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ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ).699  
صادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)()بتمديد دفتر)

التممالت املتعلق بالش وط العاحة

 وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

بناء)على القانون رقم)65.15)املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية)
من (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رجب)1439 )12)غبريل)2018()وال سيما املادة)12)منه)؛

 1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم  وعلى 
65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ت3بيقا ملقتضيات املادة)3)من املرسوم املشار إليه غعاله رقم)2.19.693،)
يحدد امللحق املرفق بهذا القرار دفتر التحمالت املتعلق بالشروط العامة،)

الواجب توفرها في مؤسسات الرعاية االجتماعية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يوينو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*
*  *

حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة)
 واألس ة رقم) ).699 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44 

))))يوينو) )2)()بتمديد دفتر التممالت املتعلق بالش وط العاحة

دفتر التممالت املتعلق بالش وط العاحة

الباب األول

املعايير التقنية الدنيا الواجب احتراحها ح ب ال3اقة 
االستيعابية ملؤس ات ال عاية االجتماعية

املادة األولى

يجب غن تكون البناية املخصصة ملؤسسة الرعاية االجتماعية):

- أير آيلة للسقوط غو لالنهيار الكلي غو الجزئي ؛

- غن تتوفر فيها ضمانات املتانة الضرورية ؛

األساسية  مكوناتها  بأحد  غو  البناية  بهياكل  اختالالت  توجد  غال   -

الداخلية غو الخارجية ؛

- غن تكون مشيدة على غرض آمنة أير معرضة للمخاطر.

املادة)2

يجب غن تكون البناية املخصصة ملؤسسات الرعاية االجتماعية)

والت3هير) والكهرباء) للشرب  الصالح  املاء) توزيع  بشبكات  مرتب3ة 

السائل.

الشبكات بإحدى  االجتماعية  للرعاية  مؤسسة  ربط  تعذر   إذا 

غو بجميعها فإنه يتعين عليها،)حسب الحالة،)إما):

- حفر بئر، تتوفر فيه الضمانات التي تستلزمها مت3لبات ومعايير 

النظافة والوقاية والصحة ؛

- غو إقامة تجهيزات تعتمد على ال3اقة الشمسية غو أيرها، لتزويد 

املؤسسة بالكهرباء، تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها مت3لبات 

ومعايير السالمة ؛

- غو إنجاز حفر للصرف الصحي تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها 

مت3لبات ومعايير النظافة والوقاية والصحة.

املادة)3

الرعاية) مؤسسة  بناية  تصميم  وضع  عند  تراعى،) غن  يجب 

مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية) االجتماعية غو تهيئتها،)

املتعلقة بالولوجيات.

املادة)4

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية على البنيات اإلدارية)

التالية):

- مكاتب تخصص لكل من املدير واملسؤول املالي والكتابة ؛

- فضاء خاص باالستقبال ؛

- مكتب خاص بحفظ وتدبير غرشيف املؤسسة ؛

عدد  يتجاوز  التي  للمؤسسات  بالنسبة  لالجتماعات  قاعة   -

املستفيدين من خدماتها مائة )100( مستفيد.

يمكن جمع عدة) مكتب كل من املدير واملسؤول املالي،) باستثناء)

مكاتب في فضاء)واحد شري3ة):

نصوص عاحة
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• فصل الفضاءات املخصصة للوظائف اإلدارية عن تلك املتعلقة 
بالتكفل باملستفيدين ؛

• املوازنة بين عدد املكاتب املخصصة لإلدارة وتلك املخصصة 
للتكفل باملستفيدين مع إع3اء األولوية لهذه األخيرة.

املادة)5

طاقتها) حسب  االجتماعية،) الرعاية  مؤسسة  تتوفر  غن  يجب 
التي) الخدمات  ونوعية  بهم  املتكفل  األشخاص  وفئات  االستيعابية 

تقدمها،)على مجموعة من املرافق األساسية،)وال سيما):

- أرف غو مراقد غو بيوتات ؛

- قاعة لإلطعام ؛

- قاعة لتأمين العالجات الصحية األولية ؛

- مرافق للتنشيط الثقافي والريا�ضي والترفيهي ؛

- مكان مخصص لتخزين املواد واملعدات ؛

- فضاءات للتأطير واملواكبة التربوية واالجتماعية.

الباب الثاني

حعايير تجهيز حؤس ات ال عاية االجتماعية

املادة)6

مراعاة) مع  االجتماعية،) الرعاية  مؤسسة  تتوفر  غن  يتعين 
الخصوصيات الجغرافية واملجالية لكل من3قة،)على ما يلي):

- نظام للتدفئة والتكييف ؛

- نظام للتهوية ؛

- إضاءة مناسبة وكافية لكافة مرافقها، طبيعية كانت غو اص3ناعية.

املادة)7

يجب غن تستجيب تجهيزات مؤسسات الرعاية االجتماعية من)
غجل تقديم خدماتها للشروط التالية):

- احترام قواعد الصحة والسالمة ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  وفق  البيئة  على  املحافظة   -
الجاري بها العمل ؛

مع  واملمتلكات  األشخاص  لتأمين  للمراقبة  نظام  على  التوفر   -
مراعاة غحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
وال سيما غحكام القانون رقم 09.08 املتعلق بحماية األشخاص 
الذاتيين تجاه معالجة املع3يات ذات ال3ابع الشخ�ضي الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 

)18 فبراير 2009(.

الباب الثالث

حعايير التأطير بمؤس ات ال عاية االجتماعية

 التأطير االجتماعي والتربوي

واملؤهالت امل3لوب توف ها في امل تخدحين

املادة)8

ينبغي غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية على فريق مؤهل)

من غطر) عالوة على مدير املؤسسة،) يتكون،) ومتعدد التخصصات،)

من غطر طبية غو شبه) وعند االقتضاء) إدارية واجتماعية وتربوية،)

االجتماعية) الرعاية  ملؤسسات  االستيعابية  ال3اقة  حسب  طبية،)

والفئات املتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها.

املادة)9

يتعين غن تتوفر في املسؤول املالي والعامل االجتماعي املؤهالت)

التالية):

1)-)بالنسبة للمسؤول املالي):

 - غن يكون حاصال على األقل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة

شري3ة  املحاسبة  غو  االقتصاد  مجال  في  شهادة  غو  االقتصاد  في 

العالي،  التعليم  من  الثانية  السنة  في  النجاح  شهادة  على  التوفر 

مسلمة من قبل إحدى املعاهد العليا مشفوعة بشهادة الباكالوريا ؛

تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن سنتين يتوفر على شهادة   - غن 

في مجال التدبير املالي مسلمة من اإلدارة غو من شخص اعتباري 

خاضع للقانون العام غو الخاص.

2)-)بالنسبة للعامل االجتماعي):

- غن يتوفر على األقل على شهادة الباكالوريا غو ما يعادلها ؛

- شهادة تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن سنتين، في مجال العمل 

خاضع  اعتباري  من شخص  غو  اإلدارة  من  مسلمة  االجتماعي، 

للقانون العام غو الخاص.

املادة)10

يتعين غن تتم عملية التأطير االجتماعي غو التربوي للمستفيدين من)

قبل العاملين بمؤسسة الرعاية االجتماعية ب3ريقة منسقة ومتكاملة،)

مع إشراك املستفيد ومحي3ه في عملية التأطير وذلك من خالل):

نائبه  موافقة  غو  للمستفيد  املستنيرة  املوافقة  على  الحصول   -

الشرعي على االستفادة من األنش3ة املقدمة ؛
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- توفير معلومات ميسرة الفهم للمستفيد ؛

- مراعاة املصلحة الفضلى للمستفيد وضمان االنسجام في برامج 
التأطير ؛

- الحفاظ على غكبر قدر ممكن من االستقاللية للمستفيد في غنش3ة 
الحياة اليومية والعمل على تحقيق اندماجه في بيئته االجتماعية.

املادة)11

نائبه) غو  مستفيد  كل  مع  االجتماعية،) الرعاية  مؤسسة  تعمل 
الشرعي،)على وضع وتتبع مشروع فردي يحدد على الخصوص ما يلي):

- احتياجات املستفيد ؛

- تشخيص األهداف واألولويات ؛

- طبيعة الخدمات وغدوار املتدخلين.

الباب الرابع

ش وط النظافة والوقاية وال الحة

املادة)12

لشروط) االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تستجيب  غن  يتعين 
النظافة والسالمة التالية):

- التواجد في محيط صحي مالئم ؛

- عدم التعرض ملصادر تلوث خ3يرة غو انبعاث مواد سامة ؛

التواجد قرب مجاري األنهار غو غماكن معرضة لالنجراف  - عدم 
غو الفيضانات غو أيرها ؛

- املحافظة على نظافة مختلف مرافق املؤسسة والعمل على طالئها 
من الداخل والخارج، على غن يكون ال3الء بالداخل بلون فاتح ؛

- توفير آليات للتبريد وتخزين املواد الغذائية ؛

نوع  وتجهيزه مع  يتناسب حجمه  املالب2  لتنظيف  توفير مكان   -
املنسوجات واملالب2 الواجب تنظيفها يوميا ؛

- التوفر على غماكن لوضع النفايات تكون سهلة التنظيف والولوج 
وبعيدة عن جميع املرافق الحيوية باملؤسسة.

املادة)13

يجب غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية على مرافق صحية)
تستجيب للمواصفات التالية):

ومستودعات  ومغسالت  وحمامات  مراحيض  على  تشتمل  غن   -
للمالب2 ويجب غن تكون مقسمة إلى قسم خاص باإلنات وقسم 

خاص بالذكور ؛

- غن تكون جدرانها وغرضيتها مكسوة بمواد سهلة التنظيف ؛

- غن تكون مزودة بصنابير وبتجهيزات مالئمة وكافية، ويشترط غن 
تراعي جن2 وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين ؛

- غن يتوفر كل مرحاض على مزالج داخلي، ما لم يتم التنصيص على 
خالف ذلك في دفتر التحمالت املحدد للشروط الخاصة حسب 

صنف كل مؤسسة.

املادة)14

يجب غن تستجيب مؤسسات الرعاية االجتماعية لشروط الوقاية)
التالية):

- غن تكون مجهزة بنظام لإلرشاد في حاالت ال3وارئ ؛

- غن تتوفر على ساللم وممرات مزودة بمتكآت واقية ؛

- غن تكون مجهزة بلوحات مكتوبة بأكثر من لغة وإشارات ضوئية 
تبين منافذ اإلأاثة ؛

- غن تكون مزودة بعبوات إطفاء الحريق تراقب بصفة منتظمة ؛

بغرفة  متصل  مرقد  غو  كل أرفة  في  إنذار  على جهاز  تتوفر  غن   -
الحراسة ؛

- غن تتوفر على غرضيات مكسوة بمواد أير قابلة لالنزالق باألماكن 
التي تشكل خ3را على املستفيدين.

املادة)15

كافة) اتخاذ  االجتماعية،) الرعاية  مؤسسات  إدارة  على  يجب 
واألبواب) املمرات  إلخالء) مستمرة  وبكيفية  الضرورية  التدابير 

املخصصة لحاالت ال3وارئ لتفادي تعرض املستفيدين للخ3ر.

املادة)16

يجب على كل مؤسسة للرعاية االجتماعية تأمين كافة املستفيدين)
من خدماتها وكذا مستخدميها،)بعقود تأمين تغ3ي األضرار التي يمكن)

غن يتعرضوا لها،)غو التي يمكن غن تلحق بالغير.

الباب الخام2

القواعد الواجب احتراحها في حجال التدبير اإلداري واملالي

املادة)17

يتألف ال3اقم اإلداري ملؤسسات الرعاية االجتماعية من):

- مدير غو مديرة ؛

طاقتها  تفوق  التي  للمؤسسات  بالنسبة  ومالي  إداري  مسؤول   -
االستيعابية 50 مستفيد وتقدم خدمة اإليواء، و 100 مستفيد 

بالنسبة للمؤسسات التي ال تقدم هذه الخدمة ؛

- عدد من املستخدمين يتناسب مع عدد املستفيدين.
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املادة)18

تقوم مؤسسات الرعاية االجتماعية بفتح ملفات تخص األشخاص)

املستفيدين من خدماتها،)وتضم ما يلي):

املتعلقة  واملعلومات  الوثائق  جميع  على  يحتوي  إداري  ملف   -

باملستفيد، عالوة على قرار القبول بالنسبة للمؤسسات التي تقدم 

خدمة اإليواء ؛

- ملف صحي يتضمن التقارير والشواهد ال3بية، ونتائج الفحوصات 

املؤسسة داخل  املستفيد  لها  خضع  التي  الصحية   والعالجات 

حالته  حول  واملالحظات  املعلومات  مختلف  وكذا  خارجها،  غو 

الصحية بما في ذلك النظام الغذائي املقرر بالنسبة للمؤسسات 

التي تقدم خدمة االطعام ؛

- ملف اجتماعي يتضمن الوضع االجتماعي للمستفيد ومشروعه 

الفردي مع بيان غهدافه وتقييمه.

يتم حفظ امللفات املشار إليها في الفقرة األولى غعاله في غماكن تعد)

الشخ�ضي) ال3ابع  ذات  املع3يات  حماية  قواعد  تراعي  الغاية  لهذه 

املتعلقة باألشخاص املستفيدين.

املادة)19

تتكون ميزانية املؤسسة من):

	)في باب املوارد):

- املخصصات املالية املعبئة من قبل املؤس2 ؛

الترابية غو الجماعات  الدولة  املالية املقدمة من لدن   - اإلعانات 

وفقا خاصة  غو  كانت  عمومية  دولية  غو  وطنية  هيئة  غي   غو 

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

مؤسسة  تملكها  التي  العقارية  غو  املنقولة  املمتلكات  مداخيل   -

 الرعاية االجتماعية غو املوضوعة تحت تصرفها من لدن الدولة

غو من غي شخص من غشخاص القانون العام غو الخاص ؛

- الهبات والوصايا ؛

- غي موارد غخرى تسمح بها القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

	)في باب النفقات):

- نفقات التسيير ؛

- نفقات التجهيز ؛

- نفقات مختلفة.

املادة)20

دليلين،) تتوفر على  غن  الرعاية االجتماعية  يجب على مؤسسة 

فيه) ويحدد  بالتنظيم،) غحدهما  يتعلق  املؤس2،) عليهما  يصادق 

وتحدد فيه مختلف) واآلخر بالتدبير،) توصيف املهام واملسؤوليات،)

املساطر اإلدارية واملالية.

ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم ).722   

بتمديد) يونيو) )2)() ((((   44( القعدة) ذي  حن  في)  ) صادر 

ال عاية) ملؤس ات  الخاصة  بالش وط  املتعلق  التممالت  دفتر 

االجتماعية التي تتكفل باألشخاص امل نين.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

بناء)على القانون رقم)65.15)املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية)

من (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رجب)1439 )12)غبريل)2018()وال سيما املادة)13)منه)؛

 1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم  وعلى 

65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ت3بيقا ملقتضيات املادة)3)من املرسوم املشار إليه غعاله رقم)2.19.693،)

بالشروط) املتعلق  التحمالت  دفتر  القرار  بهذا  املرفق  امللحق  في  يحدد 

الخاصة ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص املسنين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*

*  *
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حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة)

رقم) ).722 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)) 

 بتمديد دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة

ملؤس ات ال عاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص امل نين

دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة ملؤس ات ال عاية)

االجتماعية التي تتكفل باألشخاص امل نين

الفصل األول

 املعايير الخاصة بمؤس ات ال عاية االجتماعية

التي تتكفل باألشخاص امل نين

الفرع األول

خدحتا االستقبال والتوجيه

املادة األولى

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تتوفر  غن  يجب 

على) والتي تقدم خدمتا االستقبال والتوجيه،) باألشخاص املسنين،)

فضاء)يستجيب للمعايير الخاصة التالية):

- غن يكون مالئما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة ؛

- غن يكون سهل الولوج ومهيأ طبقا ألحكام القانون رقم 10.03 

املتعلق بالولوجيات والنصوص املتخذة لت3بيقه ؛

على االستقبال،  خدمة  لتقديم  كافية  مساحة  على  يتوفر  غن   - 

غال تقل عن متر ونصف مربع )1.5( لكل مستفيد ؛

الستقبال  تخصص  مالئمة  وكرا�ضي  مقاعد  على  يتوفر  غن   -

املستفيدين ؛

- غن يكون مجهزا بمعدات وغثاث وغدوات مكتبية وال سيما مكتب، 

لتسجيل  إدارية  ب3ائق  معلوماتية،  دعامات  دوالب،  طاولة، 

املعلومات املتعلقة باملستفيدين.

الفرع الثاني

خدحتا االستماع وامل اعدة االجتماعية والقانونية

املادة)2

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تتوفر  غن  يجب 

واملساعدة) االستماع  خدمتا  تقدم  والتي  املسنين  باألشخاص 

الخدمتين) هاتين  لتقديم  معد  فضاء) على  والقانونية  االجتماعية 

يستجيب للمعايير الخاصة التالية):

- غن يكون مهيأ بشكل يراعي خصوصية املستفيدين ويسهل عملية 

الحوار ؛

- غن يتوفر على مساحة كافية لتقديم الخدمة، على غال تقل عن 

ستة )6( غمتار مربعة ؛

على  ويتوفر  التصريحات،  وسرية  االستماع  حرمة  يضمن  غن   -

تجهيزات وإنارة مريحة ؛

- غن يكون مجهزا بأريكة وكر�ضي بمتكأين ؛

- غن يكون مجهزا بأثاث وغدوات مكتبية وال سيما طاولة، مكتب 

ودوالب ؛

- غن يتوفر على ثالثة مقاعد على األقل للفضاء املخصص للمساعدة 

االجتماعية.

الفرع الثالث

خدحة اإليواء

املادة)3

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تتوفر  غن  يجب 

باألشخاص املسنين،)والتي تقدم خدمة اإليواء،)على مراقد غو أرف،)

وتستجيب) تراعى فيها الحالة الصحية للمستفيدين،) حسب الحالة،)

للمعاير الخاصة التالية):

1)-)مساحة ومواصفات املرقد غو الغرف غو البيوتات):

- غن يبلغ علو املرقد مترين وثمانون سنتمترا )2.80( على األقل ؛

- غن تبلغ ال3اقة االستيعابية القصوى للمرقد الواحد عشرين )20( 

مستفيدا.

- غال تقل املساحة الدنيا للغرف عن :

• تسعة )9( غمتار مربعة للغرفة ذات سرير واحد ؛

• إثنضى عشر )12( مترا مربع للغرفة ذات سريرين ؛

• ثمانية عشر )18( مترا مربعا للغرفة ذات ثالثة غسرة ؛

• غربعة وعشرون )24( مترا مربعا للغرف ذات غربعة غسرة ؛

- غال تتعدى ال3اقة االستيعابية للغرفة الواحدة غربعة )4( مستفيدين، 

مع توفير معدات الفصل بين األسرة ؛

- غال يزيد عدد الغرف بالبيوتات عن ثالثة ؛

- غال يتجاوز عدد املقيمين في البيوتات عشرة غشخاص.
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وذلك بفتح نوافذ) يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين بالغرف،)

مجهزة تعادل على األقل سدس مساحة غرض الغرفة وبعلو يبلغ على)

األقل)1,20)متر عن األرض.

2)-)تجهيزات املراقد غو الغرف ومواصفاتها):

- توفير سرير فردي لكل مستفيد ؛

- تخصيص غفرشة وغأ3ية ووسائد مالئمة تراعي الحالة الصحية 

للمستفيدين ؛

- تخصيص دوالب لكل مستفيد، وعندما ال يسمح الفضاء بذلك، 

يتم تخصيص رفوف لألأراض الشخصية للمستفيدين.

3)-)املرافق الصحية بفضاء)اإليواء):

- غن تكون املرافق الصحية متواجدة خارج املراقد والغرف ومزودة 

بجهاز إنذار موصول بقاعة الحارس ؛

للحالة  ومالئمة  االستعمال  بوسائل سهلة  مجهز  رشاش  - حمام 

الصحية للمستفيد بمعدل واحد لكل غربعة مستفيدين ؛

 )4( غربعة  لكل  مرحاض  بمعدل  بصنابير،  مزودة  مراحيض   -

مستفيدين على األكثر، حسب درجة االستقاللية ؛

- مغسالت مزودة بصنابير، بمعدل مغسلة لكل غربعة )4( مستفيدين 

على األكثر ؛

ستة  إلى  غربعة  لكل  مغسلة  بمعدل  بصنبور،  مزودة  مغسلة   -

مستفيدين على األكثر ؛

- غن تبلغ املساحة الدنيا للمرحاض مترين وخمسين )2.50( سنتيمترا ؛

- غن تبلغ املساحة الدنيا للحمام برشاش واحد، مترين وخمسين 

)2.50( سنتيمترا ؛

- غن يتوفر كل مرحاض وحمام على باب بمزالج داخلي ؛

 - غن تكون غبواب املراحيض والحمامات قابلة للفتح من الخارج

في حالة ال3وارئ.

املادة)4

خدمة) تؤمن  التي  االجتماعية،) الرعاية  مؤسسات  على  يتعين 

اإليواء)تخصيص):

- أرفة فردية واحدة على األقل تخصص للعزل املؤقت للمستفيدين 

املصاببين بأمراض معدية ؛

مربعة، يخصص  غمتار   )7( تقل مساحته عن سبعة  ال  - فضاء 

للحراسة بكل مرقد.

املادة)5

الدنيا مواصفاتها  تحدد  مصبنة  على  املؤسسة  تتوفر  غن   يجب 

كما يلي):

- مكان مخصص الستقبال الغسيل وفرزه وتسليمه بشكل يحترم 

شروط الصحة والنظافة ؛

- مكان مخصص للتصببين والتجفيف والكي ؛

للتصببين والتجفيف والكي تتالءم وال3اقة  - تجهيزات ومعدات 

االستيعابية للمؤسسة ؛

- معدات للتجفيف بالنسبة للمؤسسات املوجودة باملناطق الباردة 

غو التي ال تتوفر على فضاء خارجي لتجفيف الغسيل.

الفرع الرابع

خدحة اإلطعا4

املادة)6

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

باألشخاص املسنين التي تؤمن خدمة اإلطعام على مخزن يستجيب)

للمعايير الخاصة التالية بيانها):

- غن يقسم املخزن إلى ثالثة غقسام منفصلة وسهلة الولوج تتكون 

من :

• قسم غول خاص باملواد الغذائية املختلفة ؛

• قسم ثاني خاص باألأ3ية واألفرشة واملالب2 واملعدات :

• قسم ثالث خاص بمواد النظافة ؛

- غن يتوفر على باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية 

واقية ؛

- غن يتوفر على ثالجة من سعة 400 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسة 

التي يقل عدد املستفيدين بها عن مائة )100( مستفيد ؛

 - غن يتوفر على أرفة للتبريد مزودة بميزان لقياس درجة الحرارة

غو ثالجة من سعة 550 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسات التي 

يبلغ عدد املستفيدين بها مائة فأكثر ؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس األوزان ؛

- غن يتوفر على عبوتين لإلطفاء من سعة تسعة كيلوأرامات ؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس درجة الحرارة ؛

- غن تكون غرضيته وجدرانه مكسوة بمواد سهلة التنظيف ؛

- غن يتوفر على مروحة مناسبة لحجم املخزن ؛
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- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة مرتفعة عن األرض بمقدار 

عشرين سنتيمترا على األقل ؛

- غن يتوفر على مجمد من سعة 500 لتر على األقل ؛

- غن توضع به قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية املواد الغذائية 

املخزنة وتاريخ انتهاء صالحيتها ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي ال تت3لب التبريد غو التجميد 

في درجة حرارة تساوي 25 درجة مئوية ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التبريد في درجة حرارة 

تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التجميد في درجة 

حرارة تتراوح بين 0 و18 درجة تحت الصفر.

املادة)7

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

باألشخاص املسنين التي تؤمن خدمة اإلطعام على م3بخ يستجيب)

للمعايير الخاصة التالية):

- غن يقسم امل3بخ إلى ثالثة غقسام: قسم للتحضير وقسم لل3هي 

وقسم للغسل ؛

- غن توضع قنينات الغاز خارج امل3بخ في مكان آمن ومحكم اإلأالق 

ومهوى طبيعيا وسهل الولوج ؛

- غن يتوفر على مكان مخصص لوضع النفايات سهل التنظيف 

والولوج يتواجد خارج امل3بخ ؛

- غن يتواجد امل3بخ بالقرب من القاعة املخصصة لألكل ؛

- غن يتوفر على تجهيزات ومعدات وغدوات خاصة بتحضير الوجبات 

وال3بخ والغسل تتالءم مع ال3اقة االستيعابية للمؤسسة ؛

- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة ؛

وقفازات  غبيض  لون  ذات  بدالت  بامل3بخ  العاملون  يرتدي  غن   -

م3اطية وغن يضعوا قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرغس.

املادة)8

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)

املسنين التي تؤمن خدمة اإلطعام على قاعة لألكل تستجيب للمعايير)

الخاصة التالية):

لكل  واحد  مربع  متر  عن  األكل  بقاعة  الدنيا  املساحة  تقل  غال   -

مستفيد ؛

- غن تتالءم املساحة اإلجمالية لقاعة األكل مع عدد املستفيدين، 
شري3ة االقتضاء،  عند  للتفويج،  نظام  اعتماد  إمكانية   مع 

غال يتجاوز عدد األفواج في كل وجبة ثالثة )3( غفواج ؛

- غن تتوفر على مغسالت مجهزة بتجهيزات مالئمة، تراعي جن2 
وسن وكذا الحالة الصحية للمستفيدين تكون قريبة من قاعة 
األكل، وذلك بمعدل صنبور واحدة لكل عشرة )10( مستفيدين ؛

- غن تتوفر على طاوالت لألكل وكرا�ضي فردية مالئمة ومراعية لدرجة 
استقاللية املسن.

املادة)9

مؤسسات) وضعية  الفرع  هذا  مقتضيات  ت3بيق  عند  يراعى 
الرعاية االجتماعية املتعاقدة مع جهة تتولى تأمين حاجيات املؤسسة)
بشروط) التقيد  مع  واإلطعام،) التصبين  يخص  فيما  واملستفيدين 
الصحة والنظافة والسالمة والوقاية املنصوص عليها في النصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الخام2

 خدحة تأحين العالجات الصحية األولية
والدعم واملواكبة ال3بية والنف ية

املادة)10

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)
 املسنين والتي تقدم خدمة تأمين العالجات الصحية األولية على قاعة
غمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات) ()6( ال تقل مساحتها عن ستة)

طبية وال سيما):

- مكتب مخصص لألطر ال3بية وشبه ال3بية ؛

- سرير للفحص وسلم خاص به ؛

- مقعد لل3بيب ؛

- كرا�ضي وغريكة ؛

- ميزان قياس الوزن ؛

- آلة خاصة بقياس ال3ول ؛

- جهاز قياس السكر في الدم ؛

- جهاز قياس ضغط الدم ؛

- جهاز بخاخ ؛

- علبة غدوات الت3بيب ؛

- املستلزمات الخاصة بالعالجات األولية ؛

- جهاز تعقيم األدوات ال3بية ؛
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- مغسلة ؛

- دوالب ؛

- ساتر إلجراء الفحوصات ؛

- جهاز الرجفان القلبي ؛

- نقالة األدوية والتجهيزات ؛

- ثالجة من سعة 320 لتر على األقل.

املادة)11

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)

املسنين التي تقدم خدمة الدعم واملواكبة ال3بية والنفسية على فضاء)

يستجيب للمعايير الخاصة التالية):

- قاعة ال تقل مساحتها عن غربعة )4( غمتار مربعة ؛

- غن يراعي شروط احترام السرية وتسهيل الحوار ؛

- غن يجهز بأريكة خاصة باالستماع لألخصائي النفساني.

وفي حالة عدم توفر املؤسسة على قاعة مخصصة حصريا لتقديم)

القاعات) الستغالل  زمنية  جدولة  املؤسسة  تضع  الخدمة،) هذه 

املتوفرة لديها لتأمين هذه الخدمة.

الفرع السادس

خدحة تأحين الترويض والتأهيل وإعادة الـتأهيل الوظيفي

املادة)12

والتأهيل) الترويض  تقدم خدمة  التي  املؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

وإعادة الـتأهيل الوظيفي على قاعة مخصصة لتقديم هذه الخدمة)

تكون مزودة بأدوات ومعدات طبية وال سيما):

- قاعة مخصصة للترويض ال3بي مجهزة بمعدات مالئمة تراعي 

احتياجات املستفيد، وال سيما :

• طاولة مخصصة للترويض الحركي والتدليك؛

• غفرشة وزرابي إسفنجية ووسائد بأشكال مختلفة ؛

• مكتب مجهز بحاسوب.

- قاعة مخصصة لخدمة التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي مجهزة 

بمعدات مالئمة تراعي احتياجات املستفيد، وال سيما :

• غفرشة وزرابي إسفنجية ووسائد بأشكال مختلفة وبعدد كاف ؛

• مكتب مجهز بحاسوب ؛

- فضاء خارجي ملمارسة الحركات.

الفرع السابع

خدحة التنشيط الثقافي وال يا�ضي والترفيهي

املادة)13

الثقافي) التنشيط  خدمة  تقدم  التي  املؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

والريا�ضي والترفيهي على قاعة متعددة التخصصات ملمارسة األنش3ة)

الجماعية تستجيب للمعايير الخاصة التالية):

- غن تكون غرضيتها مس3حة ومانعة لالنزالق ؛

- غن تكون خالية من غي حواجز وخالية من الغبار ؛

- غن تكون مزودة بكرا�ضي وطاوالت لضمان راحة وسالمة املستفيدين.

كما يجب غن تتوفر املؤسسة على):

- مساحة خضراء، في حدود اإلمكان ؛

- غلعاب وكتب ومواد تعليمية يسهل على املسنين الولوج إليها.

الفصل الثاني

ش وط وكيفيات تقديم الخدحات

الفرع األول

خدحتا االستقبال والتوجيه

املادة)14

منهي) طرف  من  والتوجيه باملؤسسة  االستقبال  خدمتي  تقدم 

مؤهل،)وفق الشروط والكيفيات التالية):

- استقبال املستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية ؛

- ضبط املعلومات املتعلقة باملستفيد، وال سيما هويته وعناوين 

األسرة غو األقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في ملفه االجتماعي ؛

معه  غجري  الذي  الحوار  على  بناء  املستفيد  حاجيات  تحديد   -

واملعلومات التي تم تجميعها ؛

- توجيه املستفيد بناء على الحاجيات املعبر عنها وطبيعة الخدمات 

املقدمة داخل املؤسسة ؛

- اطالع املستفيد على املعلومات املتعلقة بحقوقه وكذا الخدمات 

التي توفرها املؤسسة ب3ريقة واضحة وميسرة ؛

- تقدم خدمة االستقبال غو التوجيه لفائدة نف2 املستفيد من هذه 

الخدمة مرتين على األكثر ؛

- القيام بدور الوساطة لفائدة املستفيد، عند الضرورة، لدى غية 

جهة يمكن لها تقديم خدمة أير متوفرة باملؤسسة.
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يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي االستقبال غو التوجيه لفائدة)

األشخاص املسنين تقديم خدماتها عن بعد.

الفرع الثاني

خدحة االستماع

املادة)15

تقدم خدمة االستماع باملؤسسة من لدن منهي مؤهل،)عبر إجراء)

محادثة مع املستفيد وفق الشروط والكيفيات التالية):

- غن يتم االستماع بناء على ال3لب املقدم من طرف املستفيد ؛

- اإلصغاء الجيد للمستفيد ومالحظة تعبيراته الجسدية ؛

- التفاعل اإليجابي مع غقواله وإشاراته بهدف جمع غكبر عدد ممكن 

من املعلومات حول وضعيته ؛

- التعرف على الشخص املسن وخلق عالقة بينه وبين املنهي، من 

غجل :

مختلف  اعتماد  خالل  من  لحالته  الفردي  التقييم  تسهيل   •

تقنيات التواصل ؛

• تشخيص وضعيته وتحديد املشاكل التي يواجهها ؛

• استثمار املعلومات املحصل عليها لتحديد طبيعة التدخالت 

الالزمة، لتأمين تكفل مالئم لحالته.

 - تحديد وتتبع املشروع الفردي املتعلق باملسن وإدراج تدخالته

في ملفه االجتماعي.

يتم تقديم هذه الخدمة في احترام تام لسرية املعلومات املقدمة)

من قبل املستفيد.

الفرع الثالث

خدحة امل اعدة االجتماعية والقانونية

املادة)16

تقدم خدمة املساعدة االجتماعية والقانونية من لدن منهي مؤهل)

وفق الشروط والكيفيات التالية):

- إجراء بحث اجتماعي معمق لتشخيص الصعوبات االجتماعية 

التي يواجهها املستفيد واحتياجاته بهدف تحديد طبيعة املساعدة 

االجتماعية التي يمكن تقديمها ؛

- التقييم االجتماعي من خالل مقابالت فردية مع املستفيد وبناء 

لزيارات  استنادا  الضرورة  وعند  املعنيين،  املهنيين  تقارير  على 

منزلية للمستفيدين وذويهم ؛

- القيام بدور الوساطة االجتماعية لدى غسرة املستفيد ومحي3ه 
االجتماعي بوجه عام ؛

- دعم استفادتهم من حقوقهم ومن مختلف املساعدات األخرى 
واملساعدة  اإلدارية  اإلجراءات  ذلك  في  بما  استقالليتهم  لتعزيز 

القانونية عند الضرورة والوساطة لدى اإلدارات املعنية ؛

وذات  محددة  بأهداف  الفردية  املشاريع  إعداد  في  املواكبة   -
غولوية، بتعاون بين املستفيد وفريق املهنيين املكلف بالتكفل مع 
تعبئة املوارد الخارجية بما في ذلك تلك املتعلقة ببيئتهم األسرية 

واالجتماعية ؛

- القيام بدور الوساطة لفائدة املستفيد قصد تبسيط مختلف 
املساطر واإلجراءات املعتمدة لدى كل هيئة عامة غو خاصة ؛

الخارجية  التدخالت  مختلف  بين  والتنسيق  الشامل  التتبع   -
والداخلية، فضال عن تقييم منتظم للمشروع الفردي للمستفيد ؛

- تحديد الصعوبات واملشاكل ذات ال3بيعة القانونية التي يمكن غن 
تعترض املستفيد في عالقته مع الغير ؛

- تقديم االستشارة القانونية للمستفيد ؛

- الدعم واملواكبة القانونية للمستفيدين ؛

- احترام سرية املعلومات املقدمة من قبل املستفيد ؛

- تدوين مختلف التدخالت في امللف االجتماعي الفردي للمستفيدين.

تهيئة املستفيدين) يتعين على املؤسسات التي تقدم خدمة اإليواء)
املحددة،) الخدمات  من  االستفادة  استكمال  بعد  املؤسسة  ملغادرة 
وذلك من خالل تحديد وإشراك مختلف املتدخلين،)وال سيما محيط)

املستفيد.

الفرع الرابع

خدحة اإليواء

املادة)17

وفق) املسنين  األشخاص  لفائدة  اإليواء) خدمة  املؤسسة  تقدم 
الشروط والكيفيات التالية):

داخل  املستفيدين  خصوصيات  على  للمحافظة  تدابير  اتخاذ   -
املراقد والغرف ؛

- جعل فضاءات اإليواء مخصصة بشكل حصري لهذا الغرض دون 
أيره ؛

- إشراك املستفيد في تنظيم الحياة الجماعية داخل املؤسسة ؛

- املحافظة على غمن وسالمة املستفيد عند إيوائه داخل املؤسسة ؛

- الحرص على املساواة وعدم التمييز بين املستفيدين ؛
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- اتخاذ التدابير لتمكين املستفيد من اإلبقاء على عالقته مع محي3ه 
االجتماعي وتثمينها، شري3ة غال يشكل ذلك خ3را على سالمته 

الجسدية غو املعنوية.

الفرع الخام2

خدحة اإلطعا4

املادة)18

لفائدة األشخاص املسنين وفق) تقدم املؤسسة خدمة اإلطعام 
الشروط والكيفيات التالية):

ومالءمة  للمستفيدين،  املقدمة  التغذية  مراقبة  على  السهر   -
البرنامج الغذائي الذي تقترحه املؤسسة مع الوضعية الصحية 

للمستفيد ؛

- تنظيم تناول وجبات ال3عام ب3ريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي 
للمستفيدين ؛

- الحرص على توفير تدابير الصحة غثناء إعداد وتقديم الوجبات ؛

- تنظيم تناول وجبات ال3عام ب3ريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي 
للمستفيدين ؛

- اعتماد املرونة في التوقيت غخذا بعين االعتبار الحاجيات الخاصة 
لبعض املستفيدين.

املادة)19

ضمان) يتعين الحرص عند ت3بيق البرنامـج الغذائي باملؤسسة،)
توازن الوجبات املقدمة من حيث الكم والنوع ويراعي الخصوصيات)
املجالية واملناسبات الدينية والوطنية،)كما يمكن للمؤسسة في حاالت)
مبررة طبيا وضع نظام أذائي خاص لبعض املستفيدين الذين تت3لب)

حالتهم الصحية اتباع نظام أذائي خاص.

الفرع السادس

 خدحات تأحين العالجات الصحية األولية والدعم
واملواكبة ال3بية والنف ية

املادة)20

تقوم املؤسسة التي تقدم خدمة تأمين العالجات الصحية األولية)
تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي بما يلي):

لتقييم  املستفيد وذلك  ال3بية عند دخول  الفحوصات  تأمين   -
وضعيته الصحية ؛

- تقديم اإلسعافات األولية ؛

- املراقبة ال3بية الدورية ؛

- تأمين األدوية بناء على وصفة طبية ؛

- اتخاذ كافة التدابير االحترازية للوقاية من األمراض املعدية.

املادة)21

تقوم املؤسسة التي تقدم خدمة الدعم واملواكبة ال3بية والنفسية)

تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي بما يلي):

- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة األمراض داخل 

املؤسسة ؛

- رصد ومكافحة األخ3ار املهددة لصحة املستفيدين والعوامل التي 

من شأنها اإلضرار بهم ؛

- تنمية غعما ل اليقظة واألمن الصحي النف�ضي باملؤسسة ؛

والتدابير  والنفسية  الصحية  باملخاطر  املستفيدين  إعالم   -

االحتياطية التي يجب اتباعها للوقاية منها ؛

- تقديم االستشارات النفسية لألشخاص املسنين الذين تم تحديد 

حاجتهم ملواكبة عالجية نفسية ؛

لتحديد  املستفيدين  مع  األولية  اللقاءات  خالصات  استثمار   -

 مقترحات الدعم التي يتعين على ال3اقم تنفيذها مع املستفيد

غو للمشاركة في عمل عالجي غو توجيه طبي ؛

- تنظيم غوراش عالجية غو مجموعات نقاش ؛

- معرفة املؤسسات الصحية العمومية املتواجدة في محي3ها والتي 

يمكن التوجه إليها عند الضرورة ؛

- تجميع املعلومات حول إجراءات ومساطر الولوج للعالجات وإخبار 

املستفيدين بتلك املتوفرة منها ؛

- توجيه املستفيدين إلى الخدمات الصحية والعالجات املتخصصة 

وخدمات التكفل ال3بي االجتماعي.

تخصص مؤسسة الرعاية االجتماعية قاعة غو فضاء)خاصا للدعم)

واملواكبة النفسية وفي حالة عدم توفره تنظم املؤسسة جداول زمنية)

للقاعات املتوفرة مع فترات زمنية مخصصة للخدمة النفسية.

الفرع السابع

خدحة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي

املادة)22

وإعادة) والتأهيل  الترويض  خدمة  تقدم  التي  املؤسسة  تقوم 

التأهيل الوظيفي تحت إشراف منهي مؤهل بما يلي):

- القيام بالترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وفق برنامج 

محدد يراعي الحالة الصحية للشخص املسن ؛

- الوقاية من خ3ر فقدان االستقاللية الوظيفية والحد من تأثير 

املخاطر املرتب3ة بالشيخوخة ؛
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- املحافظة على استقاللية الشخص املسن في ممارسة غنش3ته 
اليومية ؛

- استعادة قدرات املسن الوظيفية بعد مرض غو مشاكل صحية ؛

- تشخيص القدرات الوظيفية للشخص املسن والعمل على تكييفها 
مع غنش3ته اليومية ؛

- القيام بالترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وفق برنامج 
محدد يراعي درجة استقاللية الشخص املسن ؛

- تدريب األشخاص املسنين على االستقاللية اتجاه املهنيين ال3بيين 
والعاملين االجتماعيين باملؤسسة ؛

- وضع برنامج عالجي والعمل على تقييم نتائجه بصفة منتظمة، 
املشاركة  على  التأهيل  إعادة  عالجات  مجموع  غثر  ذلك  في  بما 

االجتماعية.

الفرع الثامن

خدحة التنشيط الثقافي وال يا�ضي والترفيهي

املادة)23

الثقافي) التنشيط  خدمة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  تقدم 
الشروط) وفق  املسنين  األشخاص  لفائدة  والترفيهي  والريا�ضي 

والكيفيات التالية):

- إعداد برنامج للتنشيط الثقافي والريا�ضي والترفيهي بتعاون مع 
الفاعلين املتواجدين خارج املؤسسة عند االقتضاء ؛

الوقاية من فقدان االستقاللية مع  إلى  تهدف  غنش3ة  - تصميم 
الحرص على تثمين وإبراز مؤهالت الشخص املسن ؛

- مواكبة الشخص املسن مع إشراكه في تحديد وتنفيذ األنش3ة 
وتنظيم الحياة الجماعية ؛

والريا�ضي  الثقافي  التنشيط  مجال  في  مؤهلين  مهنيين  إشراف   -
والترفيهي على تنفيذ البرامج املوجهة إلى الشخص املسن ؛

- تقوية الروابط االجتماعية لدى الشخص املسن من خالل تسهيل 
الزيارات الخارجية لألسرة ؛

- مراعاة الحالة الصحية والنفسية للشخص املسن عند إعداد 
وتنفيذ مختلف األنش3ة.

يقوم العامل االجتماعي بتنظيم األنش3ة الجماعية التي يشارك)
للشخص) الفردي  املشروع  إلى  استنادا  املسنون،) األشخاص  فيها 
املسن،)وال سيما من خالل تحديد مهارات املستفيد،)والصعوبات التي)
وتدون هذه الصعوبات في) تواجهه في مباشرة عالقاته االجتماعية،)

امللف االجتماعي الفردي للشخص املسن.

الفصل الثالث

املعايير والش وط الخاصة بالتأطير

املادة)24

يجب غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتكفل باملسنين)
والتي ال تقدم خدمة اإليواء،)باإلضافة إلى الفريق اإلداري،)على):

- مساعد اجتماعي ؛

- مهنيين إثنين على األقل مؤهلين في مجال الخدمات التي تقدمها 
املؤسسة.

يجب غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تؤمن خدمة)
اإليواء)باإلضافة إلى الفريق اإلداري،)على):

- مساعد اجتماعي ؛

- منهي واحد على األقل مؤهل لتقديم خدمتي االستقبال واالستماع ؛

- طبيب، متعاقد غو مت3وع، يعمل بمعدل :

• ثالث )3( ساعات على األقل في األسبوع بالنسبة للمؤسسات 
التي يقل عدد املستفيدين بها عن ثالثين مستفيدا ؛

• خم2 )5( ساعات على األقل في األسبوع بالنسبة للمؤسسات 
التي يتراوح عدد املستفيدين بها بين ثالثين وخمسين مستفيدا ؛

• ثمان )8( ساعات على األقل في األسبوع بالنسبة للمؤسسات 
التي يفوق عدد املستفيدين بها خمسين مستفيدا.

عدد  يقل  التي  للمؤسسات  بالنسبة  األقل  على  ممرض،   -
املستفيدين بها عن خمسين )50( مستفيدا ؛

 )8( ثمان  بمعدل  يعمل  مت3وع،  غو  متعاقد  نف�ضي،  غخصائي   -
ساعات على األقل في الشهر بالنسبة للمؤسسات التي يقل عدد 

املستفيدين بها عن ثالثين مستفيدا ؛

خمسة  من  غكثر  تستقبل  التي  للمؤسسات  بالنسبة  منشط   -
وعشرين )25( مستفيدا ؛

من  غكثر  تستقبل  التي  للمؤسسات  بالنسبة  عام  حارس   -
خمسين )50( مستفيدا ؛

- مرافق غو مساعد مكلف بالنظافة الخاصة لألشخاص املسنين 
بمعدل مرافق غو مساعد واحد لكل عشرة )10( مستفيدين على 

األقل ؛

لكل  واحد  عون  بمعدل  امل3بخ  وغعوان  امل3بخ  عن  مسؤول   -
عشرين )20( مستفيدا ؛

- مسؤول عن تدبير املخزن للمؤسسات التي يزيد عدد املستفيدين 
فيها عن مئة )100( ؛

- مكلف بالحراسة واحد على األقل.



عدد)7015 -)14)محرم)1443 )23)غأس23)2021(الجريدة الرسمية   62 2

يحدد عدد املهنيين العاملين داخل املؤسسة حسب عدد املستفيدين)

ووضعيتهم الصحية ودرجة استقالليتهم بشكل يضمن األمن والسالمة)

الجسدية واملعنوية للمستخدمين واملستفيدين.

املادة)25

الرعاية) بمؤسسات  العاملين  واملستخدمين  املهنيين  في  يشترط 

االجتماعية التي تتكفل باألشخاص املسنين،)حسب طبيعة الخدمات)

التي تقدمها،)التوفر على املؤهالت التالية):

* امل اعد االجتماعي :

- غن يتوفر على األقل على شهادة الباكالوريا غو ما يعادلها ؛

- شهادة تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن سنتين، في مجال العمل 

خاضع  اعتباري  من شخص  غو  اإلدارة  من  مسلمة  االجتماعي، 

للقانون العام غو الخاص.

* املهنيون املكلفون باالستماع واالستقبال والتوجيه :

- غن يكون حاصال على شهادة الباكالوريا غو ما يعادلها ؛

- غو متوفرا على مستوى السنة الثانية الباكالوريا مشفوع بشهادة 

تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن ثالث )3( سنوات في مجال العمل 

خاضع  اعتباري  شخص  من  غو  اإلدارة  من  مسلمة  االجتماعي 

للقانون العام غو الخاص.

* املم ض :

- غن يكون حاصال على شهادة غو دبلوم في إحدى الشعب املرتب3ة 

املؤسسات  غو  املعاهد  إحدى  لدن  من  مسلمة  التمريض  بمهن 

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  وفقا  الخاصة،  غو  العمومية 

الجاري بها العمل.

* األخصائي النف�ضي :

- غن يكون حاصال على شهادة متصلة بعلم النف2 مسلمة من لدن 

الخاص،  غو  العمومي  العالي  للتعليم  املغربية  إحدى املؤسسات 

غو شهادة غو دبلوم معترف بمعادلته طبقا للنصوص التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها العمل.

* املختصون في الترويض والـتأهيل وإعادة الـتأهيل الوظيفي :

- غن يكون حاصال على شهادة متصلة بالترويض الحركي مسلمة 

العمومي  العالي  للتعليم  املغربية  املؤسسات  إحدى  لدن  من 

غو الخاص، غو شهادة غو دبلوم معترف بمعادلته طبقا للنصوص 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

* الحارس العا4 :

التربوي املجال  في  خبرة  مع  الباكالوريا  مستوى  على  التوفر   - 

غو االجتماعي لسنة على األقل.

* امل افق غو امل اعد املكلف بالنظافة الشخصية للم نين :

- حاصل على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي التأهيلي 

 )3( ثالث  تقل عن  ال  على خبرة  توفره  تثبت  بشهادة  مشفوعة 

سنوات في مجال العمل مع األشخاص في وضعية صعبة.

* املنشط :

- التوفر على مستوى الباكالوريا وخبرة ال تقل عن ثالث )3( سنوات 

في مجال التنشيط والعمل التربوي.

* امل ؤول عن امل3بخ :

- حاصل على شهادة غو دبلوم في مجال ال3بخ غو اإلطعام مسلمة من 

قبل مؤسسة للتكوين املنهي تابعة للق3اع العام غو الخاص.

* امل ؤول عن املخزن :

- متوفر على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي 

وخبرة في مجال التخزين ال تقل عن سنتين.

* الحارس :

- التوفر على األقل على مستوى التعليم االبتدائي.

املادة)26

الرعاية) بمؤسسات  العاملون  واملستخدمون  املهنيون  يستمر 

عند دخول مقتضيات) االجتماعية التي تتكفل باألشخاص املسنين،)

في مزاولة مهامهم شري3ة غن يكونوا قد) هذا الدفتر حيز الت3بيق،)

زاولوا هذه املهام ملدة ال تقل عن ثالث سنوات،)وغن يدلوا بشهادة،)

العام) للقانون  خاضع  اعتباري  شخص  من  غو  اإلدارة  من  مسلمة 

غو الخاص،)تثبت استفادتهم من دورات تدريبية في مجاالت تخصصهم)

ملدة ال تقل عن)100)ساعة متجمعة غو متفرقة.

الفصل الرابع

الكلفة اليوحية الدنيا

املادة)27

الواحد) للمستفيد)ة() اإلجمالية  الدنيا  اليومية  الكلفة  تتحدد 

من خدمات مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)

املسنين في ستين درهما))60)درهما(.
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ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ). 72   

بتمديد) يونيو) )2)() ((((   44( القعدة) ذي  حن  في)  ) صادر 

ال عاية) ملؤس ات  الخاصة  بالش وط  املتعلق  التممالت  دفتر 

االجتماعية املتعددة الوظائف للن اء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

الرعاية) بمؤسسات  املتعلق  (65.15 رقم) القانون  على  بناء)

بتاريخ) (1.18.25 الظهير الشريف رقم) بتنفيذه  الصادر  االجتماعية 

25)من رجب)1439)12)غبريل)2018()وال سيما املادة)13)منه؛

 1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم  وعلى 

65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي):)

املادة األولى

غعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (3 املادة) ملقتضيات  ت3بيقا 

يحدد في امللحق املرفق بهذا القرار دفتر التحمالت) رقم)2.19.693،)

املتعددة) الرعاية االجتماعية  الخاصة ملؤسسات  بالشروط  املتعلق 

الوظائف للنساء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*

*(((((((*

حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة)

واألس ة رقم) ). 72 ))الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  

))))يونيو) )2)()بتمديد دفتر التممالت املتعلق بالش وط)

الخاصة ملؤس ات ال عاية االجتماعية املتعددة الوظائف للن اء

دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة ملؤس ات ال عاية)

االجتماعية))املتعددة الوظائف للن اء)

الفصل األول

 املعايير الخاصة بمؤس ات ال عاية االجتماعية

املتعددة الوظائف للن اء

 الفرع األول

خدحتا االستقبال والتوجيه)

املادة األولى

يجب غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية املتعددة الوظائف)

للنساء،)والتي تقدم خدمتي االستقبال والتوجيه،)على فضاء)يستجيب)

للمعايير الخاصة التالية):

- غن يكون مالئما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة ؛

- غن يكون سهل الولوج ومهيأ طبقا ألحكام القانون رقم 10.03 

املتعلق بالولوجيات والنصوص املتخذة لت3بيقه ؛

على  االستقبال،  خدمة  لتقديم  كافية  مساحة  على  يتوفر  غن   -

غال تقل عن متر ونصف مربع )1.5( لكل مستفيدة ؛

للنساء ضحايا العنف ويحترم شروط  الراحة واألمان  - غن يوفر 

السرية ؛

األطفال  الحتياجات  يستجيب  بشكل  ومجهزا  معدا  يكون  غن   -

املرافقين للنساء ضحايا العنف ؛

الستقبال  تخصص  مالئمة  وكرا�ضي  مقاعد  على  يتوفر  غن   -

املستفيدات ؛

- غن يكون مجهزا بمعدات وغثاث وغدوات مكتبية وال سيما مكتب، 

لتسجيل  إدارية  ب3ائق  معلوماتية،  دعامات  دوالب،  طاولة، 

املعلومات املتعلقة باملستفيدات.
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الفرع الثاني

 خدحات االستماع وامل اعدة االجتماعية والقانونية

والوساطة األس ية

املادة)2

يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)والتي تقدم)

والوساطة) والقانونية  االجتماعية  واملساعدة  االستماع  خدمات 

االجتماعية على فضاء)معد لتقديم هذه الخدمات يستجيب للمعايير)

الخاصة التالية):

- غن يكون مهيأ بشكل يراعي خصوصية املستفيدات ويسهل عملية 

الحوار؛ 

على  ويتوفر  التصريحات،  وسرية  االستماع  حرمة  يضمن  غن   -

تجهيزات وإنارة مريحة ؛

- غن يكون سهل الولوج وغال تقل مساحته عن ستة )6( غمتار مربعة ؛

- غن يكون مجهزا بأريكة وكر�ضي بمتكأين ؛

- غن يكون مجهزا بأثاث وغدوات مكتبية وال سيما طاولة، مكتب 

ودوالب ؛

- غن يتوفر على ثالثة مقاعد على األقل للفضاء املخصص للمساعدة 

االجتماعية والقانونية والوساطة االجتماعية.

الفرع الثالث)

 خدحة تأحين العالجات الصحية األولية والدعم

واملواكبة ال3بية والنف ية)

املادة)3

يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)والتي تقدم)

خدمة تأمين العالجات الصحية األولية على قاعة ال تقل مساحتها عن)

ستة))6()غمتار مربعة مجهزة بأدوات ومعدات طبية وال سيما):

- مكتب مخصص لألطر ال3بية وشبه ال3بية ؛

- سرير للفحص وسلم خاص به ؛

- مقعد لل3بيب ؛

- كرا�ضي وغريكة ؛

- ميزان قياس الوزن ؛

- آلة خاصة بقياس ال3ول ؛ 

- جهاز قياس السكر في الدم ؛

- جهاز قياس ضغط الدم ؛ 

- جهاز بخاخ ؛

- علبة غدوات الت3بيب ؛

- املستلزمات الخاصة بالعالجات األولية ؛

- جهاز تعقيم األدوات ال3بية ؛

- مغسلة ؛

- دوالب ؛

- ساتر إلجراء الفحوصات ؛

- جهاز الرجفان القلبي ؛

- نقالة األدوية والتجهيزات ؛

- ثالجة من سعة 320 لتر على األقل.

املادة)4

التي تقدم) يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)

خدمة الدعم واملواكبة ال3بية والنفسية على فضاء)يستجيب للمعايير)

الخاصة التالية):

- قاعة ال تقل مساحتها عن غربعة )4( غمتار مربعة ؛

- غن يراعي شروط احترام السرية وتسهيل الحوار ؛

- غن يجهز بأريكة خاصة باالستماع لألخصائي النفساني.

وفي حالة عدم توفر املؤسسة على قاعة مخصصة حصريا لتقديم)

القاعات) الستغالل  زمنية  جدولة  املؤسسة  تضع  الخدمة،) هذه 

املتوفرة لديها لتأمين هذه الخدمة.

 )الفرع الرابع

خدحة اإليواء

املادة)5

يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء،)والتي تقدم)

خدمة اإليواء،)على مراقد غو أرف،)حسب الحالة،)تراعى فيها الحالة)

النفسية والصحية للمستفيدات وتستجيب للمعاير الخاصة التالية:

 )-)ح احة وحواصفات امل قد غو الغ ف):

سنتيميترا  وثمانون  مترين  السقف  تحت  املرقد  علو  يبلغ  غن   -

)2.80(، على األقل، بالنسبة للمراقد املجهزة باألسرة املستوية، 

وثالثة غمتار وعشرون سنتيميترا )3.20( على األقل عن السقف 

بالنسبة للمراقد املجهزة باألسرة امل3وبقة ؛

الدنيا املخصصة لكل مستفيدة بما في ذلك  تبلغ املساحة  - غن 

املمرات داخل املراقد ثالثة )3( غمتار مربعة ؛
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- غال يتجاوز عدد املستفيدات في مرقد واحد عشر )10( مستفيدات ؛

- تحدد املساحة الدنيا بالنسبة لكل أرفة في ستة غمتار وخمسون 

سنتيميترا )6.50( لكل مستفيدة، على غن تتسع الغرفة الواحدة 

ملستفيدتين اثنتين )2( على األكثر بالنسبة للغرف املجهزة باألسرة 

املستوية، وغربع مستفيدات )4( على األكثر بالنسبة للغرف املجهزة 

باألسرة امل3وبقة.

وذلك بفتح نوافذ) يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين بالغرف،)

مجهزة تعادل على األقل سدس مساحة غرض الغرفة وبعلو يبلغ على)

األقل)1,20)متر عن األرض.

) - تجهيزات امل اقد والغ ف وحواصفاتها :

- توفير سرير فردي لكل مستفيدة ؛

- تخصيص غفرشة وغأ3ية ووسائد مالئمة ؛ 

- تخصيص دوالب لكل مستفيدة، وعندما ال يسمح الفضاء بذلك، 

يتم تخصيص رفوف لألأراض الشخصية للمستفيدات ؛

- تخصيص غسرة لألطفال بالنسبة للغرف املخصصة إليواء النساء 

املصاحبات ألطفالهن.

2)-)امل افق الصحية لفضاء)اإليواء):

- غن تكون املرافق الصحية متواجدة خارج املراقد والغرف ومزودة 

بجهاز إنذار موصول بقاعة الحارس؛

- حمام رشاش مجهز بوسائل سهلة االستعمال ومالئمة ؛

إلى   )4( - مراحيض مزودة بصنابير، بمعدل مرحاض لكل غربعة 

ستة )6( مستفيدات على األكثر؛

إلى   )4( غربعة  لكل  مغسلة  بمعدل  بصنبور،  مزودة  مغسالت   -

ستة )6( مستفيدات على األكثر؛

 )2.50( وخمسين  مترين  للمرحاض  الدنيا  املساحة  تبلغ  غن   -

سنتيميترا ؛

- غن تبلغ املساحة الدنيا للحمام برشاش واحد، مترين وخمسين 

)2.50( سنتيمترا ؛

- غن يتوفر كل مرحاض وحمام على باب بمزالج داخلي، كما يتعين 

غن تفتح غبواب املراحيض والحمامات إلى الخارج، وغن تكون قابلة 

للفتح من الخارج عند ال3وارئ.

املادة)6

يتعين على املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء،)التي تؤمن خدمة)

اإليواء)تخصيص):

- أرفة فردية واحدة على األقل تخصص للعزل املؤقت للمستفيدات 

املصابات بأمراض معدية ؛

مربعة، يخصص   )7( غمتار  تقل مساحته عن سبعة  ال  - فضاء 

للحراسة بكل مرقد.

املادة)7

الدنيا) مواصفاتها  تحدد  مصبنة  على  املؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

كما يلي):

- مكان مخصص الستقبال الغسيل وفرزه وتسليمه بشكل يحترم 

شروط الصحة والنظافة ؛

- مكان مخصص للتصبين والتجفيف والكي ؛

وال3اقة  تتالءم  والكي  والتجفيف  للتصبين  ومعدات  تجهيزات   -

االستيعابية للمؤسسة ؛

- معدات للتجفيف بالنسبة للمؤسسات املوجودة باملناطق الباردة 

غو التي ال تتوفر على فضاء خارجي لتجفيف الغسيل.

 الفرع الخام2

خدحة اإلطعا4

املادة)8

يجب غن تتوفر املؤسسة التي تؤمن خدمة اإلطعام على مخزن)

يستجيب للمعايير الخاصة التالي بيانها):)

- غن يقسم املخزن إلى ثالثة غقسام منفصلة وسهلة الولوج تتكون 

من :

• قسم غول خاص باملواد الغذائية املختلفة ؛

• قسم ثان خاص باألأ3ية واألفرشة واملالب2 واملعدات ؛ 

• قسم ثالث خاص بمواد النظافة ؛

- غن يتوفر على باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية 

واقية ؛

- غن يتوفر على ثالجة من سعة 400 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسة 

التي يقل عدد املستفيدات بها عن مائة )100( مستفيدة ؛
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- غن يتوفر على أرفة للتبريد مزودة بميزان لقياس درجة الحرارة 
غو ثالجة من سعة 550 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسات التي 

يبلغ عدد املستفيدات بها مائة )100( فأكثر؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس األوزان ؛

- غن يتوفر على عبوتين لإلطفاء من سعة تسعة كيلوأرامات ؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس درجة الحرارة ؛

-)غن تكون غرضيته وجدرانه مكسوة بمواد سهلة التنظيف)؛

-)غن يتوفر على مروحة مناسبة لحجم املخزن)؛)

- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة مرتفعة عن األرض بمقدار 
عشرين سنتيمترا على األقل؛

- غن يتوفر على مجمد من سعة 500 لتر على األقل ؛

- غن توضع به قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية املواد الغذائية 
املخزنة وتاريخ انتهاء صالحيتها ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي ال تت3لب التبريد غو التجميد 
في درجة حرارة تساوي 25 درجة مئوية ؛

-غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التبريد في درجة حرارة 
تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية ؛

-غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التجميد في درجة 
حرارة تتراوح بين 0 و18 درجة تحت الصفر.

املادة)9

يجب غن تتوفر املؤسسة التي تؤمن خدمة اإلطعام على م3بخ)
يستجيب للمعايير الخاصة التالية):)

- غن يقسم إلى ثالثة غقسام : قسم للتحضير وقسم لل3هي وقسم 
للغسل ؛

- غن توضع قنينات الغاز خارج امل3بخ في مكان آمن ومحكم اإلأالق 
ومهوى طبيعيا وسهل الولوج ؛

- غن يتوفر على مكان مخصص لوضع النفايات سهل التنظيف 
والولوج يتواجد خارج امل3بخ ؛

- غن يتواجد امل3بخ بالقرب من القاعة املخصصة لألكل ؛

- غن يتوفر على تجهيزات ومعدات وغدوات خاصة بتحضير الوجبات 
وال3بخ والغسل تتالءم مع ال3اقة االستيعابية للمؤسسة ؛

- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة ؛

وقفازات  غبيض  لون  ذات  بدالت  بامل3بخ  العاملون  يرتدي  غن   -
م3اطية وغن يضعوا قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرغس.

املادة)10

قاعة) اإلطعام على  تؤمن خدمة  التي  املؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

لألكل تستجيب للمعايير الخاصة التالية):)

لكل  واحد  مربع  متر  عن  األكل  لقاعة  الدنيا  املساحة  تقل  غال   -

مستفيدة ؛ 

- غن تتالءم املساحة اإلجمالية لقاعة األكل مع عدد املستفيدات، مع 
إمكانية اعتماد نظام للتفويج، عند االقتضاء، شري3ة غال يتجاوز 

عدد األفواج في كل وجبة ثالثة )3( غفواج ؛

– غن تتوفر على مغسالت مجهزة بتجهيزات مالئمة، وغن تكون قريبة 

 )10( لكل عشرة  بمعدل صنبور واحد  األكل، وذلك  قاعة  من 

مستفيدات ؛

– غن تتوفر على طاوالت لألكل وكرا�ضي فردية مالئمة.

املادة)11

مؤسسات) وضعية  الفرع  هذا  مقتضيات  ت3بيق  عند  يراعى 

الرعاية االجتماعية املتعاقدة مع جهة تتولى تأمين حاجيات املؤسسة)

بشروط) التقيد  مع  واإلطعام،) التصبين  يخص  فيما  واملستفيدات 

الصحة والنظافة والسالمة والوقاية املنصوص عليها في النصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 الفصل الثاني

ش وط وكيفيات تقديم الخدحات

 الفرع األول)

خدحتا االستقبال والتوجيه)

املادة)12 

منهي) طرف  من  باملؤسسة  والتوجيه  االستقبال  خدمتي  تقدم 

مؤهل،)وفق الشروط والكيفيات التالية):

- استقبال املستفيدة وفتح حوار معها بصفة شخصية ؛

 - تقدم خدمة االستقبال غو التوجيه لفائدة نف2 املستفيدة من 

هذه الخدمة مرتين على األكثر ؛

- ضبط املعلومات املتعلقة باملستفيدة، وال سيما هويتها وعناوين 

األسرة غو األقارب، إن وجدوا، قصد إدراجها في ملفها االجتماعي ؛

وكذا  بحقوقهن  املتعلقة  املعلومات  على  املستفيدات  إطالع   -

الخدمات التي توفرها املؤسسة ب3ريقة واضحة وميسرة ؛ 

- تحديد مؤشرات الخ3ر املتعلقة بوضعيات العنف الذي يمكن غن 

تتعرض له املستفيدة ؛
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وطبيعة  عنها  املعبر  الحاجيات  على  بناء  املستفيدات  توجيه   –

الخدمات املقدمة داخل املؤسسة )داخلي غو خارجي(.

يمكن غن تقدم خدمة االستقبال غو التوجيه حضوريا غو عن بعد.

 الفرع الثاني)

خدحة االستماع)

املادة)13

تقدم خدمة االستماع باملؤسسة من لدن منهي مؤهل،)عبر إجراء)

محادثة مع املستفيدة وفق الشروط والكيفيات التالية):

- غن يتم االستماع بناء على ال3لب املقدم من طرف املستفيدة ؛ 

- اإلصغاء الجيد للمستفيدة ومالحظة تعبيراتها الجسدية ؛

- التفاعل اإليجابي مع غقوالها وإشاراتها بهدف جمع غكبر عدد ممكن 

من املعلومات حول وضعيتها ؛

- تقوية قدرات النساء على فهم وضعهن وقدرتهن على التصرف، 

وخاصة بالنسبة للنساء ضحايا العنف، ليتمكن من التحدث علًنا 

عن العنف وحماية غنفسهن منه ؛

- تحديد املواكبة امل3لوبة للمستفيدة غو انخراطها في اقتراح تلك 

املواكبة الالزمة لتأمين تكفل مالئم لحالتها ؛

- التعرف على وضعية املستفيدة وخلق عالقة بينها وبين املنهي من 

غجل :

. تسهيل التقييم الفردي لحالتها من خالل اعتماد مختلف تقنيات 
التواصل ؛ 

. تشخيص وضعيتها وتحديد املشاكل التي تواجهها قصد التخفيف 
من معاناتها خاصة إذا كانت ضحية عنف ؛

التدخالت  طبيعة  لتحديد  عليها  املحصل  املعلومات  استثمار   .
الالزمة، لتأمين تكفل مالئم لحالتها.

- تحديد وتتبع املشروع الفردي املتعلق باملستفيدة وإدراج تدخالته 

في ملفها االجتماعي.

يتم تقديم هذه الخدمة في احترام تام لسرية املعلومات املقدمة)

من قبل املستفيدة.

 الفرع الثالث

خدحة امل اعدة االجتماعية والقانونية

املادة)14

تقدم خدمة املساعدة االجتماعية والقانونية من لدن منهي مؤهل)

وفق الشروط والكيفيات التالية):

- إجراء بحث اجتماعي معمق لتشخيص الصعوبات االجتماعية التي 

تواجهها املستفيدة واحتياجاتها بهدف تحديد طبيعة املساعدة 

االجتماعية التي يمكن تقديمها ؛ 

- التقييم االجتماعي من خالل مقابالت فردية مع املستفيدات وبناء 

لزيارات  استنادا  الضرورة  وعند  املعنيين،  املهنيين  تقارير  على 

منزلية للمستفيدات وذويهن ؛

- دعم استفادتهن من حقوقهن ومن مختلف املساعدات األخرى 

واملساعدة  اإلدارية  اإلجراءات  ذلك  في  بما  استقالليتهن  لتعزيز 

القانونية عند الضرورة والوساطة لدى اإلدارات املعنية ؛

وذات  محددة  بأهداف  الفردية  املشاريع  إعداد  في  املواكبة   -

غولوية، بتعاون بين املستفيدة وفريق املهنيين املكلف بالتكفل مع 

تعبئة املوارد الخارجية بما في ذلك تلك املتعلقة ببيئتها األسرية 

واالجتماعية ؛

الخارجية  التدخالت  مختلف  بين  والتنسيق  الشامل  التتبع   -

والداخلية، فضال عن تقييم منتظم للمشروع الفردي للمستفيدة ؛

- تحديد الصعوبات واملشاكل ذات ال3بيعة القانونية التي يمكن غن 

تعترض املستفيدة في عالقتها مع الغير ؛

- تقديم االستشارة القانونية للمستفيدة ؛

- الدعم واملواكبة القانونية للمستفيدات وال سيما النساء ضحايا 

العنف ؛ 

- احترام سرية املعلومات املقدمة من قبل املستفيدة ؛ 

- تدوين مختلف التدخالت في امللف االجتماعي الفردي للمستفيدات.

يتعين على املؤسسات التي تقدم خدمة اإليواء)تهيئة املستفيدات)

املحددة،) الخدمات  من  االستفادة  استكمال  بعد  املؤسسة  ملغادرة 

وذلك من خالل تحديد وإشراك مختلف املتدخلين،)وال سيما محيط)

املستفيدة.)
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 الفرع الرابع

خدحة تأحين العالجات الصحية األولية

املادة)15

تقدم خدمة تأمين العالجات الصحية األولية من لدن منهي مؤهل،)

مع الحرص على إشراك املصالح الصحية للقرب كلما كان ذلك ممكنا،)

وذلك من خالل):

- تأمين الفحوصات ال3بية عند الدخول بالنسبة للمستفيدات 

وذلك لتقييم الوضعية الصحية العامة لهن ؛

- ضمان املراقبة ال3بية الدورية للمستفيدات ؛

- تنظيم االستشارات ال3بية وإجراء التلقيحات عندما يتعذر على 

النساء ولوج مركز صحي بسبب فقدانهن لالستقاللية ؛

- تقديم الدواء بناء على وصفة طبية ؛

تلك  خاصة  وغطفالهن،  املستفيدات  لدى  الوقائية  التدخالت   -

املتعلقة باملعاناة النفسية والجسدية الناتجة عن العنف.

 الفرع الخام2

خدحة الدعم واملواكبة ال3بية والنف ية

املادة)16

تقوم املؤسسة التي تقدم خدمة الدعم واملواكبة ال3بية والنفسية)

تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي بما يلي):)

- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة األمراض داخل 

املؤسسة ؛

- رصد ومكافحة األخ3ار املهددة لصحة املستفيدات والعوامل التي 

من شأنها اإلضرار بهن ؛

- تنمية غعمال اليقظة واألمن الصحي النف�ضي باملؤسسة ؛

والتدابير  والنفسية  الصحية  باملخاطر  املستفيدات  إعالم   -

االحتياطية التي يجب اتباعها للوقاية منها ؛

تحديد  تم  اللواتي  للمستفيدات  النفسية  االستشارات  تقديم   -

حاجتهن ملواكبة عالجية نفسية ؛

لتحديد  املستفيدات  مع  األولية  اللقاءات  خالصات  استثمار   -

 مقترحات الدعم التي يتعين على ال3اقم تنفيذها مع املستفيدة

غو للمشاركة في عمل عالجي غو توجيه طبي ؛

- تنظيم غوراش عالجية غو مجموعات نقاش ؛

- مرافقة املستفيدات وغطفالهن إلى غماكن العالج ؛

- معرفة املؤسسات الصحية العمومية املتواجدة في محي3ها والتي 

يمكن التوجه إليها عند الضرورة ؛

- تجميع املعلومات حول إجراءات ومساطر الولوج للعالجات وإخبار 

املستفيدات بتلك املتوفرة منها ؛

- توجيه املستفيدات إلى الخدمات الصحية والعالجات املتخصصة 

وخدمات التكفل ال3بي االجتماعي ؛

- دعم املستفيدات والعاملين في تدبير الوضعيات التي قد يكون لها 

تداعيات خ3يرة على صحة املستفيدات واملهنيين.

 الفرع السادس

خدحة الوساطة االجتماعية

املادة)17

وفق) مؤهل  منهي  لدن  من  االجتماعية  الوساطة  خدمة  تقدم 

الشروط والكيفيات التالية):

- استقبال املستفيدة وإجراء تقييم مسبق ل3بيعة الخالف قصد 

التحقق من عدم وجود وضعية عنف ؛

- حث ال3رفين على االنخراط في مسار املناقشة والتفاوض، وتوفير 

األجواء املناسبة لنجاح الوساطة من خالل تأمين احترام األطراف 

لبعضها ؛

- الحرص على غال تشكل الوساطة خ3را على السالمة الجسدية 

غو النفسية للمستفيدة؛

- الحرص على تحلي الوسيط بالحياد وضمان تعبير األطراف عن 

مواقفها بكل حرية والتأكيد على سرية املحادثات؛

- إشعار األطراف بمواعيدهم في إطار مس3رة الوساطة وااللتزامات 

التي تم التعهد بها وإعداد تقارير بذلك.

مواكبة املستفيدات من خدمة الوساطة،)بعد التوصل إلى اتفاق)

بين األطراف،)للحرص على التأكد من مدى التزامهم باالتفاق املتوصل)

إليه.)

 الف ع ال ابع

خدحة اإليواء

املادة)18

وفق) خدمة اإليواء) تقدم املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)

الشروط والكيفيات التالية):



7 62الجريدة الرسمية عدد)7015 -)14)محرم)1443 )23)غأس23)2021(  

- إضفاء ال3ابع الشخ�ضي على الفضاء املخصص لإليواء ومساهمة 
املرغة في تنظيم الحياة الجماعية داخله، مع احترام خصوصية 

النساء وغطفالهن ؛

-)الحرص على املساواة وعدم التمييز بين املستفيدات)؛

- تهييئ فضاءات جماعية بمعدل فضاء واحد على األقل في الداخل 
وآخر في الخارج بشكل يسهل عملية التبادل بين غعداد صغيرة 

للمستفيدات مع إمكانية عزلهن من وقت آلخر بناء على طلبهن ؛

-)توفير فضاء)مالئم الستقبال عائلة املستفيدة)؛

- جعل فضاءات اإليواء مخصصة بشكل حصري لهذا الغرض دون 
أيره؛

داخل  إيوائهن  عند  املستفيدات  وسالمة  غمن  على  املحافظة   -
املؤسسة ؛

مع  عالقتها  على  اإلبقاء  من  املستفيدة  لتمكين  التدابير  اتخاذ   -
محي3ها االجتماعي وتثمينه، شري3ة غال يشكل ذلك خ3را على 

سالمتها الجسدية غو املعنوية.

املحدودة) الحركية  ذوات  املستفيدات  ظروف  مراعاة  يتعين 
وغولئك اللواتي لديهن غطفال،)مع تخصيص أرفة واحدة على األقل)

للحاالت املستعجلة والخاصة.

 الفرع الثامن

خدحة اإلطعا4

املادة 19

تقدم املؤسسات املتعددة الوظائف خدمة اإلطعام وفق الشروط)
والكيفيات التالية):)

- تنظيم تناول وجبات ال3عام ب3ريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي 
للمستفيدات ؛

- الحرص على توفير تدابير الصحة غثناء إعداد وتقديم الوجبات ؛

- تحضير وجبات مالئمة لألطفال املرافقين ألمهاتهم ؛

- اعتماد املرونة في التوقيت اخذا بعين االعتبار الحاجيات الخاصة 
لبعض املستفيدات.

املادة)20

ضمان) يتعين الحرص عند ت3بيق البرنامـج الغذائي باملؤسسة،)
توازن الوجبات املقدمة من حيث الكم والنوع ويراعي الخصوصيات)
املجالية واملناسبات الدينية والوطنية،)كما يمكن للمؤسسة في حاالت)
اللواتي) املستفيدات  لبعض  خاص  أذائي  نظام  وضع  طبيا  مبررة 

تت3لب حالتهن الصحية اتباع نظام أذائي خاص.

الفرع التاسع

خدحة تقوية القدرات والتكوين والتأهيل

املادة)21

خدمة تقوية القدرات) تقدم املؤسسة متعددة الوظائف للنساء)

والتكوين والتأهيل من لدن منهي مؤهل في االندماج غو التدريب املنهي)

وفق الشروط والكيفيات التالية):

في  للمرغة  االقتصادي  التمكين  دون  تحول  التي  الحواجز  إزالة   -

املراحل األولى من البحث عن شغل غو التشغيل الذاتي ؛

التشغيل  غو  للتشغيل  الدعم  إلى خدمات  املرغة  - تسهيل وصول 

الذاتي والتدريب ؛

- دعم املرغة في التوفيق بين الحياة املهنية واألسرية وال سيما دعم 

غنظمة رعاية األطفال ؛

- تنظيم جلسات توعية لفائدة املستفيدات من غجل إزالة الصور 

النم3ية الجنسانية في مكان العمل، وزيادة الوعي وتعزيز التمكين 

والقيادة الفردية والجماعية للمرغة ؛

التدريب  غو  التشغيل  في  بالعاملين  املتعلقة  املعلومات  نشر   -

غو الشركات املوجودة في بيئة املؤسسة ؛

- الدعم الفردي للمستفيدات بناء على طلب لتوضيح مشروعهن 

املنهي، ومساعدتهن في إزالة العقبات الخاصة بهن غو توجيههن إلى 

الجهات املعنية بفرص العمل والتدريب ؛

- تنظيم جلسات جماعية مع الفاعلين في التشغيل حول تقنيات 

البحث عن عمل وتعزيز »املهارات الشخصية« وفًقا الحتياجات 

املستفيدات واملوارد التي يمكن تعبئتها.

 الفرع العاشر

خدحات دعم وظيفة األحوحة)

املادة)22

وظيفة) دعم  خدمة  للنساء) الوظائف  املتعددة  املؤسسة  تقدم 

متعدد) فريق  قبل  من  اإليواء) توفر  التي  املؤسسات  في  األمومة 

التخصصات،)وفق الشروط والكيفيات التالية):

- تدريب املستفيدات على طرق رعاية األطفال ؛

- تنظيم دورات تحسيسية للمستفيدات، وال سيما بشأن إشكالية 

وعلى  ال3فل  على  العنف  وغثار  وحمايتهم  األطفال  عن  التخلي 

وظيفة الوالدين ؛
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- الدعم الفردي في شكل توجيهات لألمهات بخصوص دورهن في 
مجال األمومة وممارسة سل3تهن الوالدية، وال سيما تسهيل ولوج 

األطفال إلى الصحة والتعليم والتسجيل في الحالة املدنية ؛

- تنظيم غوراش عمل جماعية حول اللعب واألنش3ة اليدوية؛

- اتخاذ تدابير رعاية األطفال واملساعدة املتبادلة بين األمهات؛

- توفير الدعم لوظيفة األم من قبل فريق متعدد التخصصات تابع 
للمؤسسة، يتم تنسيق مختلف التدخالت الخارجية والداخلية 

لهذا الفريق من طرف منهي مؤهل لهذه الخدمة؛ 

- تدوين مشاركة النساء في مختلف الورشات ومالحظة املهنيين 
الفردي  االجتماعي  امللف  في  ب3فلها  املرغة  عالقة  بخصوص 

للمستفيدة.

 الفصل الثالث
املعايير والش وط الخاصة بالتأطير)

 الفرع األول

ش وط خاصة لتأطير الخدحات

املادة)23

يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)والتي ال تقدم)
خدمة االيواء،)باإلضافة إلى الفريق اإلداري،)على):

1 - مساعدة اجتماعية ؛

2 - مهنيان اثنان على األقل مؤهالن في مجال خدمات االستقبال 
واالستماع وبناء القدرات والتأهيل ؛

3 - غخصائي نفساني مت3وع غو متعاقد، يعمل على األقل بمعدل 
عدد  يقل  التي  للمؤسسات  بالنسبة  الشهر  في  ساعات  ثمان 

املستفيدات بها عن 30 مستفيدة ؛

التي تؤمن) يجب غن تتوفر املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء)
خدمة اإليواء)باإلضافة إلى الفريق اإلداري،)على):

األسبوع  في  ساعات   )03( يشتغل  متعاقد،  غو  مت3وع  طبيب،   -
50 مستفيدة  التي يقل عدد املستفيدات فيها عن  باملؤسسات 
ويوم واحد في األسبوع باملؤسسات التي يزيد عدد املستفيدات فيها 

عن خمسين )50( مستفيدة ؛

 10 غكثر من  التي تستقبل  للمؤسسات  بالنسبة  - ممرضة دائمة 
نساء مع غطفال رضع، وكذا تلك التي تضم غكثر من 50 مستفيدة 

دون غطفال ؛ 

- ممرضة عرضية، تشتغل بمعدل يوم واحد في األسبوع بالنسبة 
للمؤسسات التي يقل عدد املستفيدات بها عن 50 ؛

- مكلف باالندماج االجتماعي بالنسبة للمؤسسات التي تأوي غكثر 

من 50 مستفيدة ؛

- مسؤول عن امل3بخ بالنسبة للمؤسسات التي تأوي غكثر من 50 

مستفيدة ؛

- األشخاص املكلفون بالحراسة : على األقل شخص واحد مكلف 

بالحراسة الليلية.

 الفرع الثاني

)املؤهالت امل3لوبة في هيئة التأطير

املادة)24

املتعددة) باملؤسسات  العاملين  املهنيين واملستخدمين  في  يشترط 

التوفر على) الوظائف للنساء،)حسب طبيعة الخدمات التي تقدمها،)

املؤهالت التالية):

 )-)بالن بة للم اعدة االجتماعية):

- حاصلة على شهادة متصلة بالعمل االجتماعي شري3ة الحصول 

على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من 

قبل غحد املعاهد العليا، غو مؤسسة تكوين تابعة للق3اع الخاص 

معتمدة، مشفوعة بشهادة الباكالوريا ؛

))-)بالن بة للمهنيين املتخصصين في االستماع):

من  الثانية  السنة  مستوى  غو  الباكالوريا  شهادة  على  حاصل   -

التعليم الثانوي التأهيلي مع تجربة ملدة 3 سنوات في مجال العمل 

االجتماعي مع شهادة التكوين في االستماع.

2)-)بالن بة للمهنين املكلفين باالستقبال):

- حاصل على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، مع تجربة 

في مجال استقبال األشخاص في وضعية صعبة غو هشة.

4)-)بالن بة للمم ضة.

-)حاصلة على دبلوم في التمريض.

5)-)بالن بة لألخصائي))ة()النف اني))ة():

- حاصل على شهادة متصلة بعلم النف2 شري3ة الحصول على 

شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي.

6)-)بالن بة للمكلفين باالندحاج املنهي.

غو  العالي  التعليم  في  دبلوم  مع  الباكالوريا  على شهادة  - حاصل 

شهادة الباكالوريا مع تجربة ملدة 5 سنوات في مجال اإلدماج املنهي 

غو التكوين.
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7 - بالن بة للم ؤول )ة( عن امل3بخ :

- حاصل على دبلوم متصل بالتكوين في امل3عمة مسلم من قبل 

مؤسسات التكوين املنهي التابعة للق3اع العام، غو شهادة متصلة 

التكوين املنهي  بالتكوين في امل3عمة مسلمة من قبل مؤسسات 

التابعة للق3اع الخاص معتمدة.

8)-)بالن بة للم ؤول عن املخزن))ة():

- متوفر على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي. 

- خبرة في مجال التخزين، ملدة سنتين على األقل.

9)-)بالن بة للحارس):

-))حاصل على شهادة التعليم االبتدائي على األقل.

املادة)25

الرعاية) بمؤسسات  العاملون  واملستخدمون  املهنيون  يستمر 

عند دخول مقتضيات هذا) االجتماعية املتعددة الوظائف للنساء،)

الدفتر حيز الت3بيق،)في مزاولة مهامهم شري3ة غن يكونوا قد زاولوا)

هذه املهام ملدة ال تقل عن ثالث سنوات،)وغن يدلوا بشهادة،)مسلمة)

من اإلدارة غو من شخص اعتباري خاضع للقانون العام غو الخاص،)

تثبت استفادتهم من دورات تدريبية في مجاالت تخصصهم ملدة ال تقل)

عن)100)ساعة متجمعة غو متفرقة.

الفصل الرابع)

الكلفة اليوحية الدنيا

املادة)26

تتحدد الكلفة اليومية الدنيا اإلجمالية للمستفيدة الواحدة من)

الخدمات املقدمة من طرف الفضاء)املتعدد الوظائف للنساء)في ستين)

درهما))60)درهما(.

واألس ة وامل اواة  االجتماعية  والتنمية  التضاحن  لوزي ة   ق ار 

 رقم) ).)72 )صادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يوينو) )2))

بتمديد دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة ملؤس ات)

ال عاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

بناء)على القانون رقم)65.15)املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية)

من (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

)رجب))1439 )12)غبريل)2018()وال سيما املادة)13)منه؛

 1442 من رجب) (12 2.19.693الصادر في) ( وعلى املرسوم رقم) ( (

65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)والسيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي):

املادة األولى

غعاله) إليه  املشار  املرسوم  من  (3 املادة) ملقتضيات  ت3بيقا 

يحدد في امللحق املرفق بهذا القرار دفتر التحمالت) (،2.19.693 رقم)

املتعلق بالشروط الخاصة ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتكفل)

باألشخاص في وضعية إعاقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يوينو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*

*(((((((*

حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة)

رقم ).)72 ))الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يوينو) )2)) 

 بتمديد دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة ملؤس ات

ال عاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

دفتر التممالت املتعلق بالش وط الخاصة ملؤس ات ال عاية)

االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة)

الفصل األول

املعايير الخاصة بمؤس ات ال عاية االجتماعية التي تتكفل 
باألشخاص في وضعية إعاقة

الفرع األول

خدحتا االستقبال والتوجيه

املادة األولى

تقدم مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في)

يستجيب) خدمتي االستقبال والتوجيه داخل فضاء) وضعية إعاقة،)

للمعايير الخاصة التالية):

- غن يكون مالئما ومهيئا لتقديم هذه الخدمة ؛

- غن يكون سهل الولوج ومهيأ طبقا ألحكام القانون رقم 10.03 

املتعلق بالولوجيات والنصوص املتخذة لت3بيقه؛
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- غال تقل مساحته عن ثالثة )3( غمتار مربعة لكل مستفيد؛

الستقبال  تخصص  مالئمة،  وكرا�ضي  مقاعد  على  يتوفر  غن   -
املستفيدين؛ 

- غن يكون مجهزا بمعدات وغثاث وغدوات مكتبية، وال سيما طاولة 
ومكتب ودوالب وكذا دعامات إلكترونية وب3ائق إدارية لتسجيل 

املعلومات املتعلقة باملستفيدين.

الفرع الثاني

خدحتا امل اعدة االجتماعية والقانونية والتتبع التربوي

املادة)2

يجب غن تتوفر املؤسسة التي تقدم خدمتي املساعدة االجتماعية)
الخاصة) املعايير  وفق  ميهئ  فضاء) على  التربوي  والتتبع  والقانونية 

التالية):

- قاعة سهلة الولوج ال تقل مساحتها عن ستة )6( غمتار مربعة 
مجهزة بكرا�ضي مالئمة تمكن من استقبال الشخص في وضعية 
إعاقة وغسرته، ومزودة بمعدات وغثاث وغدوات مكتبية وال سيما 

طاولة ومكتب ودوالب ؛

- قاعة سهلة الولوج مخصصة إلنجاز األنش3ة الثقافية والرياضية 
والترفيهية ؛

- لعب وغدوات تعليمية وديداكتيكية مخصصة ملمارسة األنش3ة 
الثقافية غو الرياضية املالئمة لسن ال3فل وإعاقته.

الفرع الثالث

 خدحتا تأحين العالجات الصحية األولية
والدعم واملواكبة ال3بية والنف ية)

املادة)3

يجب غن تتوفر املؤسسة التي تقدم خدمة تأمين العالجات الصحية)
األولية على قاعة ال تقل مساحتها عن ستة))6()غمتار مربعة،)مجهزة)

بأدوات ومعدات طبية وال سيما):)

- مكتب مخصص لألطر ال3بية وشبه ال3بية ؛

- سرير للفحص وسلم خاص به ؛

- مقعد لل3بيب ؛

- كرا�ضي وغريكة ؛

- ميزان قياس الوزن ؛

- آلة خاصة بقياس ال3ول ؛ 

- جهاز قياس السكر في الدم ؛

- جهاز قياس ضغط الدم ؛ 

- جهاز بخاخ ؛

- علبة غدوات الت3بيب ؛

- املستلزمات الخاصة بالعالجات األولية ؛

- جهاز تعقيم األدوات ال3بية ؛

- مغسلة ؛

- دوالب ؛

- ساتر إلجراء الفحوصات ؛

- جهاز الرجفان القلبي ؛

- نقالة األدوية والتجهيزات ؛

- ثالجة من سعة 320 لتر على األقل.

املادة)4

يجب غن تتوفر املؤسسة التي تقدم خدمة الدعم واملواكبة ال3بية)

والنفسية على فضاء)يستجيب للمعايير الخاصة التالية):

- قاعة ال تقل مساحتها عن غربعة )4( غمتار مربعة ؛

- غن يراعي شروط احترام السرية وتسهيل الحوار؛

- غن يجهز بأريكة خاصة باالستماع لألخصائي النفساني.

وفي حالة عدم توفر املؤسسة على قاعة مخصصة حصريا لتقديم)

القاعات) الستغالل  زمنية  جدولة  املؤسسة  تضع  الخدمة،) هذه 

املتوفرة لديها لتأمين هذه الخدمة.

الفرع الرابع

خدحة تأحين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي)

املادة)5

والتأهيل) الترويض  تقدم خدمة  التي  املؤسسة  تتوفر  غن  يجب 

الخاصة) للمعايير  يستجيب  فضاء) على  الوظيفي  التأهيل  وإعادة 

التالية):

- قاعة مخصصة للترويض ال3بي مجهزة بمعدات مالئمة تراعي 

احتياجات املستفيد، وال سيما :

. طاولة مخصصة للترويض الحركي والتدليك ؛
. مواد تعليمية وديداكتيكية ولعب وكتب مصورة وكرات وغنفاق 

منحدرة؛

. غفرشة وزرابي إسفنجية ووسائد بأشكال مختلفة ؛
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. غدوات مصممة لتحفيز الحواس كالتركيبات واآلالت املوسيقية 
وغنفاق التزحلق والبالونات ؛

. مكتب مجهز بحاسوب.
- قاعة مخصصة لخدمة التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي مجهزة 

بمعدات مالئمة تراعي احتياجات املستفيد، وال سيما :

. غفرشة وزرابي إسفنجية ووسائد بأشكال مختلفة وبعدد كاف ؛
. غدوات مصممة لتحفيز الحواس كالتركيبات واآلالت املوسيقية 

وغنفاق التزحلق والبالونات ؛

. مكتب مجهز بحاسوب ؛
. فضاء خارجي ملمارسة الحركات واستعمال املعينات التقنية.

الفرع الخام2

خدحة اإليواء

املادة)6

يجب غن تتوفر مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة)

على مراقد غو أرف غو بيوتات تراعى فيها الحالة الصحية) اإليواء،)

للمعاير) وتستجيب  وجنسهم،) استقالليتهم  ودرجة  للمستفيدين 

الخاصة التالية):

 )-)ح احة امل اقد غو الغ ف غو البيوتات):

-)غن يبلغ علو املرقد مترين وثمانين))2.80()سنتيمترا،)على األقل)؛

- غن تبلغ ال3اقة االستيعابية القصوى للمرقد الواحد عشرين )20( 

مستفيدا، مع مراعاة توفير فضاءات كافية ملستعملي الكرا�ضي 

املتحركة ؛

- تحدد املساحة الدنيا املخصصة لكل مستفيد، بما في ذلك املمر 

داخل املرقد، في ثالثة )3( غمتار مربعة ؛

- غن تبلغ مساحة الغرفة ذات السرير الواحد تسعة )9( غمتار مربعة 

على األقل ؛

- غن تبلغ مساحة الغرفة ذات السريرين، اثني عشرة )12( مترا مربعا 

للغرفة على األقل، مع إضافة مترين مربعين بالنسبة للمستفيد 

مستعمل الكر�ضي املتحرك ؛

- غن تبلغ مساحة الغرفة ذات ثالث غسرة، ثمانية عشر )18( مترا 

مربعا للغرفة على األقل، مع إضافة ثالثة )3( غمتار مربعة بالنسبة 

ملستعملي الكرا�ضي املتحركة ؛

- غن تبلغ مساحة الغرفة ذات غربعة غسرة، غربعة وعشرون )24( مترا 

مربعا للغرفة على األقل، مع إضافة غربعة )4( غمتار مربعة بالنسبة 

ملستعملي الكرا�ضي املتحركة ؛

- غال يزيد عدد الغرف بالبيوتات عن ثالثة )3( ؛

-)غال يتجاوز عدد املقيمين في البيوتات عشرة))10()غشخاص.

وذلك بفتح نوافذ) يتعين توفير تهوية وإضاءة كافيتين بالغرف،)

مجهزة تعادل على األقل سدس مساحة غرض الغرفة وبعلو يبلغ على)

األقل)1,20)متر عن األرض.

املعايير) هذه  ت3بيق  في  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تراعي 

وضعية األطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشرة سنة))12()املرفوقين)

بآبائهم.

))-)تجهيزات امل اقد غو الغ ف وحواصفاتها):

-)تخصيص غسرة فردية مع طاولة مجاورة للسرير)؛

- تخصيص غفرشة وغأ3ية ووسائد مالئمة تراعي الحالة الصحية 

للمستفيد ؛

تخصص  كافية  أير  املساحة  تكون  وعندما  دوالب،  تخصيص   -

رفوف لألأراض الشخصية للمستفيد.

2)-)امل افق الصحية داخل فضاء)اإليواء):

-  غن تكون املرافق الصحية متواجدة خارج املراقد والغرف ومزودة 

بجهاز إنذار موصول بقاعة الحارس ؛

- حمام رشاش مجهز بوسائل سهلة االستعمال ومالئمة ل3بيعة 

اإلعاقة ؛

- مراحيض مزودة بصنابير، بمعدل مرحاض لكل غربعة )4( إلى ستة 

)6( مستفيدين على األكثر؛

- مغسالت مزودة بصنابير، بمعدل مغسلة لكل غربعة )4( إلى ستة 

)6( مستفيدين على األكثر؛

- غن تبلغ املساحة الدنيا للمرحاض مترين وخمسين )2.50( سنتيمترا ؛

- غن تبلغ املساحة الدنيا للحمام برشاش واحد، مترين وخمسين 

)2.50( سنتيمترا ؛

- غن يتوفر كل مرحاض وحمام على باب بمزالج داخلي، كما يتعين 

غن تفتح غبواب املراحيض والحمامات إلى الخارج، وغن تكون قابلة 

للفتح من الخارج عند ال3وارئ.
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املادة)7

يتعين على مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في)

وضعية إعاقة التي تؤمن خدمة اإليواء)تخصيص):

إعاقة، حسب  في وضعية  وال3فل  الوالدين  بإيواء  - أرف خاصة 

الحالة، تستوفي الشروط الخاصة املنصوص عليها في املادة 6 غعاله ؛

- أرفة فردية واحدة على األقل تخصص للعزل املؤقت للمستفيدين 

املصابين بأمراض معدية ؛

مربعة، يخصص   )7( غمتار  تقل مساحته عن سبعة  ال  - فضاء 

للحراسة بكل مرقد.

املادة)8

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية على مصبنة تحدد)

مواصفاتها الدنيا كما يلي):

- مكان مخصص الستقبال الغسيل وفرزه وتسليمه بشكل يحترم 

شروط الصحة والنظافة ؛

- مكان مخصص للتصبين والتجفيف والكي ؛

وال3اقة  تتالءم  والكي  والتجفيف  للتصبين  ومعدات  تجهيزات   -

االستيعابية للمؤسسة ؛

- معدات للتجفيف بالنسبة للمؤسسات املوجودة باملناطق الباردة 

غو التي ال تتوفر على فضاء خارجي لتجفيف الغسيل.

الفرع السادس

خدحة اإلطعا4

املادة)9

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)

يستجيب) مخزن  على  اإلطعام  خدمة  تؤمن  إعاقة التي  وضعية  في 

للمعايير الخاصة التالية):)

- غن يقسم املخزن إلى ثالثة غقسام منفصلة وسهلة الولوج تتكون 

من :

• قسم غول خاص باملواد الغذائية املختلفة ؛

• قسم ثان خاص باألأ3ية واألفرشة واملالب2 واملعدات ؛ 

• قسم ثالث خاص بمواد النظافة.

- غن يتوفر على باب متين بأقفال وعلى نوافذ بشبابيك حديدية 

واقية ؛

- غن يتوفر على ثالجة من سعة 400 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسة 
التي يقل عدد املستفيدين بها عن مائة )100( مستفيد ؛

- غن يتوفر على أرفة للتبريد مزودة بميزان لقياس درجة الحرارة 
غو ثالجة من سعة 550 لتر على األقل بالنسبة للمؤسسات التي 

يبلغ عدد املستفيدين بها مائة )100( فأكثر؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس األوزان ؛

- غن يتوفر على عبوتين لإلطفاء من سعة تسعة كيلوأرامات ؛

- غن يتوفر على ميزان لقياس درجة الحرارة ؛

- غن تكون غرضيته وجدرانه مكسوة بمواد سهلة التنظيف ؛

- غن يتوفر على مروحة مناسبة لحجم املخزن ؛ 

- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة مرتفعة عن األرض بمقدار 
عشرين سنتيمترا على األقل ؛

- غن يتوفر على مجمد من سعة 500 لتر على األقل ؛

- غن توضع به قائمة بجانب السلع تسجل فيها نوعية املواد الغذائية 
املخزنة وتاريخ انتهاء صالحيتها ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي ال تت3لب التبريد غو التجميد 
في درجة حرارة تساوي 25 درجة مئوية ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التبريد في درجة حرارة 
تتراوح بين 4 و 5 درجات مئوية ؛

- غن يتم حفظ املواد االستهالكية التي تت3لب التجميد في درجة 
حرارة تتراوح بين 0 و18 درجة تحت الصفر.

املادة)10

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  تتوفر  غن  يجب 
باألشخاص في وضعية إعاقة التي تؤمن خدمة اإلطعام على م3بخ)

يستجيب للمعايير الخاصة التالي بيانها):)

- غن يقسم إلى ثالثة غقسام : قسم للتحضير وقسم لل3هي وقسم 
للغسل ؛

- غن توضع قنينات الغاز خارج امل3بخ في مكان آمن ومحكم اإلأالق 
ومهوى طبيعيا وسهل الولوج ؛

- غن يتوفر على مكان مخصص لوضع النفايات سهل التنظيف 
والولوج يتواجد خارج امل3بخ ؛

- غن يتواجد امل3بخ بالقرب من القاعة املخصصة لألكل ؛

- غن يتوفر على تجهيزات ومعدات وغدوات خاصة بتحضير الوجبات 
وال3بخ والغسل تتالءم مع ال3اقة االستيعابية للمؤسسة ؛
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- غن يحتوي على رفوف كافية ومناسبة ؛

وقفازات  غبيض  لون  ذات  بذالت  بامل3بخ  العاملون  يرتدي  غن   -

م3اطية وغن يضعوا قلنسوة بيضاء ونظيفة فوق الرغس.

املادة)11

يجب غن تتوفر مؤسسة الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص)

في وضعية إعاقة التي تؤمن خدمة اإلطعام على قاعة لألكل تستجيب)

للمعايير الخاصة التالية):)

- غال تقل املساحة الدنيا لقاعة األكل عن متر مربع واحد )1( لكل 

مستفيد ؛ 

- غن تتالءم املساحة اإلجمالية لقاعة األكل مع عدد املستفيدين، مع 

إمكانية اعتماد نظام للتفويج، عند االقتضاء، شري3ة غال يتجاوز 

عدد األفواج في كل وجبة ثالثة )3( غفواج ؛

- غن تتوفر على مغسالت مجهزة بتجهيزات مالئمة، تراعي الجن2 

والسن وطبيعة إعاقة املستفيد، وغن تكون قريبة من قاعة األكل، 

وذلك بمعدل صنبور واحدة لكل عشرة )10( مستفيدين ؛

- غن تتوفر على طاوالت لألكل وكرا�ضي فردية مالئمة ومهيأة ب3ريقة 

تمكن من االستجابة لحاجيات وقدرات املستفيد.

املادة)12

مؤسسات) وضعية  الفرع  هذا  مقتضيات  ت3بيق  عند  يراعى 

الرعاية االجتماعية املتعاقدة مع جهة تتولى تأمين حاجيات املؤسسة)

بشروط) التقيد  مع  واإلطعام،) التصبين  يخص  فيما  واملستفيدين 

الصحة والنظافة والسالمة والوقاية املنصوص عليها في النصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل الثاني

ش وط وكيفيات تقديم الخدحات

الفرع األول)

خدحتا االستقبال والتوجيه

املادة)13

منهي) طرف  من  والتوجيه باملؤسسة  االستقبال  خدمتي  تقدم 

مؤهل،)وفق الشروط والكيفيات التالية):

- استقبال املستفيد وفتح حوار معه بصفة شخصية ؛

وعناوين  هويته  باملستفيد، والسيما  املتعلقة  املعلومات  - ضبط 

األسرة غو األقارب إن وجدوا، قصد إدراجها في ملفه االجتماعي؛

املرتب3ة  تلك  سيما  وال  نشرها،  يتعين  التي  املعلومات  تحديد   -
باحترام حقوق املستفيد وتقديم خدمات املؤسسة، مع ضمان غن 

يتم تقديم املعلومات ب3ريقة واضحة وميسرة ؛

- توجيه املستفيد بناء على الحاجيات املعبر عنها وطبيعة الخدمات 
املقدمة داخل املؤسسة ؛

- تقديم خدمة االستقبال غو التوجيه لفائدة نف2 املستفيد من 
هذه الخدمة مرتين على األكثر ؛

- القيام بدور الوساطة لفائدة املستفيد عند االقتضاء، لدى غي 
جهة يمكن لها تقديم خدمة أير متوفرة باملؤسسة.

يمكن للمؤسسة التي تقدم خدمتي االستقبال والتوجيه لفائدة)
األشخاص في وضعية إعاقة تقديم خدماتها عن بعد.

الفرع الثاني

خدحتا امل اعدة االجتماعية والقانونية والتتبع التربوي

املادة)14

تقدم خدمة املساعدة االجتماعية والقانونية من لدن منهي مؤهل)
وفق الشروط والكيفيات التالية):

- إجراء بحث اجتماعي معمق حول احتياجات الشخص في وضعية 
إعاقة غو غسرته بهدف تحديد طبيعة املساعدة االجتماعية التي 

يمكن تقديمها ؛ 

بمقابالت مع  القيام  اجتماعي منتظم من خالل  تقييم  إجراء   -  
املستفيد وبناًء على تقييمات املهنيين اآلخرين والزيارات املنزلية له 

وألقاربه ؛

- دعم استفادة الشخص في وضعية إعاقة من حقوقه ومن مختلف 
املساعدات األخرى لدى كل هيئة عامة غو خاصة ؛

واالجتماعية  األسرية  الروابط  على  للحفاظ  املستفيد  مواكبة   -
وترميمها، مع اعتماد الوساطة األسرية بشرط غال يمثل ذلك خ3را 

على السالمة الجسدية غو العقلية للقاصر؛

وذات  محددة  بأهداف  الفردية  املشاريع  إعداد  في  املواكبة   -
غولوية، بتعاون بين املستفيد وفريق املهنيين املكلف بالتكفل مع 
تعبئة املوارد الخارجية بما في ذلك تلك املتعلقة ببيئته األسرية 

واالجتماعية ؛

- تحديد الصعوبات واملشاكل ذات ال3بيعة القانونية التي يمكن غن 
تعترض املستفيد في عالقته مع الغير؛

- تقديم االستشارة القانونية للمستفيد؛

- الدعم واملواكبة القانونية لألشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، 
ال سيما فيما يتعلق باألهلية القانونية ؛
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- احترام سرية املعلومات املقدمة من قبل املستفيد ؛ 

- تدوين مختلف التدخالت في امللف االجتماعي الفردي للمستفيد ؛

الخارجية  التدخالت  مختلف  بين  والتنسيق  الشامل  التتبع   -
والداخلية لتأمين تكفل مالئم للمستفيد؛ وإجراء تقييم منتظم 

ملشروعه الفردي.

تهيئة املستفيدين) يتعين على املؤسسات التي تقدم خدمة اإليواء)
املحددة،) الخدمات  من  االستفادة  استكمال  بعد  املؤسسة  ملغادرة 
وذلك من خالل تحديد وإشراك مختلف املتدخلين،)وال سيما غسرة)

املستفيد.)

املادة)15

تقدم خدمة التتبع التربوي من لدن منهي مؤهل وفق الشروط)
والكيفيات التالية):

- تشخيص الصعوبات التي تؤثر على قدرات التعلم غو الولوج إلى 
في وضعية  التمدرس  في طور  غو  املتمدرسين  التمدرس لألطفال 

إعاقة وتحديد احتياجاتهم في مجال إعادة التأهيل ؛

إلى  الولوج  غجل  من  ومواكبته  إعاقة  وضعية  في  ال3فل  تهيئة   -
التمدرس في املؤسسات التعليمية ؛

- مواكبة األطفال والشباب في وضعية إعاقة من غجل اندماجهم في 
الحياة الدراسية ؛

املستفيدين  لفائدة  وتنظيمها  التربوية  األنش3ة  برنامج  تحديد   -
يتالءم  بشكل  الحياتية،  ومهاراتهم  األساسية  معارفهم  لت3وير 
مع طبيعة إعاقة وسن املستفيدين، وال سيما بالنسبة ملن تعذر 

تسجيلهم غو لم يتمكنوا من االندماج في املؤسسات التعليمية ؛

- مواكبة األسر في وظيفتها التربوية وفي تعليم األطفال وتكوينهم ؛ 

- إعداد املشروع االجتماعي التربوي لل3فل في وضعية إعاقة بتعاون 
لل3فل  الفردي  املشروع  يتالءم مع  املؤسسة بشكل  مهنيي  بين 

املحدد من قبل الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية.

الفرع الثالث

 خدحتا تأحين العالجات الصحية األولية
والدعم واملواكبة ال3بية والنف ية)

املادة)16

تقوم املؤسسة التي تقدم خدمة العالجات الصحية األولية تحت)
إشراف طاقم طبي وشبه طبي وفق الشروط والكيفيات التالية):)

لتقييم  املستفيد وذلك  ال3بية عند دخول  الفحوصات  تأمين   -
وضعيته الصحية ؛

- تقديم اإلسعافات األولية ؛

- املراقبة ال3بية الدورية ؛

- تأمين األدوية بناء على وصفة طبية ؛

- اتخاذ كافة التدابير االحترازية للوقاية من األمراض املعدية.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))املادة)17

تقوم املؤسسة التي تقدم خدمة الدعم واملواكبة ال3بية والنفسية)

تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي وفق الشروط والكيفيات التالية):)

 )-)املواكبة ال3بية):

- القيام بأعمال احترازية لحفظ الصحة ومكافحة األمراض داخل 

املؤسسة ؛

- رصد ومكافحة األخ3ار املهددة لصحة املستفيدين والعوامل التي 

من شأنها اإلضرار بهم ؛

لتحديد  املستفيدين  مع  األولية  اللقاءات  خالصات  استثمار   -

 مقترحات الدعم التي يتعين على ال3اقم تنفيذها مع املستفيد

غو للمشاركة في عمل عالجي غو توجيه طبي ؛

- تنظيم االستشارات ال3بية والتلقيحات عندما يكون الولوج إلى 

مؤسسة صحية أير متاح غو يكون صعًبا على املستفيد ؛

- تنظيم غوراش عالجية غو مجموعات نقاش ؛

- معرفة املؤسسات الصحية العمومية املتواجدة في محي3ها والتي 

يمكن التوجه إليها عند الضرورة ؛

- تجميع املعلومات حول إجراءات ومساطر الولوج للعالجات وإخبار 

املستفيدين بتلك املتوفرة منها ؛

- تجميع املعلومات حول إجراءات ومساطر الحصول على املعينات 

التقنية التي يحتاجها املستفيدون ؛

- توجيه املستفيدين إلى الخدمات الصحية والعالجات املتخصصة 

وخدمات التكفل ال3بي االجتماعي ؛

إلى  املستفيدين  ولوج  لتسهيل  الصحية  املصالح  مع  التعاون   -

العالجات ؛

- تسهيل ولوج املستفيدين إلى الترويض ال3بي واملعينات التقنية 

واألجهزة، والتوجيه حسب الحاجيات نحو اختصاصيين غو نحو 

التقنية واألجهزة الضرورية  ال3بي واملعينات  الترويض  عالجات 

لحالتهم في حالة عدم تقديم املؤسسة لهذه الخدمات.
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))-)الدعم النف�ضي):

- تنمية غعمال اليقظة واألمن الصحي النف�ضي باملؤسسة ؛

والتدابير  والنفسية  الصحية  باملخاطر  املستفيدين  إعالم   -

االحتياطية التي يجب اتباعها للوقاية منها ؛

تحديد  تم  الذين  للمستفيدين  النفسية  االستشارات  تقديم   -

حاجتهم ملواكبة عالجية نفسية ؛

القدرات  غو إب3اء تدهور  - الحفاظ على صحة املستفيدين ملنع 

الوظيفية واملعاناة النفسية لألشخاص في وضعية إعاقة ؛

– توفير خدمة الدعم النف�ضي بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل 

السلوكية االض3رابات  غو  التوحد  اض3رابات  ذوي   األطفال 

غو متالزمة داون غو التثلث الصبغي 21 ؛

- الوقاية املبكرة واملستمرة من االض3رابات واملعاناة النفسية التي 

يمكن غن تعرقل النمو املعرفي لل3فل غو تؤثر على صحته العقلية ؛

-)تنظيم األوراش العالجية غو مجموعات النقاش)؛

تقبل  بهدف  النفسية  املعاناة  لتخفيف  وغنش3ة  برامج  وضع    -

اإلعاقة من طرف املستفيد وغسرته.

الفرع الرابع

خدحتا الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والتدخل املبك 

املادة)18

تحت) تقدم املؤسسة خدمة الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي،)

إشراف منهي مؤهل،)وفق الشروط والكيفيات التالية):

- القيام بالترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وفق برنامج 

محدد يراعي طبيعة ودرجة إعاقة وسن املستفيد ؛

- استعادة القدرات الوظيفية لألشخاص في وضعية إعاقة والحفاظ 

عليها غو إب3اء تدهورها ؛

- تشخيص القدرات الوظيفية للشخص في وضعية إعاقة والعمل 

على تكييفها مع غنش3ته اليومية ؛

- الوقاية من خ3ر فقدان االستقاللية الوظيفية والحد من تأثير 

املخاطر املرتب3ة بتفاقم اإلعاقة ؛

- تيسير الحصول على املعينات التقنية واألجهزة البديلة للتعويض 

عن تدهور القدرات الوظيفية ؛

- وضع برنامج عالجي والعمل على تقييم نتائجه بصفة منتظمة، 

املشاركة  على  التأهيل  إعادة  عالجات  مجموع  غثر  ذلك  في  بما 

االجتماعية ؛

التأهيل  وإعادة  ال3بي  بالترويض  املكلفين  املهنيين  مشاركة   -
الوظيفي في تحديد وتتبع املشروع الفردي للمستفيد وتسجيل 

تدخالتهم في ملفه.

املادة)19

تستهدف) التي  املبكر  التدخل  خدمة  تقدم  التي  املؤسسة  تقوم 
لدى) لها  املبكر  والتشخيص  لإلعاقة  املؤدية  األسباب  الكشف عن 
ال3فل بهدف الحد من مضاعفاتها وت3ورها والتخفيف من آثارها،)

تحت إشراف منهي مؤهل وفق الشروط والكيفيات التالية):

-  وضع برامج تستهدف تقديم غنش3ة لفائدة األطفال منذ الوالدة 
إلى ست )6( سنوات. مع إمكانية تقديم هذه األنش3ة لألطفال 

األكبر سًنا في حالة عدم تشخيص إعاقتهم مبكرا ؛

- تأمين وتعزيز التنمية الفردية لألطفال وقدرتهم على التعايش مع 
اإلعاقة ؛

- تقوية مهارات األسر ملواكبة نمو غطفالهم ؛

في محي3هم  إعاقة وغسرهم  في وضعية  إدماج األطفال  تيسير    -
االجتماعي ؛

النمائية«  و »االض3رابات  ال3فل  نمو  بمراحل  األسر  تعريف   -
وغسبابها وغهمية التدخل املبكر؛

- تقديم توجيهات وإرشادات لألسر لتحفيز قدرات ال3فل.

يقوم املنهي املؤهل بتدوين غنش3ة التدخل املبكر التي تم تنفيذها)
وغثرها في امللف االجتماعي للمستفيد.

 الفرع الخام2
خدحة تقوية القدرات والتكوين والتأهيل)

املادة)20

والتكوين) القدرات  تقوية  خدمة  تقدم  التي  املؤسسة  تقوم 
والتأهيل تحت إشراف منهي مؤهل بما يلي):

- تقييم قدرات األشخاص في وضعية إعاقة على غداء غعمال الحياة 
اليومية في بيئتهم والتفاعل مع محي3هم ؛

- تقديم غنش3ة تستهدف الرفع من استقاللية املستفيدين لتمكينهم 
الشخصية  النظافة  وال سيما  الحياتية،  غنش3تهم  ممارسة  من 

واألكل واملشاركة في الحياة االجتماعية ؛

- تحديد األهداف الشخصية وذات األولوية مع املستفيد غو من 
يمثله، مقسمة إلى غنش3ة تعزز االستقاللية والحياة االجتماعية ؛

- تقديم برامج وغنش3ة ترفيهية وثقافية ورياضية بما يتالءم مع 
طبيعة ودرجة اإلعاقة وسن املستفيدين ؛
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- دعم التمكين االقتصادي لألشخاص في وضعية إعاقة، من خالل 

تحديد مشروعهم املنهي واملساهمة في إنجازه وتيسير إدماجهم في 

الحياة املهنية ؛

إشراك  مع  املتوفرة،  والتكوينات  باملهن  املستفيدين  تعريف   -

الفاعلين في مجال التشغيل والتكوين، ال سيما املقاوالت املوجودة 

في محيط املؤسسة ؛

- تقديم برامج تكوينية لفائدة املستفيدين تتالءم مع طبيعة ودرجة 

اإلعاقة وسن املستفيدين ؛ 

- تنظيم جلسات جماعية مع مختلف الفاعلين في مجال التشغيل 

حول تقنيات البحث عن الشغل وتقوية املهارات الشخصية ؛

- تتبع ومواكبة املستفيدين الذين يمارسون نشاطا مأجورا غو يعملون 

لحسابهم الخاص لضمان اندماجهم في الحياة االقتصادية.

الفرع السادس

خدحة اإليواء

املادة)21

تقدم املؤسسة خدمة اإليواء)لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة)

وفق الشروط والكيفيات التالية):

- مراعاة درجة استقاللية املستفيدين وحالتهم الصحية ؛

داخل  املستفيدين  خصوصيات  على  للمحافظة  تدابير  اتخاذ   -

املراقد والغرف والبيوتات ؛

- جعل فضاءات اإليواء مخصصة بشكل حصري لهذا الغرض دون 

أيره ؛

- إشراك املستفيد في تنظيم الحياة الجماعية داخل املؤسسة؛

- املحافظة على غمن وسالمة املستفيد عند إيوائه داخل املؤسسة ؛

- الحرص على املساواة وعدم التمييز بين املستفيدين ؛

- اتخاذ التدابير لتمكين املستفيد من اإلبقاء على عالقته مع محي3ه 

االجتماعي وتثمينها، شري3ة غال يشكل ذلك خ3را على سالمته 

الجسدية غو املعنوية ؛

- مراعاة جن2 وسن املستفيدين وذلك من خالل الحرص على 

فصل الفضاءات املخصصة إليواء النساء عن تلك املخصصة 

للرجال وكذا تلك املخصصة لألطفال عن الفضاءات املخصصة 

للبالغين، مع ضرورة فصل فضاء إيواء البنات عن فضاء إيواء 

األوالد ابتداء من سن ستة )6( سنوات كاملة ؛

- عدم فصل األشقاء عن بعضهم البعض، مع الحرص على عدم 
فرض تغييرات متكررة وفصل أير مهيأ لألطفال في وضعية إعاقة.

تقل) الذين  اإليواء) خدمات  من  املستفيدون  يكون  غن  يجب 
غمهاتهم،) غو  بآبائهم  مصحوبين  سنة  ()12( عشر) إثني  عن  غعمارهم 
الحماية لتدابير  الخاضعين  األطفال  باستثناء) الحالة،)  حسب 

غو األطفال املوجودين في وضعية صعبة غو األطفال املهملين.)

املادة)22

في) باألشخاص  تتكفل  التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  تتخذ 
وضعية إعاقة تدابير للسماح للشخص الذي تم إيواؤه بالحفاظ على)
روابط مع محي3ه األسري غو االجتماعي بشرط غال يمثل ذلك خ3ًرا)
توفير) ويحرص على  غو األخالقية.) العقلية  الجسدية،) على سالمته 

فضاء)يسمح باستقبال األسرة غو املحيط االجتماعي للمستفيد.

الفرع السابع

خدحة اإلطعا4

املادة)23

تقدم املؤسسة خدمة اإلطعام لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة)
وفق الشروط والكيفيات التالية):)

ومالءمة  للمستفيدين،  املقدمة  التغذية  مراقبة  على  السهر   -
البرنامج الغذائي الذي تقترحه املؤسسة مع وضعيتهم الصحية ؛

- تنظيم تناول وجبات ال3عام ب3ريقة تمكن من إتاحة الوقت الكافي 
للمستفيدين ؛

- الحرص على توفير تدابير الصحة غثناء إعداد وتقديم الوجبات.

املادة)24

ضمان) يتعين الحرص عند ت3بيق البرنامـج الغذائي باملؤسسة،)
توازن الوجبات املقدمة من حيث الكم والنوع ومراعاة الخصوصيات)
املجالية واملناسبات الدينية والوطنية،)كما يمكن للمؤسسة في حاالت)
مبررة طبيا وضع نظام أذائي خاص لبعض املستفيدين الذين تت3لب)

حالتهم الصحية اتباع هذا النظام.

الفرع الثامن

خدحة التنشيط الثقافي وال يا�ضي والترفيهي

املادة)25

والترفيهي) والريا�ضي  الثقافي  التنشيط  خدمة  املؤسسة  تقدم 
لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة وفق الشروط والكيفيات التالية):)

- إعداد برنامج للتنشيط الثقافي والريا�ضي والترفيهي بتعاون مع 
الفاعلين املتواجدين خارج املؤسسة عند االقتضاء؛
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الوقاية من فقدان االستقاللية مع  إلى  تهدف  غنش3ة  - تصميم 

الحرص على تثمين وإبراز قدرات املستفيد؛ 

- مواكبة املستفيد مع إشراكه في تحديد وتنفيذ األنش3ة وتنظيم 

الحياة الجماعية؛

والريا�ضي  الثقافي  التنشيط  مجال  في  مؤهلين  مهنيين  إشراف   -

والترفيهي على تنفيذ البرامج املوجهة إلى املستفيدين؛

والنفسية  الصحية  والحالة  اإلعاقة  ودرجة  طبيعة  مراعاة   -

للمستفيد عند إعداد وتنفيذ مختلف األنش3ة.

يقوم العامل االجتماعي بتنظيم األنش3ة الجماعية التي يشارك)

فيها املستفيد،)استنادا إلى مشروعه الفردي،)وال سيما من خالل تحديد)

االجتماعية،) مباشرة عالقاته  في  تواجهه  التي  والصعوبات  مهاراته 

وتدون هذه الصعوبات في ملفه االجتماعي الفردي.

الفصل الثالث

املعايير والش وط الخاصة بالتأطير)

املادة)26

تتكفل) التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  تتوفر  غن  يجب 

باألشخاص في وضعية إعاقة التي ال تقدم خدمة االيواء،)باإلضافة إلى)

الفريق اإلداري على):

-  مساعد اجتماعي ؛

- بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل غطفاال، عامل اجتماعي غو مرب 

غو مساعد اجتماعي غو غخصائي في العالج الوظيفي ؛

- طبيب، متعاقد غو مت3وع، يعمل بمعدل :

. غربع ساعات على األقل في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يقل 
عدد املستفيدين بها عن خمسين مستفيدا ؛

. يوما في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يبلغ عدد املستفيدين 
بها خمسين مستفيدا فأكثر ؛ 

. يوما ونصف في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يصل عدد 
املستفيدين بها إلى 100 مستفيد.

الشهر  في  يوما  يعمل  مت3وع،  غو  متعاقد  نف�ضي،  غخصائي   -

ويعمل،  اإلعاقة.  وطبيعة  واألشخاص  األطفال  عدد  حسب 

بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل األشخاص املصابين بالتوحد 

واالض3رابات السلوكية ومتالزمة التثلث الصبغي 21، ملدة 48 

ساعة في الشهر بمعدل 12 ساعة في األسبوع، ويعمل غربع )4( 

ساعات في األسبوع عندما يتجاوز عدد املستفيدين باملؤسسة 50 

مستفيدا ؛

-  مربيون متخصصون بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل األطفال 

ويختلف عددهم حسب عدد األطفال وغعمارهم وغنواع اإلعاقات 

وذلك وفق الشروط التالية :

*)بالنسبة لألطفال غقل من)6)سنوات):

. مرب متخصص واحد لكل عشرة غطفال في وضعية إعاقة 
يبلغون غقل من 6 سنوات ؛

. مرب متخصص واحد لكل ستة غطفال دون سن السادسة 
بالنسبة لألطفال املصابين بالتثلث الصبغي 21 ؛

* مربي واحد لكل ثالثة غطفال مصابين بالتوحد ؛

 في وضعية إعاقة فوق سن 
ً
* مربي متخصص واحد لعشرين طفال

السادسة ؛

* بالنسبة لألطفال ذوي التثلث الصبغي 21 ، مربي واحد لكل 12 

.
ً
طفال

- اختصا�ضي واحد في تقويم الن3ق لكل ثالثين مستفيدا ؛

 ؛
ً
- غخصائي نف�ضي واحد لكل ثالثين مستفيدا

- غخصائي في الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي بمعدل واحد لكل 

عشرين مستفيد ؛

- مواكبون مهنيون، ويختلف عددهم حسب عدد األطفال وغعمارهم 

وغنواع اإلعاقات وذلك وفق الشروط التالية :

 مصاًبا بتثلث الصبغي 21، وواحد 
ً
. منهي واحد لكل اثني عشر طفال

لكل ثالثة غطفال مصابين بالتوحد، وعشرون لإلعاقات غخرى؛

. مهنيين اثنين على األقل مؤهالن لتقديم خدمة االستقبال، وخدمة 
تقوية قدرات االستقاللية في غعمال الحياة اليومية واالجتماعية، 

وخدمة التدخل املبكر بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل األطفال 

لقابلية  والتأهيل  القدرات  تقوية  وخدمة  صغيرة،  جد  سن  في 

التشغيل بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل الشباب والبالغين.

يجب غن تتوفر مؤسسات) عالوة على ال3اقم املشار إليه غعاله،)

الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة والتي)

تؤمن خدمة اإليواء)على):

يعمل  مت3وع،  غو  متعاقد  العام،  ال3ب  في  متخصص  طبيب   -

بمعدل :

 . ثالث ساعات على األقل في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يقل 
عدد املستفيدين بها عن ثالثين مستفيدا ؛
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. خم2 ساعات في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يتراوح عدد 
املستفيدين بها بين ثالثين )30( وخمسين )50( مستفيدا ؛

. ثمان ساعات في األسبوع بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد 
املستفيدين بها خمسين )50( مستفيدا ؛

- ممرض ؛

- مرافق غو مساعد مكلف بالنظافة الخاصة لألشخاص في وضعية 

إعاقة بمعدل مرافق غو مساعد واحد لكل عشرة )10( مستفيدين ؛

- مسؤول عن امل3بخ وغعوان امل3بخ بمعدل عون واحد لكل عشرين 

)20( مستفيدا ؛

- مسؤول عن تدبير املخزن للمؤسسات التي يزيد عدد املستفيدين 

فيها عن مائة )100( مستفيد ؛

- مكلف بالحراسة واحد على األقل ؛

- حارس عام بالنسبة للمؤسسات التي تستقبل غكثر من خمسين 

)50( مستفيد.

عدد) حسب  املؤسسة  داخل  العاملين  املهنيين  عدد  يحدد 

املستفيدين ووضعيتهم الصحية ودرجة استقالليتهم بشكل يضمن)

األمن والسالمة الجسدية واملعنوية للمستخدمين واملستفيدين.

املادة)27

الرعاية) بمؤسسات  العاملين  واملستخدمين  املهنيين  في  يشترط 

االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة،)حسب طبيعة)

الخدمات التي تقدمها،)التوفر على املؤهالت التالية):

*)امل اعد االجتماعي):)

- غن يتوفر على األقل على شهادة الباكالوريا غو ما يعادلها ؛

- شهادة تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن سنتين، في مجال العمل 

خاضع  اعتباري  من شخص  غو  اإلدارة  من  مسلمة  االجتماعي، 

للقانون العام غو الخاص.

*)املهنيون املكلفون باالستقبال والتوجيه):

-)غن يكون حاصال على شهادة البكالوريا غو ما يعادلها)؛

- غو متوفرا على مستوى السنة الثانية الباكالوريا مشفوعة بشهادة 

تثبت تجربة ميدانية ال تقل عن ثالث )3( سنوات في مجال العمل 

خاضع  اعتباري  شخص  من  غو  اإلدارة  من  مسلمة  االجتماعي 

للقانون العام غو الخاص.

*)املم ض):

- غن يكون حاصال على شهادة غو دبلوم في إحدى الشعب املرتب3ة 

املؤسسات  غو  املعاهد  إحدى  لدن  من  مسلمة  التمريض  بمهن 

والتنظيمية  التشريعية  للنصوص  طبقا  غو الخاصة،  العمومية 

الجاري بها العمل.

*)األخصائي))النف�ضي):

- حاصل على شهادة متصلة بعلم النف2 مسلمة من لدن إحدى 

املؤسسات املغربية للتعليم العالي العمومي غو الخاص، غو شهادة 

غو دبلوم معترف بمعادلته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل ؛

*)املختصون في الترويض غو إعادة التأهيل الوظيفي):

النف�ضي  العالج  الوظيفي،  بالعالج  متصلة  شهادة  على  حاصل   -

املؤسسات  إحدى  لدن  من  مسلمة  الحركي،  والتأهيل  الحركي 

املغربية للتعليم العالي العمومي غو الخاص، غو شهادة غو دبلوم 

معترف بمعادلته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل .

*)الحارس العا4):

التربوي املجال  في  خبرة  مع  الباكالوريا  مستوى  على  التوفر   - 

غو االجتماعي لسنة على األقل. 

بالنظافة الشخصية لألشخاص غو امل اعد املكلف   * امل افق 

في وضعية إعاقة : 

- متوفر على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي التأهيلي 

 )3( ثالث  تقل عن  ال  على خبرة  توفره  تثبت  بشهادة  مشفوعة 

سنوات في مجال العمل مع األشخاص في وضعية صعبة.

*)امل ؤول عن امل3بخ):

- متوفر على شهادة غو دبلوم في مجال ال3بخ غو اإلطعام مسلمة من 

قبل مؤسسة للتكوين املنهي تابعة للق3اع العام غو الخاص.

* امل ؤول عن املخزن :

- متوفر على مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي 

وخبرة في مجال التخزين ال تقل عن سنتين.
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*)الحارس):)

- حاصل على شهادة التعليم االبتدائي على األقل.

املادة)28

الرعاية) بمؤسسات  العاملون  واملستخدمون  املهنيون  يستمر 
عند دخول) إعاقة،) في وضعية  باألشخاص  تتكفل  التي  االجتماعية 
في مزاولة مهامهم شري3ة غن) مقتضيات هذا الدفتر حيز الت3بيق،)
يكونوا قد زاولوا هذه املهام ملدة ال تقل عن ثالث سنوات،)وغن يدلوا)
 بشهادة،)مسلمة من اإلدارة غو من شخص اعتباري خاضع للقانون العام
غو الخاص،)تثبت استفادتهم من دورات تدريبية في مجاالت تخصصهم)

ملدة ال تقل عن)100)ساعة متجمعة غو متفرقة.

الفصل الثالث

الكلفة اليوحية الدنيا

املادة)29

من) الواحد  للمستفيد  اإلجمالية  الدنيا  اليومية  الكلفة  تتحدد 

في) باألشخاص  تتكفل  التي  االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  خدمات 

وضعية إعاقة في ستين درهما))60)درهما(.

ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ).722  

بتمديد) يونيو) )2)() ((((   44( القعدة) ذي  حن  في)  ) صادر 

نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية التي تتكفل)

باألشخاص امل نين.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (65.15 على القانون رقم) بناء)

املتعلق) ()2018 غبريل) (12(  1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)25)منه)؛

1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم   وعلى 

65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ت3بيقا ملقتضيات املادة)3)من املرسوم املشار إليه غعاله رقم)2.19.693،)

ملؤسسات) الداخلي  النظام  نموذج  القرار  بهذا  املرفق  امللحق  في  يحدد 

الرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص املسنين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*

*  *
حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة)

رقم) ).722 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)) 

 بتمديد نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية

التي تتكفل باألشخاص امل نين

النظا4 الداخلي

ملؤس ة ال عاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص امل نين

......................))ت مية املؤس ة(

املادة األولى

تمارس مؤسسة)..................................................))تسمية املؤسسة()

الحاصلة على) املسنين  باألشخاص  تتكفل  التي  االجتماعية  للرعاية 

الترخيص رقم).............)بتاريخ)................)مقرها)....................))العنوان(،)

الصادر) (65.15 رقم) القانون  ألحكام  طبقا  خدماتها  وتقدم  مهامها 

 1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)12)غبريل)2018()املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية والنصوص)

املتخذة لت3بيقه،)ووفق التدابير واإلجراءات املنصوص عليها في هذا)

النظام الداخلي.

املادة)2

يسهر مدير مؤسسة).......................))تسمية املؤسسة()على حسن)

ت3بيق مقتضيات هذا النظام الداخلي،)ولهذه الغاية يمكنه تفويض)

بعض مهامه إلى املسؤولين غو املشرفين على مختلف املرافق التابعة)

للمؤسسة.

املادة)3

تقوم املؤسسة بتقديم الخدمات التالية):

- ...........................................)صنف الخدمة( ؛

- ......................................... )صنف الخدمة( ؛

- .......................................... )صنف الخدمة(.
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املادة)4

تقوم املؤسسة بإعالن قائمة الخدمات التي تقدمها واملنصوص)

املرافق) بتنظيم  املتعلقة  املقتضيات  وكذا  غعاله  (3 املادة) في  عليها 

املخصصة لتقديم هذه الخدمات،)وال سيما اسم املرفق والخدمات)

واألنش3ة املقدمة،)وموقعه داخل املؤسسة.

يتم تعليق القائمة املذكورة بالفضاء)املخصص لالستقبال وبأماكن)

نشر اإلعالنات داخل املؤسسة.

املادة)5

تضع إدارة املؤسسة جدولة زمنية لتقديم الخدمات،)وكذا تنظيم)

الولوج إلى مختلف املرافق التي تقدم بها هذه الخدمات كما يلي):

- .......................... ؛

- .......................... ؛

- .......................... ؛

........................... -

املادة)6

مع مراعاة املبادئ املنصوص عليها في املادة)4)من القانون السالف)

الذكر رقم)65.15،)تتم االستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة)

وفق املعايير التالية):

- مالءمة الخدمات التي تقدمها املؤسسة واحتياجات املسنين ؛

- الوضعية االجتماعية الصعبة للشخص املسن ؛

- الحالة الصحية للشخص املسن ؛

- حاالت االستعجال.

املادة)7

تقدم مؤسسة)...............................))تسمية املؤسسة()خدماتها إلى):

- األشخاص املسنين ................................................... )ذكور غو إناث 

غو هما معا( ؛

- األشخاص املسنين الذين تتراوح غعمارهم ما بين ................. سنة، 

و ..................... سنة ؛

- األشخاص املسنين الذين يوجدون في وضعية ............................ 

)طبيعة الوضعية االجتماعية( ؛

- األشخاص املسنين الذين يعانون من ........................................... 

)الحالة الصحية( ؛

- األشخاص املسنين الذين يقيمون ....................... )مكان اإلقامة(.

املادة)8

تودع طلبات االستفادة من خدمات املؤسسة من قبل الشخص)

املسن غو من يمثله لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل باإليداع.

تقوم املؤسسة بوضع مس3رة عادية لدراسة طلبات االستفادة)

تتسم) التي  ال3لبات  لدراسة  استثنائية  وغخرى  اإليواء،) من خدمة 

ب3ابع استعجالي.

املادة)9

التي) الخدمات  من  االستفادة  طلبات  دراسة  مهمة  لجنة  تتولى 

تقدمها املؤسسة تتكون من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛

- إطار تربوي ؛

- إطار اجتماعي.

ويمكن لرئي2 هذه اللجنة غن يدعو كل شخص يرى فائدة في)

مشاركته.

وتوقيع) انعقادها  تاريخ  يتضمن  محضر  في  اللجنة  قرار  يدون 

املقترح) التوجيه  إلى  يشير  كما  مداوالتها،) في  املشاركين  األعضاء)

يكونون) قد  الذين  املسنين  لألشخاص  بالنسبة  املتخذة  غو التدابير 

عرضة للخ3ر.

في حالة رفض اللجنة طلب االستفادة من خدمات املؤسسة،)يتعين)

عليها تعليل قرارها.

تقوم إدارة املؤسسة بإخبار املعني باألمر غو من يمثله بمآل ال3لب،)

داخل غجل غقصاه غربع وعشرون))24()ساعة من تاريخ اتخاذ اللجنة)

لقرارها.

املادة)10

تحدد الوثائق الالزم اإلدالء)بها لدى إدارة املؤسسة من غجل استفادة)

املقدمة، الخدمات  حسب طبيعة  املسنين من خدماتها،)  األشخاص 

ال سيما،)فيما يلي):

- طلب املعني باألمر غو من يمثله، غو املنهي الذي قام بتقييم الحاجة 

السل3ات  طرف  من  توجيه  على  بناء  غو  الخدمات،  هذه  إلى 

العمومية املختصة ؛

- نسخة من ب3اقة التعريف اإللكترونية الوطنية ؛

- نسخة من ب3اقة السوابق العدلية ؛

- ملف طبي حول الحالة الصحية عند االقتضاء ؛
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- وثيقة تتضمن بيانات االتصال بأقارب الشخص املسن، إن وجدوا ؛

- نسخة من ملف الشخص املسن إذا كان موجها من طرف مؤسسة 
غخرى للرعاية االجتماعية ؛

النظام  باحترام  يمثله  غو من  املسن  الشخص  التزام موقع من   -
الداخلي للمؤسسة.

يمكن إلدارة املؤسسة في حالة االستعجال قبول الشخص املعني)
على غن ت3لب منه غو من يمثله بعد ذلك) لالستفادة من خدماتها،)

موافاتها بالوثائق املنصوص عليها غعاله.

املادة)11

تسهر إدارة املؤسسة على):

- ضبط السلوك العام الواجب اتباعه من قبل جميع األشخاص 
بهدف ضمان األمن والصحة والسكينة واحترام كرامة األشخاص 

املسنين وسالمتهم ؛

- ضمان اطالع املستفيد على ملفه خالل مدة التكفل به باملؤسسة 
وبعد مغادرته لها ؛

- ضبط تقاسم املعلومات بين املؤسسة والهيئات املعنية بالتكفل 
واملهنيين وال سيما فيما يخص نقل وتبادل الوثائق واملعلومات 
املتعلقة باملستفيدين، مع مراعاة األحكام الواردة في النصوص 
ال3ابع  ذات  املع3يات  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

الشخ�ضي ؛

- مواكبة مالئمة الحتياجات املستفيد، في إطار مشروعه الفردي ؛

- إشراك املستفيدين في غنش3ة التنشيط الجماعية ؛

- الحفاظ على خصوصية املستفيدين واحترامها، ولهذه الغاية، 
يقتصر الدخول إلى فضاءات اإليواء والفضاءات الصحية على 

املستفيدين املقيمين واملهنيين املخول لهم ذلك ؛

الخاص  اإليواء  إلى فضاء  زيارة  بكل  مسبًقا  املستفيدين  إخبار   -
بهم ما لم توجد غسباب قاهرة تتعلق بصحة وسالمة األشخاص 

واملمتلكات.

املادة)12

التقيد االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  داخل  العاملين  على   يجب 
بما يلي):

- احترام حقوق وحريات األشخاص املستفيدين وذلك وفق املبادئ 
املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.15 ؛

- إخبار إدارة املؤسسة بكل إخالل من شأنه إلحاق ضرر باألشخاص 
غو باملمتلكات قصد اتخاذ التدابير املناسبة ؛

- احترام سرية املعلومات التي قد ي3لعون عليها بمناسبة مزاولة 

مهامهم ؛

- اإللتزام بالقيام بمهامهم على الوجه امل3لوب، وذلك وفق التزاماتهم 

التعاقدية مع املؤسسة، وطبقا لب3اقة توصيف املهام ؛

العاملين  بالحياد في غداء مهامهم والسلوك الحسن مع  - التحلي 

باملؤسسة ؛

- االمتناع عن شراء غو بيع غي منتجات غو مأكوالت غو مشروبات 

غو غدوية غو غشياء من غي نوع للمستفيدين، غو إجراء غي معاملة 

تجارية كيفما كان نوعها مع املستفيدين، غو طلب غو قبول الهدايا 

غو اإلكراميات ؛

- استعمال مرافق وتجهيزات املؤسسة في حدود املهام املقررة لهم ؛

مرافق  ومختلف  لهم  املخصصة  األماكن  نظافة  على  الحرص   -

املؤسسة.

املادة)13

التقيد  يجب على األشخاص املستفيدين من خدمات املؤسسة 

بما يلي):

- احترام الجدولة الزمنية للخدمات املقررة من لدن إدارة املؤسسة 

واملواظبة على حضور جميع األنش3ة املبرمجة لهذه الغاية ؛

باقي  تجاه  الئق  أير  سلوك  كل  وتجنب  الحوار  قواعد  احترام   -

املستفيدين غو العاملين داخل املؤسسة ؛

لدن  من  املنظمة  والجماعية  الفردية  األنش3ة  في  املشاركة   -

املؤسسة، واحترام قواعد الحياة الجماعية داخلها ؛

- تجنب كل ما من شأنه غن يتسبب في ضرر جسدي غو معنوي للغير ؛

- تجنب تع3يل السير العادي ألنش3ة املؤسسة ؛

- املحافظة على ممتلكات املؤسسة بما في ذلك تلك املوضوعة رهن 

إشارتهم ؛

- االلتزام بالسلوك الحسن والتحلي باآلداب العامة ؛

- التعاون مع الفريق ومشاركته لتحقيق األهداف املحددة من طرف 

املؤسسة ؛

- الحرص على النظافة الشخصية واملساهمة في املحافظة على نظافة 

فضاءات املؤسسة، مع األخذ بعين االعتبار درجة استقالليتهم ؛

- االلتزام بعدم التقاط الصور وتسجيل املواد املرئية غو املسموعة 

املؤسسة  إدارة  وموافقة  علم  دون  كانت  وسيلة  بأي  نشرها  غو 

واألشخاص املعنيين بها ؛
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- عدم االحتفاظ باألطعمة داخل الفضاءات املخصصة ألأراض 

غخرى أير اإلطعام ؛

األشخاص  بوضعية  تتعلق  معلومات  غي  تقديم  عن  االمتناع   -

املستفيدين من خدمات املؤسسة للغير ؛

- احترام القرارات والتدابير واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة فيما 

يخص توزيع املستفيدين على الغرف واملراقد والبيوتات بالنسبة 

ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء ؛

- تجنب غي اض3راب في السلوك غو إحداث ضوضاء غو إزعاج ناتج 

عن موسيقى غو تلفاز غو محادثة غو استعمال غية آلة غو جهاز من 

 غو نهاًرا ؛
ً
شأنه امل2 بسكينة الفضاء ليال

- عدم مغادرة املؤسسة دون إذن من اإلدارة غو عدم العودة إلى 

املؤسسة بعد انقضاء مدة اإلذن ؛

- اإلبالغ عن غي ع3ل غو تلف في تجهيزات املؤسسة ؛

- االمتناع عن استعمال غي جهاز أازي غو كهربائي من شأنه غن 

يشكل خ3را غو ضررا على صحتهم.

املادة)14

)يجب على املستفيدين غن يودعوا بمجرد ولوجهم إلى مؤسسات)

غأراضهم وممتلكاتهم  الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء،)

لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل.

املادة)15

يمكن للمستفيد غن ي3لب من اإلدارة غن تأذن له ملغادرة املؤسسة)

لقضاء)بعض األأراض غو زيارة غحد األقارب.

 لإلدارة غن تمتنع عن منح اإلذن للمستفيد بمغادرة املؤسسة،

غو غن مغادرته) إذا الحظت غن وضعه الشخ�ضي ال يسمح له بذلك،)

تشكل خ3را عليه.

املادة)16

يجب على كل من يرأب في زيارة املستفيد باملؤسسة غن يحصل)

على إذن تسلمه اإلدارة،)بعد موافقة املستفيد.

تتم الزيارة داخل فضاءات تخصص لهذا الغرض.

ألسباب) مؤقتة  بصفة  الزيارات  تعليق  املؤسسة  إلدارة  يمكن 

تتعلق بعرقلة السير العادي للمؤسسة غو اإلضرار بصحة غو سالمة)

املستفيد.

املادة)17

املؤسسة) إلدارة  شكاية  تقديم  يمثله،) من  غو  للمستفيد  يمكن 

وكيفيات) احترام شروط  عدم  غو  املؤسسة،) عمل  سير  بخصوص 

تقديم الخدمات،)غو اإلخالل بمقتضيات هذا النظام الداخلي.

ولهذا الغرض،)يتولى املدير تلقي الشكاية،)ودراستها،)والتحقق منها،)

 والبت فيها،)داخل غجل ال يتعدى عشرة))10()غيام من تاريخ تقديمها،

مع إخبار املشتكي بمآل شكايته واإلجراء)املتخذ في شأنها.

املادة)18

يرتكبها) الداخلي  النظام  هذا  ملقتضيات  مخالفة  كل  على  يترتب 

غحد املستفيدين ت3بيق العقوبات التأديبية التالية،)حسب جسامة)

املخالفة.

غ()اإلنذار الشفوي)؛

ب()التوبيخ)؛

ج()ال3رد.

أير غنه ال يمكن إصدار عقوبة ال3رد إال بعد غخذ رغي املؤس2.

املادة)19

لجنة) يتم البت في املخالفات التي يرتكبها املستفيدون من لدن،)

تأديبية تتألف من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛

- ممثل عن هيئة التأطير االجتماعي العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

- ممثل عن املستفيدين العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

- ممثل عن األسر العضو في لجنة التتبع والرقابة، إن وجد.

املادة)20

شأن) في  تقريرا  املخالفة،) حسب جسامة  املؤسسة،) إدارة  تعد 

مخالفة املستفيد ملقتضيات هذا النظام الداخلي وذلك بعد االستماع)

إليه.

التأديبية) اللجنة  إلى  السابقة  الفقرة  في  املذكور  التقرير  يوجه 

داخل غجل خمسة))5()غيام من تاريخ االستماع إلى املعني باألمر.

بإعذار الشخص) فور توصلها بالتقرير،) تقوم اللجنة التأديبية،)

املعني ودعوته إلى املثول غمامها قصد االستماع إليه حول األفعال)

املنسوبة إليه داخل غجل ال يقل عن عشرة))10()غيام من تاريخ التوصل)

باإلعذار.
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لحضور) يختاره  شخص  بأي  االستعانة  باألمر  للمعني  يمكن 

جلسات االستماع.

باألمر، املعني  إلى  االستماع  بعد  قرارها  التأديبية  اللجنة   تتخذ 

األجل املنصوص عليه في) غو امتناعه عن املثول غمامها بعد انقضاء)

الفقرة الثالثة من هذه املادة،)ويبلغ املعني باألمر بالقرار املتخذ،)داخل)

غجل ال يتعدى خمسة))5()غيام.

املادة)21

يتم إطالع املستفيدين والعاملين باملؤسسة واملتدخلين الخارجيين)

الوسائل) بكل  الداخلي  النظام  هذا  مضمون  على  معها،) املتعاملين 

املتاحة،)ال سيما عبر):

- وضعه رهن إشارة املعنيين لدى اإلدارة لالطالع عليه ؛

- تعليق موجز عنه في األماكن املخصصة لإلعالنات ؛

يمثله بمضامينه وشرحه وتفسيره عند  غو من  املستفيد  إخبار   -

االقتضاء.

املادة)22

 يمكن تعديل النظام الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك،)وال سيما

في الحاالت التالية):

املؤسسة طرف  من  املقدمة  الخدمات  طبيعة  في  تغيير  وقوع   - 

غو مرافقها ؛

- قبول ولوج فئات جديدة ؛

معاينة  بعد  والرقابة  التتبع  لجنة  غو  املدير  غو  املؤس2  طلب   -

صعوبات تعترض السير العادي للمؤسسة.

توجه نسخة من النظام الداخلي بعد تعديله إلى السل3ة الحكومية)

للنصوص) التحقق من م3ابقته  بالتنمية االجتماعية قصد  املكلفة 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)23

من) (24 املادة) في  عليها  املنصوص  والرقابة  التتبع  لجنة  تجتمع 

)4()مرات في السنة وكلما) غربع) (،65.15 القانون السالف الذكر رقم)

دعت الضرورة إلى ذلك،)بمبادرة من رئيسها.

 توجه االستدعاءات مصحوبة بالوثائق املتعلقة بالنقط املدرجة

في جدول األعمال إلى كل عضو من غعضاء)اللجنة بكل الوسائل التي)

تثبت التوصل بها،)بما في ذلك الوسائل اإللكترونية،)وذلك داخل غجل)

خمسة عشر))15()يوما على األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.

املادة)24

بصفة صحيحة بحضور ثلثي غعضائها) تنعقد اجتماعات اللجنة،)

يوجه رئيسها) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،) على األقل،)

غيام على األقل من التاريخ) ()10( الدعوة النعقاد اجتماع ثان عشرة)

املقرر لالجتماع األول ويكون هذا االجتماع صحيحا مهما كان عدد)

األعضاء)الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأألبية غصوات غعضائها)

الحاضرين،)وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه)

الرئي2.

توقيع املديرتوقيع املؤس2

ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ).724  

صادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)()بتمديد نموذج)

النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية املتعددة الوظائف)

للن اء.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (65.15 على القانون رقم) بناء)

املتعلق) ()2018 غبريل) (12(  1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)25)منه)؛

1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم   وعلى 

65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

غعـــاله إليـــه  املشـــار  املرســــوم  مـــن  (3 املـــادة) ملقتضيـــات   ت3بيقـــا 

يحدد في امللحق املرفق بهذا القرار نموذج النظام) (،2.19.693 رقـــم)

الداخلي ملؤسسات الرعاية االجتماعية املتعددة الوظائف للنساء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*

*  *
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حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة)
واألس ة رقم) ).724 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  
))))يونيو) )2)()بتمديد نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات)

ال عاية االجتماعية املتعددة الوظائف للن اء

النظا4 الداخلي الخاص ملؤس ة ال عاية االجتماعية املتعددة

الوظائف للن اء)...........................))ت مية املؤس ة(

املــــادة األولى

تمارس مؤسسة).................................................))تسمية املؤسسة()
للرعاية االجتماعية املتعددة الوظائف للنساء)الحاصلة على الترخيص)
رقم).................)بتاريخ).....................)مقرها)........................))العنوان(،)
الصادر) (65.15 رقم) القانون  ألحكام  طبقا  خدماتها  وتقدم  مهامها 
 1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
)12)غبريل)2018()املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية والنصوص)
املتخذة لت3بيقه،)ووفق التدابير واإلجراءات املنصوص عليها في هذا)

النظام الداخلي.

املادة)2

على حسن) املؤسسة() )تسمية  (.................. يسهر مدير مؤسسة)
ت3بيق مقتضيات هذا النظام الداخلي،)ولهذه الغاية يمكنه تفويض)
بعض مهامه إلى املسؤولين غو املشرفين على مختلف املرافق التابعة)

للمؤسسة.

املادة)3

تقوم املؤسسة بتقديم الخدمات التالية):

-)...........................................))صنف الخدمة()؛

-).........................................))صنف الخدمة()؛

-)..........................................))صنف الخدمة(.

املادة)4

تقوم املؤسسة بإعالن قائمة الخدمات التي تقدمها واملنصوص)
املرافق) بتنظيم  املتعلقة  املقتضيات  وكذا  غعاله  (3 املادة) في  عليها 
املخصصة لتقديم هذه الخدمات،)وال سيما اسم املرفق والخدمات)

واألنش3ة املقدمة،)وموقعه داخل املؤسسة.

يتم تعليق القائمة املذكورة بالفضاء)املخصص لالستقبال وبأماكن)
نشر اإلعالنات داخل املؤسسة.

املادة)5

تضع إدارة املؤسسة جدولة زمنية لتقديم الخدمات،)وكذا تنظيم)
الولوج إلى مختلف املرافق التي تقدم بها هذه الخدمات كما يلي):

-)..........................)؛

-)..........................)؛

-)..........................)؛

...........................(-

املادة)6

مع مراعاة املبادئ املنصوص عليها في املادة)4)من القانون السالف)
الذكر رقم)65.15،)تتم االستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة)

وفق املعايير التالية):

- مالءمة الخدمات التي تقدمها املؤسسة واحتياجات النساء ؛

- الوضعية االجتماعية الصعبة للنساء ؛

- الحالة الصحية للمستفيدة ؛

- حاالت االستعجال.

املادة)7

تقدم مؤسسة)....................................................))تسمية املؤسسة()
خدماتها إلى):

- النساء غو الفتيات اللواتي تتراوح غعمارهن ما بين ............... سنة، 
و .............. سنة ؛

- النساء اللواتي يوجدن في وضعية ................................... )طبيعة 
الوضعية االجتماعية( ؛

- النساء غو الفتيات اللواتي يعانين من ........................................... 
)الحالة الصحية( ؛

- النساء غو الفتيات اللواتي يقمن ...................................................
)مكان اإلقامة(.

املادة)8

 تودع طلبات االستفادة من خدمات املؤسسة من قبل املستفيدة
غو من يمثلها لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل باإليداع.

تقوم املؤسسة بوضع مس3رة عادية لدراسة طلبات االستفادة)
تتسم) التي  ال3لبات  لدراسة  استثنائية  وغخرى  اإليواء،) من خدمة 

ب3ابع استعجالي.

املادة)9

التي) الخدمات  من  االستفادة  طلبات  دراسة  مهمة  لجنة  تتولى 
تقدمها املؤسسة تتكون من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛
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- إطار تربوي ؛

- إطار اجتماعي.

ويمكن لرئي2 هذه اللجنة غن يدعو كل شخص يرى فائدة في)
مشاركته.

وتوقيع) انعقادها  تاريخ  يتضمن  محضر  في  اللجنة  قرار  يدون 
املقترح) التوجيه  إلى  يشير  كما  مداوالتها،) في  املشاركين  األعضاء)
للعنف) اللواتي قد يكن عرضة  للنساء) بالنسبة  املتخذة  غو التدابير 

غو الخ3ر غو هما معا.)في حالة رفض ال3لب.

املؤسسة،) خدمات  من  االستفادة  طلب  اللجنة  رفض  حالة  في 
يتعين عليها تعليل قرارها.

بمآل) يمثلها  من  غو  باألمر  املعنية  بإخبار  املؤسسة  إدارة  تقوم 
تاريخ) ساعة من  ()24( غربعة وعشرون) غقصاه  داخل غجل  ال3لب،)

اتخاذ اللجنة لقرارها.

املادة)10

غجل) من  املؤسسة  إدارة  لدى  بها  اإلدالء) الالزم  الوثائق  تحدد 
 استفادة النساء)من خدماتها،)حسب طبيعة الخدمات املقدمة،)ال سيما،

فيما يلي):

بتقييم  قام  الذي  املنهي  غو  يمثلها،  من  غو  باألمر  املعنية  طلب   -
الحاجة إلى هذه الخدمات، غو بناء على توجيه من طرف السل3ات 

العمومية املختصة ؛

- نسخة من ب3اقة التعريف اإللكترونية الوطنية ؛

- نسخة من ب3اقة السوابق العدلية ؛

- ملف طبي حول الحالة الصحية عند االقتضاء ؛

- وثيقة تتضمن بيانات االتصال بأقارب املعنية، إن وجدوا ؛

- نسخة من ملف املعنية إذا كانت موجهة من طرف مؤسسة غخرى 
للرعاية االجتماعية ؛

- التزام موقع من املستفيدة غو من يمثلها باحترام النظام الداخلي 
للمؤسسة.

يمكن إلدارة املؤسسة في حالة االستعجال قبول املعنية لالستفادة)
من خدماتها،)على غن ت3لب منها غو من يمثلها بعد ذلك موافاتها بالوثائق)

املنصوص عليها غعاله.

املادة)11

تسهر إدارة املؤسسة على):

- ضبط السلوك العام الواجب اتباعه من قبل جميع األشخاص 
بهدف ضمان األمن والصحة والسكينة واحترام كرامة املستفيدات 

وسالمتهن ؛

- ضمان اطالع املستفيدة على ملفها خالل مدة التكفل بها باملؤسسة 

وبعد مغادرتها لها ؛

- ضبط تقاسم املعلومات بين املؤسسة والهيئات املعنية بالتكفل 

واملهنيين وال سيما فيما يخص نقل وتبادل الوثائق واملعلومات 

املتعلقة باملستفيدات، مع مراعاة األحكام الواردة في النصوص 

ال3ابع  ذات  املع3يات  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

الشخ�ضي ؛

- مواكبة مالئمة الحتياجات املستفيدة، في إطار مشروعها الفردي ؛

- إشراك املستفيدات في غنش3ة التنشيط الجماعية ؛

- الحفاظ على خصوصية املستفيدات واحترامها، ولهذه الغاية، 

يقتصر الدخول إلى فضاءات اإليواء والفضاءات الصحية على 

املستفيدات املقيمات واملهنيين املخول لهم ذلك ؛

الخاص  اإليواء  إلى فضاء  زيارة  بكل  املستفيدات مسبًقا  إخبار   -

بهن ما لم توجد غسباب قاهرة تتعلق بصحة وسالمة األشخاص 

واملمتلكات.

املادة)12

يجب على العاملين داخل املؤسسة التقيد بما يلي):

- احترام حقوق وحريات املستفيدات وذلك وفق املبادئ املنصوص 

عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.15 ؛

- إخبار إدارة املؤسسة بكل إخالل من شأنه إلحاق ضرر باألشخاص 

غو باملمتلكات قصد اتخاذ التدابير املناسبة ؛

- احترام سرية املعلومات التي قد ي3لعون عليها بمناسبة مزاولة 

مهامهم ؛

- االلتزام بالقيام بمهامهم على الوجه امل3لوب، وذلك وفق التزاماتهم 

التعاقدية مع املؤسسة، وطبقا لب3اقة توصيف املهام ؛

العاملين  بالحياد في غداء مهامهم والسلوك الحسن مع  - التحلي 

باملؤسسة ؛

- االمتناع عن شراء غو بيع غي منتجات غو مأكوالت غو مشروبات 

غي  إجراء  غو  للمستفيدات،  نوع  غي  من  غشياء  غو  غدوية  غو 

 معاملة تجارية كيفما كان نوعها معهن، غو طلب غو قبول الهدايا

غو اإلكراميات ؛

- استعمال مرافق وتجهيزات املؤسسة في حدود املهام املقررة لهم ؛

مرافق  ومختلف  لهم  املخصصة  األماكن  نظافة  على  الحرص   -

املؤسسة.
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املادة)13

يجب على املستفيدات من خدمات املؤسسة التقيد بما يلي):

- احترام الجدولة الزمنية للخدمات املقررة من لدن إدارة املؤسسة 

واملواظبة على حضور جميع األنش3ة املبرمجة لهذه الغاية ؛

باقي  اتجاه  الئق  أير  سلوك  كل  وتجنب  الحوار  قواعد  احترام   -

املستفيدات غو العاملين داخل املؤسسة ؛

لدن  من  املنظمة  والجماعية  الفردية  األنش3ة  في  املشاركة   -

املؤسسة، واحترام قواعد الحياة الجماعية داخلها ؛

- تجنب كل ما من شأنه غن يتسبب في ضرر جسدي غو معنوي للغير ؛

- تجنب تع3يل السير العادي ألنش3ة املؤسسة ؛

- املحافظة على ممتلكات املؤسسة بما في ذلك تلك املوضوعة رهن 

إشارتهن ؛

- االلتزام بالسلوك الحسن والتحلي باآلداب العامة ؛

- التعاون مع الفريق ومشاركته لتحقيق األهداف املحددة من طرف 

املؤسسة ؛

املحافظة على  في  الشخصية واملساهمة  النظافة  الحرص على   -

وضعيتهن  االعتبار  بعين  األخذ  مع  املؤسسة،  فضاءات  نظافة 

الصحية ؛

- االلتزام بعدم التقاط الصور وتسجيل املواد املرئية غو املسموعة 

املؤسسة  إدارة  وموافقة  علم  دون  كانت  وسيلة  بأي  نشرها  غو 

واألشخاص املعنيين بها ؛

- عدم االحتفاظ باألطعمة داخل الفضاءات املخصصة ألأراض 

غخرى أير اإلطعام ؛

- االمتناع عن تقديم غي معلومات تتعلق بوضعية املستفيدات من 

خدمات املؤسسة للغير ؛

- احترام القرارات والتدابير واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة فيما 

يخص توزيع املستفيدات على الغرف واملراقد بالنسبة ملؤسسات 

الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء ؛

- تجنب غي اض3راب في السلوك غو إحداث ضوضاء غو إزعاج ناتج 

عن موسيقى غو تلفاز غو محادثة غو استعمال غية آلة غو جهاز من 

شأنه امل2 بسكينة الفضاء ليال غو نهارا ؛

- عدم مغادرة املؤسسة دون إذن من اإلدارة غو عدم العودة إلى 

املؤسسة بعد انقضاء مدة اإلذن ؛

- اإلبالغ عن غي ع3ل غو تلف في تجهيزات املؤسسة ؛

- االمتناع عن استعمال غي جهاز أازي غو كهربائي من شأنه غن 
يشكل خ3را غو ضررا على صحتهن.

عالوة على االلتزامات الواردة غعاله،)تتولى املستفيدات املرفقات)
بأطفالهن مسؤولية رعايتهم،)ولهذا الغرض يمنع عليهن):

- إبقاء األطفال داخل فضاءات املؤسسة دون مراقبة ؛

- تكليف شخص آخر برعايتهم، ما لم يأذن لهن بشكل استثنائي من 
قبل إدارة املؤسسة بذلك ؛

- يتم تحديد ترتيبات رعاية األطفال من قبل إدارة املؤسسة.

املادة)14

يجب على املستفيدات غن يودعن بمجرد ولوجهن إلى مؤسسات)
الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء،)غأراضهن وممتلكاتهن)

لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل.

املادة)15

بمغادرة) لها  تأذن  غن  اإلدارة  من  ت3لب  غن  للمستفيدة  يمكن 
املؤسسة لقضاء)بعض األأراض غو زيارة غحد األقارب.

لإلدارة غن تمتنع عن منح اإلذن للمستفيدة بمغادرة املؤسسة،)
إذا الحظت غن وضعها الشخ�ضي ال يسمح لها بذلك،)غو غن مغادرتها)

للمؤسسة تشكل خ3را عليها.

املادة)16

يجب على كل من يرأب في زيارة املستفيدة باملؤسسة غن يحصل)
على إذن تسلمه اإلدارة،)بعد موافقة املستفيدة.

تتم الزيارة داخل الفضاءات املخصص لهذا الغرض.

ألسباب) مؤقتة،) بصفة  الزيارات  تعليق  املؤسسة  يمكن إلدارة 
تتعلق بعرقلة السير العادي للمؤسسة غو اإلضرار بصحة غو سالمة)

املستفيدة.

املادة)17

تقديم شكاية إلدارة املؤسسة) يمكن للمستفيدة غو من يمثلها،)
وكيفيات) احترام شروط  عدم  غو  املؤسسة،) عمل  سير  بخصوص 

تقديم الخدمات،)غو االخالل بمقتضيات هذا النظام الداخلي.

والتحقق) ودراستها،) يتولى املدير تلقي الشكاية،) ولهذا الغرض،)
غيام من تاريخ) ()10( داخل غجل ال يتعدى عشرة) والبت فيها،) منها،)

تقديمها،)مع إخبار املشتكية بمآل شكايتها واإلجراء)املتخذ في شأنها.

املادة)18

ترتكبها) الداخلي  النظام  هذا  ملقتضيات  مخالفة  كل  على  يترتب 
إحدى املستفيدات ت3بيق العقوبات التأديبية التالية،)حسب جسامة)

املخالفة :
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غ( اإلنذار الشفوي ؛

ب()التوبيخ ؛

ج()ال3رد.

أير غنه ال يمكن إصدار عقوبة ال3رد إال بعد غخذ رغي املؤس2.

املادة)19

لجنة) يتم البت في املخالفات التي ترتكبها املستفيدات من لدن،)

تأديبية تتألف من :

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛

- ممثل عن هيئة التأطير االجتماعي العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

- ممثلة عن املستفيدات العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

- ممثل عن األسر العضو في لجنة التتبع والرقابة، إن وجد.

املادة)20

شأن) في  تقريرا  املخالفة،) حسب جسامة  املؤسسة،) إدارة  تعد 

مخالفة املستفيدة ملقتضيات هذا النظام الداخلي وذلك بعد االستماع)

إليها.

يوجه التقرير املذكور في الفقرة السابقة إلى اللجنة التأديبية داخل)

غجل خمسة))5()غيام من تاريخ االستماع إلى املعنية باألمر.

املعنية) بإعذار  بالتقرير،) توصلها  فور  التأديبية،) اللجنة  تقوم 

ودعوتها إلى املثول غمامها قصد االستماع إليها حول األفعال املنسوبة)

إليها داخل غجل ال يقل عن عشرة))10()غيام من تاريخ التوصل باإلعذار.

تختاره لحضور جلسات) بأي شخص  االستعانة  للمعنية  يمكن 

االستماع.

 تتخذ اللجنة التأديبية قرارها بعد االستماع إلى املعنية باألمر،

األجل املنصوص عليه في) غو امتناعها عن املثول غمامها بعد انقضاء)

وتبلغ املعنية باألمر بالقرار املتخذ،) الفقرة الثالثة من هذه املادة،)

داخل غجل ال يتعدى خمسة))5()غيام.

املادة)21

يتم إطالع املستفيدات والعاملين باملؤسسة واملتدخلين الخارجيين)

الوسائل) بكل  الداخلي  النظام  هذا  مضمون  على  معها،) املتعاملين 

املتاحة،)ال سيما عبر):

- وضعه رهن إشارة املعنيين لدى اإلدارة لالطالع عليه ؛

- تعليق موجز عنه في األماكن املخصصة لإلعالنات ؛

- إخبار املستفيدة غو من يمثلها بمضامينه وشرحه وتفسيره عند 

االقتضاء.

املادة 22

ذلك، إلى  الضرورة  دعت  كلما  الداخلي  النظام  تعديل   يمكن 

وال سيما في الحاالت التالية):

املؤسسة طرف  من  املقدمة  الخدمات  طبيعة  في  تغيير  وقوع   - 

غو مرافقها ؛

- قبول ولوج فئات جديدة ؛

معاينة  بعد  والرقابة  التتبع  لجنة  غو  املدير  غو  املؤس2  طلب   -

صعوبات تعترض السير العادي للمؤسسة.

توجه نسخة من النظام الداخلي بعد تعديله إلى السل3ة الحكومية)

للنصوص) التحقق من م3ابقته  بالتنمية االجتماعية قصد  املكلفة 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)23

من) (24 املادة) في  عليها  املنصوص  والرقابة  التتبع  لجنة  تجتمع 

)4()مرات في السنة وكلما) غربع) (،65.15 القانون السالف الذكر رقم)

دعت الضرورة إلى ذلك،)بمبادرة من رئيسها.

 توجه االستدعاءات مصحوبة بالوثائق املتعلقة بالنقط املدرجة

في جدول األعمال إلى كل عضو من غعضاء)اللجنة بكل الوسائل التي)

تثبت التوصل بها،)بما في ذلك الوسائل اإللكترونية،)وذلك داخل غجل)

خمسة عشر))15()يوما على األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.

املادة)24

بصفة صحيحة بحضور ثلثي غعضائها) تنعقد اجتماعات اللجنة،)

يوجه رئيسها) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،) على األقل،)

غيام على األقل من التاريخ) ()10( الدعوة النعقاد اجتماع ثان عشرة)

املقرر لالجتماع األول ويكون هذا االجتماع صحيحا مهما كان عدد)

األعضاء)الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأألبية غصوات غعضائها)

الحاضرين،)وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه)

الرئي2.

توقيع املديرتوقيع املؤس2
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ق ار لوزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة رقم) ).725  
بتمديد) يونيو) )2)() ((((   44( القعدة) ذي  حن  في)  ) صادر 
نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية التي تتكفل)

باألشخاص في وضعية إعاقة.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (65.15 على القانون رقم) بناء)
املتعلق) ()2018 غبريل) (12(  1439 من رجب) (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)25)منه)؛

1442 من رجب) (12 في) الصادر  (2.19.693 رقم) املرسوم   وعلى 
65.15)املتعلق) 2021()بت3بيق بعض غحكام القانون رقم) )24)فبراير)

بمؤسسات الرعاية االجتماعية،)وال سيما املادة)3)منه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

غعاله إليه  املشار  املرسوم  من  (3 املادة) ملقتضيات   ت3بيقا 
يحدد في امللحق املرفق بهذا القرار نموذج النظام) (،2.19.693 رقم)
باألشخاص تتكفل  التي  االجتماعية  الرعاية  ملؤسسات   الداخلي 

في وضعية إعاقة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1442 )22)يونيو)2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

*
*  *

حلحق بق ار وزي ة التضاحن والتنمية االجتماعية وامل اواة واألس ة)
رقم) ).725 )الصادر في)  )حن ذي القعدة))44  ))))يونيو) )2)) 

 بتمديد نموذج النظا4 الداخلي ملؤس ات ال عاية االجتماعية
التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

 النظا4 الداخلي ملؤس ة ال عاية االجتماعية
التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة

...........................))ت مية املؤس ة(

املادة األولى

تمارس مؤسسة).................................................))تسمية املؤسسة()
للرعاية االجتماعية التي تتكفل باألشخاص في وضعية إعاقة الحاصلة)
على الترخيص رقم)...................)بتاريخ)................)مقرها........................

 65.15 )العنوان(،)مهامها وتقدم خدماتها طبقا ألحكام القانون رقم)
من (25 بتاريخ) (1.18.25 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

رجب)1439 )12)غبريل)2018()املتعلق بمؤسسات الرعاية االجتماعية)

والنصوص املتخذة لت3بيقه،)ووفق التدابير واإلجراءات املنصوص)

عليها في هذا النظام الداخلي.

املادة)2

.................................))تسمية املؤسسة()على) يسهر مدير مؤسسة)

ولهذه الغاية يمكنه) حسن ت3بيق مقتضيات هذا النظام الداخلي،)

تفويض بعض مهامه إلى املسؤولين غو املشرفين على مختلف املرافق)

التابعة للمؤسسة.

املادة)3

تقوم املؤسسة بتقديم الخدمات التالية):

...........................................)صنف الخدمة( ؛

......................................... )صنف الخدمة( ؛

.......................................... )صنف الخدمة(.

املادة)4

تقوم املؤسسة بإعالن قائمة الخدمات التي تقدمها واملنصوص)

املرافق) بتنظيم  املتعلقة  املقتضيات  وكذا  غعاله  (3 املادة) في  عليها 

املخصصة لتقديم هذه الخدمات،)وال سيما اسم املرفق والخدمات)

واألنش3ة املقدمة،)وموقعه داخل املؤسسة.

يتم تعليق القائمة املذكورة بالفضاء)املخصص لالستقبال وبأماكن)

نشر اإلعالنات داخل املؤسسة.

املادة)5

تضع إدارة املؤسسة جدولة زمنية لتقديم الخدمات،)وكذا تنظيم)

الولوج إلى مختلف املرافق التي تقدم بها هذه الخدمات كما يلي):

- ............................................................؛

- ............................................................؛

- .............................................................؛

............................................................... -
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املادة)6

مع مراعاة املبادئ املنصوص عليها في املادة)4)من القانون السالف)

الذكر رقم)65.15،)تتم االستفادة من الخدمات التي تقدمها املؤسسة)

وفق املعايير التالية):

- مالءمة الخدمات التي تقدمها املؤسسة واحتياجات األشخاص في 

وضعية إعاقة وطبيعة ودرجة إعاقتهم ؛

- الوضعية االجتماعية الصعبة للشخص في وضعية إعاقة ؛

- الحالة الصحية للشخص في وضعية إعاقة ؛

- حاالت االستعجال.

املادة)7

تقدم مؤسسة)...............................))تسمية املؤسسة()خدماتها إلى):

- األشخاص في وضعية إعاقة ............. )صنف/ غصناف اإلعاقة، 

درجة / درجات اإلعاقة( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة ............................................... )ذكور 

غو إناث غو هما معا( ؛

بين  ما  غعمارهم  تتراوح  الذين  إعاقة  وضعية  في  األشخاص   -

...................... سنة، و ........................... سنة ؛

وضعية  في  يوجدون  الذين  إعاقة  وضعية  في  األشخاص   -

........................... )طبيعة الوضعية االجتماعية( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة الذين يعانون من ...............................

)الحالة الصحية( ؛

- األشخاص في وضعية إعاقة الذين يقيمون ................................ 

)مكان اإلقامة(.

املادة)8

 تودع طلبات االستفادة من خدمات املؤسسة من قبل الشخص

وصل) مقابل  املؤسسة  إدارة  لدى  يمثله  من  غو  إعاقة  وضعية  في 

باإليداع.

تقوم املؤسسة بوضع مس3رة عادية لدراسة طلبات االستفادة)

تتسم) التي  ال3لبات  لدراسة  استثنائية  وغخرى  اإليواء،) من خدمة 

ب3ابع استعجالي.

املادة)9

التي) الخدمات  من  االستفادة  طلبات  دراسة  مهمة  لجنة  تتولى 

تقدمها املؤسسة تتكون من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛

- طبيب املؤسسة ؛

- إطار تربوي ؛

- إطار اجتماعي.

فائدة يرى  شخص  كل  يدعو  غن  اللجنة  هذه  لرئي2   ويمكن 

في مشاركته.

يدون قرار اللجنة في محضر يتضمن تاريخ انعقادها وتوقيع األعضاء)

املشاركين في مداوالتها،)كما يشير إلى التوجيه املقترح غو التدابير املتخذة)

بالنسبة لألشخاص الذين قد يكونون عرضة للخ3ر في حالة رفض)

ال3لب.

في حالة رفض اللجنة طلب االستفادة من خدمات املؤسسة يتعين)

عليها تعليل قرارها.

تقوم إدارة املؤسسة بإخبار الشخص املعني غو من يمثله بمآل)

تاريخ) ساعة من  ()24( غربعة وعشرون) غقصاه  داخل غجل  ال3لب،)

اتخاذ اللجنة لقرارها.

املادة)10

بها لدى إدارة املؤسسة من غجل) الوثائق الالزم اإلدالء) تتحدد 

طبيعة) حسب  من خدماتها،) إعاقة  في وضعية  األشخاص  استفادة 

الخدمات املقدمة،)ال سيما،)فيما يلي):

- طلب املعني باألمر غو من يمثله، غو املنهي الذي قام بتقييم الحاجة إلى 

هذه الخدمات، غو بناء على توجيه من طرف السل3ات العمومية 

املختصة ؛

- نسخة من ب3اقة التعريف اإللكترونية الوطنية ؛

- نسخة من ب3اقة السوابق العدلية ؛

- ملف طبي حول الحالة الصحية عند االقتضاء ؛

وضعية  في  الشخص  بأقارب  االتصال  بيانات  تتضمن  وثيقة   -

إعاقة، إن وجدوا ؛

- نسخة من ملف الشخص في وضعية إعاقة إذا كان موجها من 

مؤسسة غخرى للرعاية االجتماعية ؛

- التزام موقع من الشخص في وضعية إعاقة غو من يمثله باحترام 

النظام الداخلي للمؤسسة.
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يمكن إلدارة املؤسسة في حالة االستعجال قبول الشخص املعني)

على غن ت3لب منه غو من يمثله بعد ذلك) لالستفادة من خدماتها،)

موافاتها بالوثائق املنصوص عليها غعاله.

املادة)11

تسهر إدارة املؤسسة على):

- ضبط السلوك العام الواجب اتباعه من قبل جميع األشخاص 

بهدف ضمان األمن والصحة والسكينة واحترام كرامة املستفيدين 

وسالمتهم ؛

- ضمان إطالع املستفيد على ملفه خالل مدة التكفل به باملؤسسة 

وبعد مغادرته لها ؛

- ضبط تقاسم املعلومات بين املؤسسة والهيئات املعنية بالتكفل 

واملهنيين وال سيما فيما يخص نقل وتبادل الوثائق واملعلومات 

املتعلقة باملستفيدين، مع مراعاة األحكام الواردة في النصوص 

ال3ابع  ذات  املع3يات  بحماية  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 

الشخ�ضي ؛

- مواكبة مالئمة الحتياجات املستفيد، في إطار مشروعه الفردي ؛

- إشراك املستفيدين في غنش3ة التنشيط الجماعية ؛

- الحفاظ على خصوصية املستفيدين واحترامها، ولهذه الغاية، 

يقتصر الدخول إلى فضاءات اإليواء والفضاءات الصحية على 

املستفيدين املقيمين باملؤسسة واملهنيين املخول لهم ذلك ؛

الخاص  اإليواء  إلى فضاء  زيارة  بكل  املستفيدين مسبقا  إخبار   -

بهم ما لم توجد غسباب قاهرة تتعلق بصحة وسالمة األشخاص 

واملمتلكات.

املادة)12

التقيد االجتماعية  الرعاية  مؤسسة  داخل  العاملين  على   يجب 

بما يلي):

- احترام حقوق وحريات األشخاص املستفيدين وذلك وفق املبادئ 

املنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.15 ؛

- إخبار إدارة املؤسسة بكل إخالل من شأنه إلحاق ضرر باألشخاص 

غو باملمتلكات قصد اتخاذ التدابير املناسبة ؛

- احترام سرية املعلومات التي قد ي3لعون عليها بمناسبة مزاولة 

مهامهم ؛

- االلتزام بالقيام بمهامهم على الوجه امل3لوب، وذلك وفق التزاماتهم 

التعاقدية مع املؤسسة، وطبقا لب3اقة توصيف املهام ؛

العاملين  بالحياد في غداء مهامهم والسلوك الحسن مع  - التحلي 

باملؤسسة ؛

- االمتناع عن شراء غو بيع غي منتجات غو مأكوالت غو مشروبات 

غو غدوية غو غشياء من غي نوع للمستفيدين، غو إجراء غي معاملة 

تجارية كيفما كان نوعها مع املستفيدين، غو طلب غو قبول الهدايا 

غو اإلكراميات ؛

- استعمال مرافق وتجهيزات املؤسسة في حدود املهام املقررة لهم ؛

مرافق  ومختلف  لهم  املخصصة  األماكن  نظافة  على  الحرص   -

املؤسسة.

املادة)13

يجب على املستفيدين من خدمات املؤسسة التقيد بما يلي):

- احترام الجدولة الزمنية للخدمات املقررة من لدن إدارة املؤسسة 

واملواظبة على حضور جميع األنش3ة املبرمجة لهذه الغاية ؛

- احترام قواعد الحوار وتجنب كل سلوك أير الئق تجاه باقي املستفيدين 

غو العاملين داخل املؤسسة ؛

- املشاركة في األنش3ة الفردية والجماعية املنظمة من لدن املؤسسة، 

واحترام قواعد الحياة الجماعية داخلها ؛

- تجنب كل ما من شأنه غن يتسبب في ضرر جسدي غو معنوي للغير ؛

- تجنب تع3يل السير العادي ألنش3ة املؤسسة ؛

- املحافظة على ممتلكات املؤسسة بما في ذلك تلك املوضوعة رهن 

إشارتهم ؛

- االلتزام بالسلوك الحسن والتحلي باآلداب العامة ؛

- التعاون مع الفريق ومشاركته لتحقيق األهداف املحددة من طرف 

املؤسسة ؛
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املحافظة على  في  الشخصية واملساهمة  النظافة  الحرص على   -

نظافة فضاءات املؤسسة، مع األخذ بعين االعتبار درجة إعاقتهم 

واستقالليتهم ؛

- االلتزام بعدم التقاط الصور وتسجيل املواد املرئية غو املسموعة 

املؤسسة  إدارة  وموافقة  علم  دون  كانت  وسيلة  بأي  نشرها  غو 

واألشخاص املعنيين بها ؛

- عدم االحتفاظ باألطعمة داخل الفضاءات املخصصة ألأراض 

غخرى أير اإلطعام ؛

- االمتناع عن تقديم غي معلومات تتعلق بوضعية املستفيدين من 

خدمات املؤسسة للغير ؛

- احترام القرارات والتدابير واإلجراءات التي تتخذها اإلدارة فيما 

يخص توزيع املستفيدين على الغرف واملراقد والبيوتات بالنسبة 

ملؤسسات الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء ؛

- تجنب غي اض3راب في السلوك غو إحداث ضوضاء غو إزعاج ناتج 

عن موسيقى غو تلفاز غو محادثة غو استعمال غية آلة غو جهاز من 

شأنه امل2 بسكينة الفضاء ليال غو نهارا ؛

- عدم مغادرة املؤسسة دون إذن من اإلدارة غو عدم العودة إلى 

املؤسسة بعد انقضاء مدة اإلذن ؛

- اإلبالغ عن غي ع3ل غو تلف في تجهيزات املؤسسة ؛

- االمتناع عن استعمال غي جهاز أازي غو كهربائي من شأنه غن 

يشكل خ3را غو ضررا على صحتهم.

املادة)14

يجب على املستفيدين غن يودعوا بمجرد ولوجهم إلى مؤسسات)

غأراضهم وممتلكاتهم  الرعاية االجتماعية التي تقدم خدمة اإليواء،)

لدى إدارة املؤسسة مقابل وصل.

املادة)15

يمكن للمستفيد غن ي3لب من اإلدارة غن تأذن له بمغادرة املؤسسة)

لقضاء)بعض األأراض غو زيارة غحد األقارب.

لإلدارة غن تمتنع عن منح اإلذن للمستفيد بمغادرة املؤسسة،)

غو غن مغادرته) إذا الحظت غن وضعه الشخ�ضي ال يسمح له بذلك،)

للمؤسسة تشكل خ3را عليه.

املادة)16

يجب على كل من يرأب في زيارة املستفيد باملؤسسة غن يحصل)

على إذن تسلمه اإلدارة،)بعد موافقة املستفيد.

تتم الزيارة داخل الفضاءات املخصصة لهذا الغرض.

ألسباب) مؤقتة،) بصفة  الزيارات  تعليق  املؤسسة  يمكن إلدارة 

تتعلق بعرقلة السير العادي للمؤسسة غو اإلضرار بصحة غو سالمة)

املستفيد.

املادة)17

املؤسسة) إلدارة  شكاية  تقديم  يمثله،) من  غو  للمستفيد  يمكن 

وكيفيات) احترام شروط  عدم  غو  املؤسسة،) عمل  سير  بخصوص 

تقديم الخدمات،)غو اإلخالل بمقتضيات هذا النظام الداخلي.

والتحقق) ودراستها،) يتولى املدير تلقي الشكاية،) ولهذا الغرض،)

غيام من تاريخ) ()10( داخل غجل ال يتعدى عشرة) والبت فيها،) منها،)

تقديمها،)مع إخبار املشتكي بمآل شكايته واإلجراء)املتخذ في شأنها.

املادة)18

يرتكبها) الداخلي  النظام  هذا  ملقتضيات  مخالفة  كل  على  يترتب 

غحد املستفيدين ت3بيق العقوبات التأديبية التالية،)حسب جسامة)

املخالفة):

غ()اإلنذار الشفوي)؛

ب()التوبيخ)؛

ج()ال3رد.

أير غنه ال يمكن إصدار عقوبة ال3رد إال بعد غخذ رغي املؤس2.

املادة)19

لجنة) املستفيدين من لدن،) يتم البت في املخالفات التي يرتكبها،)

تأديبية تتألف من):

- مدير املؤسسة غو من يمثله، رئيسا ؛
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- طبيب املؤسسة ؛

- ممثل عن هيئة التأطير االجتماعي العضو في لجنة التتبع والرقابة ؛

-)ممثل عن املستفيدين العضو في لجنة التتبع والرقابة)؛

-)ممثل عن األسر العضو في لجنة التتبع والرقابة،)إن وجد.

املادة)20

شأن) في  تقريرا  املخالفة،) حسب جسامة  املؤسسة،) إدارة  تعد 

مخالفة املستفيد ملقتضيات هذا النظام الداخلي وذلك بعد االستماع)

إليه.

التأديبية) اللجنة  إلى  السابقة  الفقرة  في  املذكور  التقرير  يوجه 

داخل غجل خمسة))5()غيام من تاريخ االستماع إلى املعني باألمر.

املعني) بإعذار  بالتقرير،) توصلها  فور  التأديبية،) اللجنة  تقوم 

ودعوته إلى املثول غمامها قصد االستماع إليه حول األفعال املنسوبة)

إليه داخل غجل ال يقل عن عشرة))10()غيام من تاريخ التوصل باإلعذار.

لحضور) يختاره  شخص  بأي  االستعانة  باألمر  للمعني  يمكن 

جلسات االستماع.

باألمر، املعني  إلى  االستماع  بعد  قرارها  التأديبية  اللجنة   تتخذ 

األجل املنصوص عليه في) غو امتناعه عن املثول غمامها بعد انقضاء)

الفقرة الثالثة من هذه املادة،)ويبلغ املعني باألمر بالقرار املتخذ،)داخل)

غجل ال يتعدى خمسة))5()غيام.

املادة)21

يتم إطالع املستفيدين والعاملين باملؤسسة واملتدخلين الخارجيين)

الوسائل) بكل  الداخلي  النظام  هذا  مضمون  على  معها،) املتعاملين 

املتاحة،)ال سيما عبر):

- وضعه رهن إشارة املعنيين لدى اإلدارة لالطالع عليه ؛

- تعليق موجز عنه في األماكن املخصصة لإلعالنات ؛

يمثله بمضامينه وشرحه وتفسيره عند  غو من  املستفيد  إخبار   -

االقتضاء.

املادة)22

ذلك، إلى  الضرورة  دعت  كلما  الداخلي  النظام  تعديل   يمكن 

وال سيما في الحاالت التالية):

املؤسسة طرف  من  املقدمة  الخدمات  طبيعة  في  تغيير  وقوع   - 

غو مرافقها ؛

- قبول ولوج فئات جديدة ؛

معاينة  بعد  والرقابة  التتبع  لجنة  غو  املدير  غو  املؤس2  طلب   -

صعوبات تعترض السير العادي للمؤسسة.

توجه نسخة من النظام الداخلي بعد تعديله إلى السل3ة الحكومية)

للنصوص) التحقق من م3ابقته  بالتنمية االجتماعية قصد  املكلفة 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)23

من) (24 املادة) في  عليها  املنصوص  والرقابة  التتبع  لجنة  تجتمع 

)4()مرات في السنة وكلما) غربع) (،65.15 القانون السالف الذكر رقم)

دعت الضرورة إلى ذلك،)بمبادرة من رئيسها.

 توجه االستدعاءات مصحوبة بالوثائق املتعلقة بالنقط املدرجة

في جدول األعمال إلى كل عضو من غعضاء)اللجنة بكل الوسائل التي)

تثبت التوصل بها،)بما في ذلك الوسائل اإللكترونية،)وذلك داخل غجل)

خمسة عشر))15()يوما على األقل قبل التاريخ املحدد لالجتماع.

املادة)24

بصفة صحيحة بحضور ثلثي غعضائها) تنعقد اجتماعات اللجنة،)

يوجه رئيسها) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني،) على األقل،)

غيام على األقل من التاريخ) ()10( الدعوة النعقاد اجتماع ثان عشرة)

املقرر لالجتماع األول ويكون هذا االجتماع صحيحا مهما كان عدد)

األعضاء)الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأألبية غصوات غعضائها)

الحاضرين،)وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه)

الرئي2.

توقيع املديرتوقيع املؤس2


