواصالت.

املادة :5
يجب أن تتوفر بناية مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني عىل الرشوط واملواصفات التالية:
•املرافق اإلدارية واالجتامعية والصحية املالمئة لطبيعة الخدمات والطاقة االستيعابية؛
•الولوجيات وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم  10-03املتعلق بالولوجيات؛
•الربط بشبكات الكهرباء واملاء الصالح للرشب والرصف الصحي ،أو االستعانة يف حالة عدم وجود
إحدى أو كل هذه الشبكات ،ووفق القوانني واملساطر الجاري بها العمل ،بتجهيزات الطاقة
البديلة (الشمسية وغريها) ،ومياه اآلبار ،وحفر الرصف الصحي؛
•التهوية ،والتدفئة ،واإلضاءة املناسبة لألشخاص املسنني؛
•املصاعد الكهربائية يف البنايات ذات الطابقني فأكرث ،تكون مساحتها مالمئة ملستخدمي الكرايس
املتحركة ومتوفرة عىل أزرار للتحكم بارزة وواضحة وسهلة االستعامل؛
•التجهيزات واملعدات املالمئة.

املادة :6
يشرتط يف مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني أن تتوفر فيه رشوط الوقاية والسالمة التالية:
•أجهزة الوقاية من الحريق؛
•منافذ وخطة اإلغاثة؛
•معدات وتجهيزات تضمن سالمة املسنني والعاملني عىل السواء.
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الفرع الثاين :املرافق اإلدارية ومرافق التأهيل الصحي واملرافق االجتامعية
املادة :7
املرافق اإلدارية
يجب أن يتوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني عىل مرافق إدارية كافية ومناسبة ،تلبي حاجيات
العاملني واملسنني ،تشمل مكاتب لإلدارة والكتابة ،والحارس(ة) العام(ة) ،واملسؤول(ة) املايل(ة)،
واملساعد(ة) االجتامعي(ة) ،وقاعة لالجتامعات ،وبهو لالستقبال واالنتظار ،ومرافق صحية للنساء وأخرى
للرجال.

املادة :8
مرافق التأهيل الصحي
يجب أن يتوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني عىل مرافق للخدمات الصحية تضم:
•قاعة العالجات األولية؛
•قاعة الفحص؛
•قاعات الرتويض الطبي؛
•مرافق صحية.
ويشرتط أن تكون مرافق التأهيل الصحية مجهزة مبا ييل:
•املعدات والتجهيزات واألدوات الخاصة بالعالجات األولية ،ال سيام:
 -األدوية الخاصة بالعالجات األولية؛ -دوالب لتخزين وحفظ األدوية؛ -ثالجة متوسطة الحجم؛ -مغسلة.•املعدات والتجهيزات الخاصة بالفحص الطبي؛
•املعدات والتجهيزات الخاصة بالرتويض الطبي.

املادة :9
املرافق االجتامعية
يجب أن يتوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني عىل مرافق اجتامعية ،تحدد مواصفاتها وتجهيزاتها
الدنيا كام ييل:
•قاعة متعددة االختصاصات؛
•فضاء للصالة؛
•ساحة خارجية ومساحة خرضاء مزودة مبمرات وكرايس مالمئة للمسنني؛
•مقصف مجهز بتجهيزات ومعدات أساسية.
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الفصل الثالث :خدمات مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني
الفرع األول :خدمات الرعاية والتأهيل الصحي
املادة :10
يوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني خدمات الرعاية والتأهيل الصحي التالية:
•التشخيص الصحي والنفيس؛
•تقديم العالج والتأهيل الصحي؛
•التوعية والتحسيس يف املجال الصحي.

املادة :11
تهدف خدمات الرعاية والتأهيل الصحي إىل:
•تقديم الخدمات األساسية املتعلقة بكبار السن ،من فحص ومراقبة وأدوية وترويض وتأهيل؛
•تتبع الحالة الصحية العامة لكافة األشخاص املسنني من املركز ؛
•تسهيل الولوج إىل املرافق الطبية يف إطار الرشاكة مع املؤسسات الصحية؛
•تعزيز الصلة مع األرس لتوفري الرشوط الرضورية للعالج.

الفرع الثاين :الخدمات االجتامعية
املادة :12
يوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني الخدمات االجتامعية التالية:
•االستقبال واالستامع والتوجيه داخل وخارج املركز؛
•املواكبة االجتامعية للمسنني؛
•اإلدماج يف الوسط األرسي واملحيط االجتامعي؛
•التحسيس والتوعية لفائدة املسنني وأرسهم.
تهدف هذه الخدمات إىل:
•تسهيل ولوج املسن إىل الخدمات الصحية واالجتامعية لدى املصالح واملؤسسات املعنية؛
•رفع الوعي مبنهجية وطرق تدبري مظاهر الشيخوخة.
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الفصل الرابع :املوارد البرشية ملركز رعاية وتأهيل األشخاص
املسنني
الفرع األول :الطاقم اإلداري واملايل
املادة :13
يشرتط يف مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني التوفر عىل طاقم إداري ومايل مكون من:
•مدير(ة)؛
•مسؤول(ة) مايل(ة)؛
•حارس(ة) عام(ة)

املادة :14
يتعني عىل الطاقم اإلداري واملايل التوفر عىل الرشوط التالية:
املدير(ة):
•شهادة يف مجال العمل االجتامعي أو التدبري اإلداري مسلمة من طرف مؤسسة تعليمية عليا
(باكالوريا  3 +سنوات)؛
•تدريب تأهييل يف امليدان اإلداري أو االجتامعي ملدة سنتني عىل األقل؛
•امتالك مؤهالت مهنية يف مجاالت التسيري اإلداري واملايل واملحاسبايت واالجتامعي.
املسؤول (ة) املايل (ة):
•شهادة تقني متخصص يف تدبري املقاولة أو املحاسبة؛
•تجربة يف مجال التدبري املايل واملحاسبايت ال تقل عن ستة أشهر.
الحارس(ة) العام(ة):
•شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛
•أن يتوفر عىل تجربة يف املجال االجتامعي ال تقل عن ستة أشهر.

املادة :15
مهام الطاقم اإلداري واملايل ملركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني:
املدير(ة):
يسهر املدير(ة) عىل:
•تطبيق مقتضيات القانون  14.05املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبري ها،
40

ومقتضيات دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني ،ودالئل
املساطر املعمول بها ،والسهر عىل تطبيق مقتضيات النظام الداخيل للمؤسسة؛
•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة يف كل ما يتعلق تدبري شؤون املؤسسة؛
•تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة املرشفة عىل شؤون املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل التسيري اإلداري واملايل واالجتامعي ملختلف مرافق وموارد املؤسسة؛
•تحضري مخطط عمل سنوي للمؤسسة بتنسيق مع املرشفني والعاملني؛
•مسك السجالت اإلدارية والتقنية واالجتامعية واملالية واملحاسباتية؛
•السهر عىل املحافظة عىل كافة مرافق وتجهيزات وممتلكات ووثائق املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي ونصف السنوي ،بتنسيق دائم مع املرشفني عىل املؤسسة
واملساعد االجتامعي ،واملسؤول املايل ،وتوجهه يف آجاله إىل الجهات اإلدارية املختصة.
املسؤول(ة) املايل(ة):
يقوم املسؤول(ة) املايل(ة) باملهام التالية:
•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،وتحت إرشاف املدير ،يف تهييء مرشوع امليزانية
السنوية؛
•مسك املداخيل والنفقات يف سجالت خاصة ووفق النامذج املعتمدة؛
•مسك السجالت املحاسبية؛
•مسك سجل خاص بالحساب البنيك للمؤسسة؛
•مسك سجل خاص بالودائع املودعة لدى إدارة املؤسسة من طرف األشخاص املسنني؛
•القيام بجرد وترقيم املمتلكات العقارية والتجهيزات واألدوات يف سجالت خاصة؛
•إعداد تقرير عن كل ستة أشهر حول تطور الحالة املالية واملحاسبية ،وكذا تقرير مايل سنوي؛
•تهييء مشاريع الصفقات وطلبات عروض األمثان؛
•إعداد سندات الطلب وعقود الكراء ،عند االقتضاء ،وعرضها ،تحت إرشاف املدير ،عىل اآلمر
بالرصف لتوقيعها.
الحارس(ة) العام(ة):
تناط بالحارس(ة) العام(ة) املهام التالية:
•ينوب عن املدير يف حالة غيابه؛
•يقوم بتنفيذ توزيـع العمل املؤرش عليه من طرف مدير املؤسسة ،السيام الخاص مبستخدمي
النظافة والصيانة والحراسة؛
•يقوم مبسك سجل املتابعة اليومية ،وتدوين املالحظات واملخالفات والغيابات بالنسبة
للمستخدمني؛
•يقوم مبسك نسخ مفاتيح املستودعات واملخازن ،والقاعات واملكاتب ،وغريها.
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الفرع الثاين :الطاقم الطبي وشبه الطبي واالجتامعي
املادة :16
يشرتط يف مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني التوفر عىل طاقم طبي وشبه طبي واجتامعي مكون من:
•طبيب(ة) عام(ة) متعاقد(ة) أو متطوع(ة) أو يف إطار برنامج رشاكة أو دعم؛
•طبيب(ة) يف طب الشيخوخة متعاقد(ة) أو يف إطار رشاكة أو بشكل تطوعي؛
•أخصايئ(ة) نفساين(ة) متعاقد(ة) أو متطوع(ة) أو يف إطار برنامج رشاكة أو دعم؛
•ممرض(ة)؛
•مروض(ة) طبي(ة) متعاقد(ة) أو يف إطار رشاكة أو موضوع(ة) رهن اإلشارة؛
•مساعد(ة) اجتامعي(ة).

املادة :17
يتعني عىل الطاقم الطبي وشبه الطبي واالجتامعي التوفر عىل الرشوط التالية:
الطبيب(ة) العام(ة):
•حاصل(ة) عىل شهادة الدكتوراه يف الطب العام ،ويجب أن يتوفر عىل تجربة ميدانية يف مجال
طب الشيخوخة.
األخصايئ(ة) النفساين(ة):
•شهادة علمية تخول له مامرسة املهنة مع تجربة ميدانية ما أمكن ،متعاقد أو يف إطار رشاكة أو
موضوع رهن اإلشارة.
املمرض(ة):
•حاصل(ة) عىل دبلوم يف التمريض من أحد املعاهد أو إحدى املدارس املختصة.
املروض(ة) الطبي(ة):
• حاصل(ة) عىل دبلوم يف الرتويض والتأهيل من أحد معاهد التكوين يف امليدان الصحي.
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•شهادة أو دبلوم من مستوى التعليم العايل يف مجال العمل االجتامعي أو العلوم االجتامعية.

املادة :18
يقوم الطاقم الطبي وشبه الطبي واالجتامعي باملهام التالية:

42

الطبيب(ة)العام(ة):
•تشخيص وتقييم االحتياجات الصحية للمسنني؛
•تقديم االستشارة الطبية والصحية واإلرشاد يف مجال الوقاية والتوعية الغذائية والصحية للمسنني؛

•السهر عىل إعداد وتت ّبع امللفات الطبية للمسنني؛
•توجيه املسنني املرىض إىل املؤسسات الصحية والطبية املتخصصة الستكامل العالج.
األخصايئ(ة) النفساين (ة):
•القيام باملقاييس النفسية واالختبارات الالزمة لتشخيص الحالة النفسية للشخص املسن؛
•إعداد خطة عالجية ووقائية للمرىض املسنني وتتبع حاالتهم؛
•التنسيق والتعاون مع املستشفيات ومراكز العالج والعيادات لعالج مشكالت املسنني النفسية.
املمرض(ة):
•مراقبة الحالة الصحية للمسنني؛
•تقديم العالجات لهم طبقا إلرشادات الطبيب ،وتوعيتهم يف كل ما يتعلق بالصحة؛
•مسك ملف صحي خاص بكل مستفيد.
املروض(ة) الطبي(ة):
•الرتويض أو التأهيل أو التخفيف من األمل ألجل استعادة القدرات الوظيفية املفقودة ،أو الوقاية
من تلفها ،عرب تنشيط األنسجة ،والتدليك الطبي ،والعالج الطبيعي.
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•االستقبال واالستامع؛
•توجيه ومواكبة املسنني حسب حاجياتهم؛
•القيام بالبحث االجتامعي؛
•مسك ملف خاص بكل مستفيد؛
•التنسيق مع الطاقم اإلداري والصحي لتتبع أوضاع املسنني.

الفرع الثالث :أعوان الخدمة
املادة :19
يجب أن يتوفر مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني عىل أعوان الخدمة:
•حارس؛
•أعوان النظافة.
يسهر أعوان الخدمة ،كل حسب اختصاصه ،عىل الحفاظ عىل أمن ونظافة املركز ،ومساعدة الطاقم
اإلداري يف الخدمات اإلدارية.
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الفصل الخامس :تدبري شؤون مركز رعاية وتأهيل األشخاص
املسنني
الفرع األول :التدبري اإلداري
املادة :20
لتحسني التدبري اإلداري ملركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني يشرتط أن يتوفر عىل:
نظام داخيل يحدد:
•مبادئ العمل داخل املؤسسة؛
•رؤية ،وأهداف املؤسسة؛
•طبيعة الخدمات املقدمة؛
•تحديد مهام واختصاصات كافة فئات العاملني باملؤسسة؛
•السلوكات واألنشطة املمنوعة والعقوبات التأديبية بالنسبة للعاملني واملسنني؛
•النظام العام لسري املؤسسة ،خاصة األحكام اإلدارية واملالية واملحاسباتية ،حسب ما تنص عليه
دالئل املساطر؛
•األحكام الخاصة باملسنني :رشوط الولوج واملغادرة ،واختصاصات املجلس التأديبي ،ونظام الرخص
العادية واالستثنائية ،ومحتويات امللف الخاص باملستفيد؛
•كيفية تدبري نظام الشساعة إن وجد؛
•تركيبة لجنة التدبري ومهامها؛
•املقتضيات املختلفة.
سجل املستفيدين :يوضع وفق مقتضيات قرار رقم  ،1630.07صادر يف  24رجب  09( 1428غشت
 )2007لوزير التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ،5562بتاريخ 20
شتنرب  ،2007تحت مسؤولية وإدارة مدير املؤسسة ،وطبقا ملقتىض املادة  13من القانون  14.05الخاص
بفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية ،واملادة  6من مرسومه التطبيقي.
برنامج السنوي يحدد:
• األنشطة الصحية والنفسية والتأهيل الطبي؛
•أنشطة التوعية الصحية واالجتامعية؛
•املتدخلون واملسؤولون عن كل نشاط؛
•امليزانية املحددة؛
•مؤرشات وآليات التتبع والتقييم.
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تقرير سنوي يتضمن:
•تقريرا أدبيا يشمل:

 -حصيلة الربامج واألنشطة املنجزة؛ -نسبة تحقيق األهداف املسطرة يف الربنامج السنوي؛ -الصعوبات والتحديات.•تقريرا ماليا يشمل مختلف أوجه رصف امليزانية.

الفرع الثاين :التدبري املايل واملحاسبايت
املادة :21
لتحسني التدبري املايل واملحاسبايت ملركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني يشرتط أن يتوفر عىل:
ميزانية:
•معدة وفقا لربنامج العمل السنوي (تبدأ من فاتح يناير وتنتهي يف  31دجنرب من كل سنة)؛
•تتضمن جزئني :جزء خاص باملداخيل وجزء خاص بالنفقات؛
•تدرج اإلعانات ،كيفام كان نوعها ومصدرها ،التي تتلقاها املؤسسة من قبل مصالح الدولة ،أو
املؤسسات العمومية ،أو الجامعات الرتابية ،أو القطاع الخاص ،أو الجمعيات ،أو املحسنني،
• تتم وجوبا املصادقة عىل مرشوع امليزانية قبل  15دجنرب من كل سنة؛
•تبعث امليزانية موقعة قبل  31دجنرب يف نسخة أصلية إىل املصالح اإلدارية املختصة.
شساعة املداخيل وشساعة النفقات:
•ميكن إحداث شساعة لتدبري نفقات بعض الحاالت االستعجالية ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل
املركز ،تحت مسؤولية املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•ميكن إحداث شساعة لتحصيل بعض املداخيل ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،تحت
مسؤولية إدارة املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•يحدد النظام الداخيل للمؤسسة كيفية إحداث وتدبري شساعة النفقات املداخيل.
سجل جرد التجهيزات واملمتلكات:
•يتعني عىل مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني وضع سجل خاص بجرد املمتلكات العقارية،
واملمتلكات املنقولة ،والتجهيزات؛
•يتضمن السجل مصادر ومراجع ونوعية وقيمة التجهيزات واملمتلكات وتاريخ الحصول عليها.
حساب بنيك خاص باملؤسسة:
•يتعني عىل القائم عىل شؤون املركز فتح حساب بنيك جاري واحد خاص به ،تتم فيه عمليتي
التحصيل واألداء.
التأمني:
يجب عىل إدارة مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني أن تؤمن سنويا ضد الحوادث واألخطار:
•بناية املركز؛
•العاملني مبرافق املركز.
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الفصل السادس :أحكام عامة

املادة :22

يتعني عىل املوارد البرشية العاملة مبركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني احرتام املبادئ التالية:
•كتامن الرس املهني؛
•احرتام كرامة املسن؛
•احرتام حقوق املسن ،والعمل عىل حاميتها والنهوض بها.

املادة :23
من أجل الرفع من جودة الخدمات وتدعيم التخطيط االسرتاتيجي ،يتعني عىل مركز رعاية وتأهيل
األشخاص املسنني وضع وتفعيل مرشوع املؤسسة .ويشكل مرشوع املؤسسة مخطط عمل متوسط املدى
يعكس رؤية وأهداف املؤسسة ،والتدابري التي يتعني اتخاذها للقيام باملهام املنوطة بها.

املادة :24
إلنجاح مهام مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني وتحقيق أهدافه االجتامعية والصحية والرتفيهية،
يتعني عىل إدارته والقامئني عليه االنفتاح عىل محيطه ،من خالل إقرار خطة التواصل الخارجي والداخيل،
وعقد رشاكات محددة الزمان واألهداف وااللتزامات ،مع املصالح واملؤسسات العمومية ،والقطاع الخاص،
والجامعات الرتابية ،واملجتمع املدين ،وباقي الفعاليات الوطنية والدولية املعنية بقضايا املسنني.

املادة :25
يتعني عىل إدارة املؤسسة والقامئني عليها العمل بنظام التتبع والتقييم ،من خالل وضع اآلليات التدبريية
التالية:
•افتحاص سنوي لألنشطة املقدمة من طرف املرافق التابعة للمركز؛
•تقرير سنوي حول الخدمات الصحية واالجتامعية؛
•تقييم الربامج املندرجة يف إطار الرشاكة مع األطراف املعنية.
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متهيد

شهد املغرب خالل العقدين األخريين ،تحوال دميوغرافيا متسارعا بفعل الرتاجع التدريجي يف أمد الحياة
ومعدالت الوفيات والخصوبة ،وتطور مستوى وأمناط العيش .فقد دخل املغرب يف اآلونة األخرية مرحلة
انتقال دميوغرايف اتسم بتباطؤ وترية تزايد السكان ،والسري يف اتجاه ارتفاع نسبة املسنني.

من جهة أخرى ،فإن التغريات االقتصادية التي مست منظومة القيم ،أثرت عىل بنية األرسة املغربية ،مام
أدى إىل تراجع قيم التكافل والتضامن بني األجيال ،وحد من إمكانية األرس يف التكفل ومواكبة الفئات
األكرث هشاشة كاألشخاص املسنني.
وعيا بهذا الوضع ،أوىل املغرب أهمية بالغة للنهوض بحقوق املسنني ،وذلك استنادا إىل توجيهات جاللة
امللك محمد السادس حفظه الله ،وملقتضيات دستور  2011الذي نص يف الفصل  34عىل أن « :تقوم
السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة.
ولهذا الغرض تسهر خصوصا عىل ( )...معالجة األوضاع الهشة لفئات من النساء واألمهات ولألطفال
واألشخاص املسنني والوقاية منها »...ولتدابري الربنامج الحكومي واسرتاتيجية القطاع الويص.
ترجم هذا االهتامم يف عدة برامج ومبادرات تركز عىل تعزيز التضامن بني األجيال وتطوير نظام الحامية
ومراجعة منظور الرعاية ليشمل الرعاية الذاتية للمسن نفسه والرعاية األرسية والرعاية املؤسسية من
خالل تأهيل املؤسسات ،إىل جانب تطوير املعرفة بأوضاعهم وتحديث مناهج التدبري والحكامة والـتأطري.
يندرج دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني ،يف سياق هذه الجهود الرامية
لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني التي بلغ عددها سنة  62 ،2014مؤسسة 54 ،منها تقدم
خدمات اإليواء الدائم للمسنني ،و 8تقدم خدمات نهارية.
هذه الشبكة املؤسساتية املتنامية ،تقوم بدور مهم يف رعاية فئة واسعة من األشخاص املسنني الذين
يعيشون يف وضعيات صعبة وليس لهم سند عائيل .إال أنها تواجه صعوبات وتحديات تفرض إعادة النظر
يف منط تدبريها واعتامد مقاييس جديدة لتعزيز الحكامة بها وتبني معايري ونظم للتكفل تنسجم ومبدأ
الحق يف الرعاية.
وانسجاما مع طبيعة خدماتها ،عمل دفرت التحمالت عىل تصنيفها حسب ثالث أنواع:
1.1دار إيواء املسنني
2.2مركز رعاية وتأهيل األشخاص املسنني
3.3نادي األشخاص املسنني
دفرت التحمالت الخاص بنادي األشخاص املسنني يسعى إىل تحقيق تحول يروم تنويع فضاءات الرتفيه
النهاري عىل املسنني وتدعيم فرص إرشاكهم ومشاركتهم وانخراطهم يف محيطهم االجتامعي واألرسي
وتثمني خرباتهم ورصيدهم املعريف والثقايف.
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وعليه ،حدد دفرت التحمالت الخاص بنادي األشخاص املسنني رشوط ومواصفات البناية ومرافقها ،ونوعية
الخدمات الصحية واالجتامعية والثقافية التي يتعني تقدميها للمسنني ،ومواصفات ومهام املوارد البرشية
العاملة بها ،وكذا كيفية تدبري شؤونها اإلدارية واملالية واملحاسباتية وتدابري تعزيز انفتاحها عىل محيطها
الخارجي.
وهو بذلك يوضح رؤية إرشاك املسنني وتثمني خرباتهم ،وييرس مهمة الفاعل العمومي يف تدبري الرشاكة
والتعاقد خدمة ملصالهم يف مختلف املجاالت الرتابية.
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الفصل األول :تقديم نادي األشخاص املسنني
الفرع األول :التعريف واألهداف واملهام
املادة :1
نادي األشخاص املسنني مؤسسة للرعاية االجتامعية تعمل يف إطار مقتضيات القانون  ،14.05وهو فضاء
نهاري لفائدة األشخاص املسنني ،نساء ورجاال ،يقدم خدمات اجتامعية وخاصة خدمات التنشيط والرتفيه
والتوعية.
يهدف إىل:
•توفري الرشوط الرضورية للرتفيه وإرشاك املسنني وتوعيتهم؛
•تقديم خدمات للنهوض بالجانب االجتامعي والثقايف والصحي للمسنني.

املادة :2
يقوم نادي األشخاص املسنني باملهام التالية:
•توفري فضاء مالئم لتمكني املسنني من االندماج يف محيطهم االجتامعي؛
•تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية فردية وجامعية مالمئة للمسنني؛
•تنظيم أنشطة للتوعية والتحسيس مبظاهر الشيخوخة.

الفرع الثاين :الفئة املستفيدة ورشوط الولوج
املادة :3

لالستفادة من خدمات نادي األشخاص املسنني يلزم مراعاة الرشوط التالية:
•أن يكون الشخص املعني يبلغ من العمر ستني( )60سنة فام فوق؛
•أن يديل بشهادة طبية تشخص وضعيته الصحية (طبيعة األمراض املزمنة وخلوه من األمراض
املعدية).
يستحسن انخراط األهل أو األبناء يف مسار املستفيد من خدمات النادي.
يتكون ملف القبول من الوثائق اآلتية:
•صورة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني(ة) يف حالة التوفر عليها أو أي وثيقة أخرى تثبت
هويته؛
•شهادة طبية مسلمة من املصالح الصحية املختصة تحدد الوضعية الصحية للمعني(ة)؛
• استامرة البحث االجتامعي صادرة عن إدارة املؤسسة.
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الفصل الثاين :رشوط ومواصفات بناية ومرافق نادي األشخاص
املسنني
الفرع األول :بناية النادي ورشوط السالمة والوقاية
املادة :4
يراعى ،ما أمكن ،يف إحداث نادي األشخاص املسنني الرشوط التالية املتعلقة باملوقع:
•مقر هادئ وآمن وصحي؛
•بعيد عن مصادر التلوث املختلفة؛
•قريب من وسائل وطرق املواصالت.

املادة :5
يجب أن تتوفر بناية نادي األشخاص املسنني عىل الرشوط واملواصفات التالية:
•املرافق اإلدارية واالجتامعية والصحية والرتفيهية املالمئة لطبيعة الخدمات والطاقة االستيعابية؛
•الولوجيات وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم  10-03املتعلق بالولوجيات؛
•الربط بشبكات الكهرباء واملاء الصالح للرشب والرصف الصحي ،أو االستعانة يف حالة عدم وجود
إحدى أو كل هذه الشبكات ،ووفق القوانني واملساطر الجاري بها العمل ،بتجهيزات الطاقة
البديلة (الشمسية وغريها) ،ومياه اآلبار ،وحفر الرصف الصحي؛
•التهوية ،والتدفئة ،واإلضاءة املناسبة لألشخاص املسنني؛
•املصاعد الكهربائية يف البنايات ذات الطابقني فأكرث ،تكون مساحتها مالمئة ملستخدمي الكرايس
املتحركة ومتوفرة عىل أزرار للتحكم بارزة وواضحة وسهلة االستعامل؛
•التجهيزات واملعدات املالمئة.

املادة :6
يشرتط يف نادي األشخاص املسنني أن تتوفر فيه رشوط الوقاية والسالمة التالية:
•أجهزة الوقاية من الحريق؛
•منافذ وخطة اإلغاثة؛
•معدات وتجهيزات تضمن سالمة املسنني والعاملني عىل السواء.
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الفرع الثاين :املرافق اإلدارية
املادة :7
يجب أن يتوفر نادي األشخاص املسنني ،عىل مرافق إدارية كافية ومناسبة تلبي حاجيات العاملني واملسنني،
تشمل مكاتب لإلدارة والكتابة ،والحارس(ة) العام(ة) ،واملسؤول(ة) املايل(ة) ،وقاعة لالجتامعات ،وبهو
لالستقبال واالنتظار ،ومرافق صحية للنساء وأخرى للرجال.

الفرع الثالث :املرافق االجتامعية والشبه الطبية
املادة :8
املرافق االجتامعية:
يجب أن يتوفر النادي ،عىل األقل ،عىل املرافق االجتامعية التالية:
•قاعة متعددة االختصاصات وفضاء للراحة؛
•فضاء للصالة؛
• فضاء للمطالعة واألنشطة اليدوية واإلبداعية واأللعاب؛
•فضاءات رياضية مناسب ألنشطة األشخاص املسنني (الكرة الحديدية ،والبولينغ ،وامليش وغريها)؛
•ساحة خارجية ومساحة خرضاء مزودة مبمرات وكرايس مالمئة للمسنني؛
•مقصف مجهز بتجهيزات ومعدات أساسية.

املادة :9
املرافق شبه الطبية:
يجب أن يتوفر النادي عىل مرفق للخدمة الصحية يضم:
•قاعة للعالجات األولية ،مجهزة باملعدات والتجهيزات واألدوات الخاصة بالعالجات األولية ال
سيام:
•األدوية الخاصة بالعالجات األولية؛
•دوالب لتخزين وحفظ األدوية؛
•ثالجة متوسطة الحجم؛
•مغسلة.
•قاعة للرتويض الطبي مجهزة باملعدات والتجهيزات الرضورية.
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الفصل الثالث :خدمات نادي األشخاص املسنني
الفرع األول :الخدمات االجتامعية والثقافية والرتفيهية
املادة :10
يوفر نادي األشخاص املسنني الخدمات االجتامعية والثقافية والرتفيهية التالية:
•االستقبال واالستامع والتوجيه واالستشارة؛
•التنشيط االجتامعي والثقايف والرتفيهي والريايض؛
•التوعية والتحسيس؛
•أنشطة احتفالية باملناسبات واألعياد الوطنية؛
•الوساطة واإلدماج األرسي.
وتهدف هذه الخدمات إىل:
•الحد من العزلة وشغل أوقات فراغ املسنني بشكل مثمر؛
•الحفاظ عىل استقالليتهم وقدراتهم البدنية والوظيفية والحسية؛
•تثمني طاقاتهم ومهاراتهم وخرباتهم؛
•إدماجهم يف محيطهم األرسي والخارجي؛
•رفع الوعي حول مظاهر الشيخوخة.

الفرع الثاين :الخدمات الصحية
املادة :11
يوفر نادي األشخاص املسنني الخدمات الصحية التالية:
•العالجات األولية؛
•التوعية والتحسيس يف املجال الصحي؛
•الرتويض الطبي.
وتهدف هذه الخدمات إىل:
•املحافظة عىل صحة املستفيدين؛
•رفع الوعي حول كيفية التعامل مع مظاهر الشيخوخة.
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الفصل الرابع :املوارد البرشية لنادي األشخاص املسنني
الفرع األول :الطاقم اإلداري واملايل
املادة :12
يشرتط يف نادي األشخاص املسنني أن يتوفر عىل طاقم إداري ومايل مكون من:
•مدير(ة)؛
•مسؤول(ة) مايل(ة)؛
•حارس(ة) عام(ة)

املادة :13
يتعني عىل الطاقم اإلداري واملايل التوفر عىل الرشوط التالية:
املدير(ة):
•شهادة يف مجال العمل االجتامعي أو التدبري اإلداري ،مسلمة من طرف مؤسسة تعليمية عليا
(باكالوريا  3 +سنوات)؛
•تدريب تأهييل يف امليدان اإلداري أو االجتامعي ملدة سنتني عىل األقل؛
•امتالك مؤهالت مهنية يف مجاالت التسيري اإلداري واملايل واملحاسبايت واالجتامعي.
املسؤول(ة) املايل (ة):
•شهادة تقني متخصص يف تدبري املقاولة أو املحاسبة؛
•تجربة يف مجال التدبري املايل واملحاسبايت ال تقل عن ستة أشهر.
الحارس(ة) العام(ة):
•شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛
•أن يتوفر عىل تجربة يف املجال االجتامعي ال تقل عن ستة أشهر.

املادة :14
مهام الطاقم اإلداري واملايل لنادي األشخاص املسنني:
املدير(ة):
يسهر املدير(ة) عىل:
•تطبيق مقتضيات القانون  14.05املتعلق بفتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ،ومقتضيات
دفرت التحمالت الخاص مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني ،ودالئل املساطر املعمول
بها ،والسهر عىل تطبيق مقتضيات النظام الداخيل للمؤسسة؛
57

•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة يف كل ما يتعلق بتدبري شؤون املؤسسة؛
•تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهة املرشفة عىل شؤون املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل التسيري اإلداري واملايل واالجتامعي ملختلف مرافق وموارد املؤسسة؛
•تحضري مخطط عمل سنوي للمؤسسة بتنسيق مع املرشفني والعاملني؛
•مسك السجالت اإلدارية والتقنية واالجتامعية واملالية واملحاسباتية؛
•السهر عىل املحافظة عىل كافة مرافق وتجهيزات وممتلكات ووثائق املؤسسة؛
•اإلرشاف عىل إعداد التقرير السنوي ونصف السنوي ،بتنسيق دائم مع املرشفني عىل املؤسسة
واملسؤول املايل ،وتوجيهه يف آجاله إىل الجهات اإلدارية املختصة.
املسؤول(ة) املايل(ة)
يقوم املسؤول(ة) املايل(ة) باملهام التالية:
•التنسيق مع الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،وتحت إرشاف املدير ،يف تهييء مرشوع امليزانية
السنوية؛
•مسك املداخيل والنفقات يف سجالت خاصة ووفق النامذج املعتمدة؛
•مسك السجالت املحاسبية؛
•مسك سجل خاص بالحساب البنيك للمؤسسة؛
•القيام بجرد وترقيم املمتلكات العقارية والتجهيزات واألدوات ،يف سجالت خاصة؛
•إعداد تقرير عن كل ستة أشهر حول تطور الحالة املالية واملحاسبية ،وكذا تقرير مايل سنوي؛
•تهييء مشاريع الصفقات وطلبات عروض األمثان؛
•إعداد سندات الطلب وعقود الكراء ،عند االقتضاء ،وعرضها ،تحت إرشاف املدير ،عىل اآلمر
بالرصف لتوقيعها.
الحارس(ة) العام(ة):
تناط بالحارس(ة) العام(ة) املهام التالية:
•ينوب عن املدير يف حالة غيابه؛
•يقوم بتنفيذ توزيـع العمل املؤرش عليه من طرف مدير املؤسسة ،السيام الخاص مبستخدمي
النظافة والصيانة والحراسة؛
•يقوم مبسك سجل املتابعة اليومية ،وتدوين املالحظات واملخالفات والغيابات ،بالنسبة
للمستخدمني؛
•يقوم مبسك نسخ مفاتيح املستودعات واملخازن ،والقاعات واملكاتب ،وغريها.
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الفرع الثاين :الطاقم االجتامعي وشبه الطبي
املادة :15
يشرتط يف نادي األشخاص املسنني التوفر عىل طاقم اجتامعي وشبه طبي مكون من:
•مساعد(ة) اجتامعي(ة)؛
•منشط(ة)؛
•ممرض(ة)؛
•مروض(ة) طبي(ة).

املادة :16
يتعني عىل الطاقم االجتامعي وشبه الطبي التوفر عىل الرشوط التالية:
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•شهادة أو دبلوم من مستوى التعليم العايل يف مجال العمل االجتامعي أو العلوم االجتامعية.
املنشط(ة):
•شهادة أو دبلوم يف مجال التنشيط السوسيو ثقايف والرتفيهي ،متعاقد أو يف إطار رشاكة أو موضوع
رهن اإلشارة.
املمرض(ة):
•حاصل عىل دبلوم يف التمريض من أحد املعاهد أو إحدى املدارس املختصة ،قار أو موضوع رهن
إشارة النادي.
املروض(ة) الطبي(ة):
• حاصل(ة) عىل دبلوم يف الرتويض والتأهيل من أحد معاهد التكوين يف امليدان الصحي ،متعاقد
أو يف إطار رشاكة أو موضوع رهن اإلشارة.

املادة :17
يقوم الطاقم االجتامعي وشبه الطبي باملهام التالية:
املساعد(ة) االجتامعي(ة):
•االستقبال واالستامع؛
•توجيه ومواكبة املسنني حسب حاجياتهم؛
•القيام بالبحث االجتامعي؛
•مسك ملف خاص بكل مستفيد؛
•التنسيق مع الطاقم اإلداري والشبه الطبي لتتبع أوضاع املسنني.
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املنشط(ة):
•إعداد وتنفيذ الربامج واألنشطة الثقافية واالجتامعية والرتفيهية باملؤسسة؛
•مالءمة تقنيات التنشيط مع وضعية األشخاص املسنني؛
•املساهمة يف تعبئة الفاعلني يف مجال الرتفيه.
املمرض(ة):
•تقديم العالجات األولية ومراقبة الحالة الصحية للمسنني واملساهمة يف التوعية الصحية.
املروض(ة) الطبي(ة):
•الرتويض أو التأهيل أو التخفيف من األمل ألجل استعادة القدرات الوظيفية املفقودة ،أو الوقاية
من تلفها ،عرب تنشيط األنسجة ،والتدليك الطبي ،والعالج الطبيعي ،ويقوم بهذه املهام مرة
واحدة يف األسبوع.

الفرع الثالث :أعوان الخدمة
املادة :18
يجب أن يتوفر نادي األشخاص املسنني عىل أعوان الخدمة:
•حارس؛
•أعوان النظافة.
يسهر أعوان الخدمة ،كل حسب اختصاصه ،عىل الحفاظ عىل أمن ونظافة النادي ،ومساعدة الطاقم
اإلداري يف الخدمات اإلدارية.
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الفصل الخامس :تدبري شؤون نادي األشخاص املسنني
الفرع األول :التدبري اإلداري
املادة :19
لتحسني التدبري اإلداري لنادي األشخاص املسنني يشرتط أن يتوفر عىل:
نظام داخيل يحدد:
•مبادئ العمل داخل املؤسسة؛
•رؤية وأهداف املؤسسة؛
•طبيعة الخدمات املقدمة؛
•تحديد مهام واختصاصات كافة فئات العاملني باملؤسسة؛
•السلوكات واألنشطة املمنوعة والعقوبات التأديبية بالنسبة للعاملني واملسنني؛
•النظام العام لسري املؤسسة ،خاصة األحكام اإلدارية واملالية واملحاسباتية ،حسب ما تنص عليه
دالئل املساطر؛
•األحكام الخاصة باملسنني :رشوط الولوج واملغادرة ومحتويات امللف الخاص باملستفيد؛
•كيفية تدبري نظام الشساعة إن وجد؛
•تركيبة لجنة التدبري وهامها؛
•املقتضيات املختلفة.
سجل املستفيدين :يوضع وفق مقتضيات قرار رقم  1630.07صادر يف  24رجب  09( 1428غشت
 ،)2007لوزير التنمية االجتامعية واألرسة والتضامن ،الصادر بالجريدة الرسمية عدد  ،5562بتاريخ 20
شتنرب  ،2007تحت مسؤولية وإدارة مدير املؤسسة ،وطبقا ملقتىض املادة  13من القانون 14.05الخاص
بفتح وتدبري مؤسسات الرعاية االجتامعية ،واملادة  6من مرسومه التطبيقي.
برنامج السنوي يحدد:
• األنشطة االجتامعية والثقافية والصحية والرتفيهية؛
•املتدخلون واملسؤولون عن كل نشاط؛
•امليزانية املحددة؛
•مؤرشات وآليات التتبع والتقييم.
تقرير سنوي يتضمن:
•تقريرا أدبيا يشمل:
 -حصيلة الربامج واألنشطة املنجزة؛ -نسبة تحقيق األهداف املسطرة يف الربنامج السنوي؛61

 -الصعوبات والتحديات.•تقريرا ماليا يشمل مختلف أوجه رصف امليزانية.

الفرع الثاين :التدبري املايل واملحاسبايت
املادة :20
لتحسني التدبري املايل واملحاسبي لنادي األشخاص املسنني يشرتط أن يتوفر عىل:
ميزانية:
•معدة وفقا لربنامج العمل السنوي (تبدأ من فاتح يناير وتنتهي يف  31دجنرب من كل سنة)؛
•تتضمن جزئني :جزء خاص باملداخيل ،وجزء خاص بالنفقات؛
•تدرج اإلعانات ،كيفام كان نوعها ومصدرها ،التي تتلقاها املؤسسة من قبل مصالح الدولة ،أو
املؤسسات العمومية ،أو الجامعات الرتابية ،أو القطاع الخاص ،أو الجمعيات ،أو املحسنني،
• تتم وجوبا املصادقة عىل مرشوع امليزانية قبل  15دجنرب من كل سنة؛
•تبعث امليزانية موقعة قبل  31دجنرب يف نسخة أصلية إىل املصالح اإلدارية املختصة.
شساعة املداخيل والنفقات:
•ميكن إحداث شساعة لتدبري نفقات بعض الحاالت االستعجالية ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل
املركز ،تحت مسؤولية املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•ميكن إحداث شساعة لتحصيل بعض املداخيل ،مبوجب قرار الجهة املرشفة عىل املؤسسة ،تحت
مسؤولية إدارة املدير واملسؤول املايل للمؤسسة؛
•يحدد النظام الداخيل للمؤسسة كيفية إحداث وتدبري شساعة النفقات و املداخيل.
سجل جرد التجهيزات واملمتلكات:
•يتعني عىل نادي األشخاص املسنني وضع سجل خاص بجرد املمتلكات العقارية ،واملمتلكات
املنقولة ،والتجهيزات؛
•يتضمن السجل مصادر ومراجع ونوعية وقيمة التجهيزات واملمتلكات وتاريخ الحصول عليها.
حساب بنيك خاص باملؤسسة:
•يتعني عىل القائم عىل شؤون النادي فتح حساب بنيك جاري واحد خاص به ،تتم فيه عمليتي
التحصيل واألداء.
التأمني:
يجب عىل إدارة نادي األشخاص املسنني أن تؤمن سنويا ضد الحوادث واألخطار:
•بناية النادي؛
•العاملني بالنادي.
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الفصل السادس :أحكام عامة

املادة :21

يتعني عىل املوارد البرشية العاملة بنادي األشخاص املسنني احرتام املبادئ التالية:
•كتامن الرس املهني؛
•احرتام كرامة املسن؛
•احرتام حقوق املسن ،والعمل عىل حاميتها والنهوض بها.

املادة :22
من أجل الرفع من جودة الخدمات وتدعيم التخطيط االسرتاتيجي ،يتعني عىل نادي األشخاص املسنني
وضع وتفعيل مرشوع املؤسسة .ويشكل مرشوع املؤسسة مخطط عمل متوسط املدى يعكس رؤية
وأهداف املؤسسة ،والتدابري التي يتعني اتخاذها للقيام باملهام املنوطة بها.

املادة :23
إلنجاح مهام نادي األشخاص املسنني وتحقيق أهدافه االجتامعية والثقافية والصحية والرتفيهية ،يتعني
عىل إدارته والقامئني عليه االنفتاح عىل محيطه ،من خالل إقرار خطة التواصل الخارجي والداخيل،
وعقد رشاكات محددة الزمان واألهداف وااللتزامات ،مع املصالح واملؤسسات العمومية ،والقطاع الخاص،
والجامعات الرتابية ،واملجتمع املدين ،وباقي الفعاليات الوطنية والدولية املعنية بقضايا املسنني.

املادة :24
يتعني عىل إدارة املؤسسة والقامئني عليها العمل بنظام التتبع والتقييم ،من خالل وضع اآلليات التدبريية
التالية:
•افتحاص سنوي لألنشطة املقدمة من طرف املرافق التابعة للنادي؛
•تقرير سنوي حول الخدمات االجتامعية والثقافية والصحية؛
•تقييم الربامج املندرجة يف إطار الرشاكة مع األطراف املعنية.
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