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عن هذا الدليل

السّن،  ِكبار  للتعامل مع فئات  الُطرق  العاملين/ات بأفضل  د  تزوِّ الدليل تقنّيات وأساليب  يشمل هذا 
وِكبار  الشيخوخة  إزاء  المجتمعّية  والمواقف  التصّورات  في  تغيير  إحــداث  في  يأمل  هذا  توّجهه  وفي 
ُمراِفقة  أساسّية  والِحكمة كصفات  بالمرجعّية  واالعتراف  للشيخوخة  اإليجابّية  النظرة  نْشر  عبر  السّن، 
لخبرة ِكبار السّن، واالعتراف بَدور ِكبار السّن وإسهامهم في التطّور الحاصل على الصعد كاّفة، والنظر 
النظرة  هذه  غرس  شأن  من  إّن  إذ  ا؛  وثقافّيً ا  واجتماعّيً اقتصادّيًا  فاعلة  نشطة  كقّوة  السّن  ِكبار  إلى 
اإليجابّية أن ُتسهم في استقطاب الُمناصرين أو المدافعين عن حقوق ِكبار السّن، والتصّدي للتمييز 
وتعزيز  القوانين  سّن  أجل  من  ضاغطة  قــّوة  ليشّكلوا  االجتماعي،  وع  والنَّ السّن  أســاس  على  القائم 

الجهود القانونّية للقضاء على سوء الُمعاملة التي يتعّرضون لها ودرء الَمخاطر عنهم.
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التمهيد
يُعتــر األردن مــن الــدول الســباقة يف مجــال تعزيــز منظومــة حاميــة األرسة، وقــد خطــى عــى مــدى الســنوات 

الســابقة خطــوات عديــدة يف هــذا املجــال، حتــى أصبــح أمنوذجــاً رياديــاً يف مأسســة اســتجابة املؤسســات الوطنيــة 

مــن خــال منظومــة متكاملــة مــن الترشيعــات والسياســات والخدمــات ضمــن أطــر مؤسســية قامئــة عــى نهــج 

عمــل تشــاريك بــن كافــة الجهــات املعنيــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة.

ــة  ــة الازم ــر الرعاي ــؤون األرسة بتوف ــي لش ــس الوطن ــة واملجل ــة االجتامعي ــامم وزارة التنمي ــق اهت ــن منطل وم

ــة  ــُدور يف تأدي ــذا ال ــه ه ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــوف ع ــة، والوق ــة اإليوائي ــن يف ُدور الرعاي ــنن املُقيم للُمس

رســالتها تجــاه فئــة املُســنن املُقيمــن لديهــا؛ قــام املجلــس -وبالتعــاون مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان/

مكتــب األردن لتعزيــز الخدمــات النفســية واالجتامعيــة املقدمــة لهــم وتلبيــة معايــر تقديــم هــذه الخدمــات-

بإعــداد الدليــل اإلجــرايئ للعاملــن يف دور رعايــة املســنن، الــذي يوضــح إجــراءات إدارة حــاالت اإلرشــاد النفــي 

ــة  ــة التــي توحــد اإلجــراءات و ســر العمــل بطــرق مهني واالجتامعــي للُمســنن، وغرهــا مــن اإلجــراءات اإلداري

ــة املســنن. ــزالء دور رعاي ــة لن ــات الازم ــم الخدم صحيحــة، وتضمــن تقدي

وانطاقــاً مــن دور وزارة التنميــة االجتامعيــة ودور رعايــة املســنن اللتــان تلعبــان دوراً هامــاً يف تقديــم الخدمــات 

ــية  ــة والنفس ــا الصحي ــكل جوانبه ــة ب ــة للرعاي ــر حاج ــة األك ــم الفئ ــنن، وه ــة املس ــة لرشيح ــة والخاص العام

ــة احتياجاتهــم، وترجمــًة  ــي يقــع عــى عاتقهــام مســؤولية خدمــة املســنن وتلبي ــة – والت ــة واإليوائي واالجتامعي

لــدور املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة كمؤسســة وطنيــة فكريــة تســهم يف صياغــة السياســات واالســراتيجيات 

ــة التنســيقية ملأسســة  ــاره املظل ــبة لتأســيس أرسة متامســكة، وباعتب ــة مناس ــن بيئ ــي تّؤم ــة الت ــج الوطني والرام

العمــل عــى املســتوى الوطنــي يف مجــال حاميــة األرسة، ودوره  الهــام يف تقديــم الدعــم الفنــي لكافــة املؤسســات 

الوطنيــة يف مأسســة عملهــا يف هــذا املجــال، وإميانــاً مــن كافــة األطــراف بتعزيــز أوارص التعــاون والتشــارك فيــام 

بينهــا يف خدمــة األرسة األردنيــة واســتقرارها، وتأكيــدا لــدور صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان/مكتب األردن؛ جــاء 

إعــداد دليــل إجــرايئ للعاملــن يف دور رعايــة املســنن بهــدف توحيــد الجهــود املقدمــة، وتنظيــم اإلجــراءات يف دور 

رعايــة املســنن يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

ــار الــس؛ نتقــدم  ــا كب ــا قضاي ــة تُعنــى بحاميــة األرسة وخصوًص ــا كمؤسســات وطني ــا برشاكتن ــا مــن اعتزازن انطاقً

بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم باخــراج هــذا الدليــل بصورتــه النهائيــة، ونخــص بالشــكر وزارة التنميــة 

االجتامعيــة  للتعــاون يف الزيــارات امليدانيــة لــدور رعايــة املســنن، وشــكرنا موصــول ملــدراء الــدور والعاملــن فيهــا 

باعطــاء املعلومــات التــي ســهلت إعــداد الدليــل، والعضــاء اللجنــة الوطنيــة للمســنن عــى جهودهــم وتعاونهــم 

الدائــم يف االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة للمســنن، ولصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان/مكتب األردن عــى دعمهــم 

ــع املؤسســات، وداعــّن   ــن جمي ــة اســتمرار العمــل التشــاريك ب ــن عــى أهمي ــا املســنن، مؤكدي املتواصــل لقضاي

البــاري عــز وجــل ان تتكاثــف جهودنــا جميًعــا بتوفــر بيئــة داعمــة للمســنن يف وطننــا الحبيــب يف ظــل حــرة 

صاحــب الجالــة الهاشــمية امللــك عبداللــه الثــاين بــن الحســن املعظــم – حفظــه اللــه ورعــاه -.

                                                                                                                                               

أمني عام  املجلس الوطني لشؤون األرسة

الدكتور محمد فخري مقدادي      
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التعريفات الرئيسية

التعريفات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي والعنف األسري: 
النــوع االجتامعــي الجنــدر: هــي العاقــات واألدوار االجتامعيــة والقيــم التــي يحددهــا املجتمــع لــكا الجنســن )الرجــال 

والنســاء(، وتتغــر هــذه األدوار والعاقــات والقيــم وفقــاً لتغــر املــكان والزمــان وذلــك لتداخلهــا وتشــابكها مــع العاقــات 

االجتامعيــة األخــرى مثــل الديــن، والطبقــة االجتامعيــة، والعــرق، الــخ.

العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي: أي فعــل مــؤذي مرتكــب ضــد إرادة الفــرد يســتند إىل مــا ينســبه املجتمــع مــن 

فروقــات بــن اإلنــاث والذكــور، وتختلــف طبيعــة ودرجــة األنــواع املحــددة مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي مــن 

ثقافــٍة إىل أخــرى ومــن بلــٍد آلخــر ومــن منطقــٍة ألخــرى.

العنــف األرسي: أي فعــٍل أو امتنــاٍع عــن القيــام بفعــل يقــع مــن أحــد أفــراد األرسة عــى أي فــرٍد آخــر داخــل األرسة نفســها 

يــؤّدي إىل وقــوع رضر مــادّي أو معنــوّي.    

العنــف الجنــي: العنــف الناتــج عــن نشــاٍط أو ســلوٍك جنــّي، مبــا فيــه التحرّشــات والتعليقــات الجنســيّة واإلغــواء الجنــي 

ــيّة  ــاطات جنس ــاركة بنش ــى املش ــه ع ــاره أو إغرائ ــن كإجب ــر الس ــيّة لكب ــاءة الجنس ــا اإلس ــن أيض ــه، ويتضّم ــراه علي واإلك

ــة أو عــى املشــاركة يف  بــرف النظــر أكان كبــر الســن مــدركاً لذلــك أم مل يكــن، أو تشــجيعه عــى مشــاهدة مــواد إباحيّ

إنتاجهــا، أو تســويقها، أو نرشهــا، أو تشــجيعه عــى التــرّف بشــكٍل جنــّي غــر الئــق. 

ــديّة أو أذى  ــة جس ــه إصاب ــج عن ــد تنت ــذي ق ــتخدامها، ال ــد باس ــديّة أو التهدي ــوة الجس ــتخدام الق ــدي: اس ــف الجس العن

ــة أو مشــوهة،  ــة أو كاوي ــاء مــواد حارق ــه: الــرب، أو الجــرح، أو اللكــم، أو العــض، أو الحــرق بإلق جســدّي، ومــن أمثلت

ــد. ــادّي بالجس ــق األذى امل ــد تُلح ــرى ق ــا أي أفعال أخ ــمل أيض ويش

ــل:  ــاً، ِمث ــاً نفســيّاً أو عاطفيّ ــّي أو يســبب أمل ــه اضطــراب يف الســلوك العق ــج عن ــذي ينت ــف ال العنــف النفــي: هــو العن

ــة، أو الحرمــان  ــر، والعــزل عــن األهــل واألصدقــاء، والســخرية، والتخويــف واملطالــب التعجيزيّ ــة، والشــتم، والتحّق اإلهان

ــات. التعســفّي للحقــوق والحّري

إدارة الحالــة: منهجيــة عمــل تتضمــن تخطيــط وتقييــم وتنســيق وتوجيــه ورقابــة ومتابعــة إجــراءات التدخــل مــع الحــاالت 

وتقديــم الخدمــات الازمــة لهــا بالتنســيق مــع الــرشكاء ذوي العاقــة باســتخدام إجــراءات متسلســلة تحــدد املســؤوليات 

واألدوار منــذ اســتقبال الحالــة وحتــى إغاقهــا.

مــرف الحالــة: هــو املوظــف املختــص الــذي ميتلــك املهــارات والخــرات واملؤهــات الازمــة للتعامــل مــع املســاء إليهــم 

يف املؤسســة املعنيــة، ويتــوىل مهــاّمت إدارة الحالــة منــذ البــدء بإجــراء تقيّيــم مصــادر الخطــورة وحتــى إغــاق امللــف مــن 

ــة أو مــع  ــه/ا  داخــل املؤسســة املعني ــم عــى متابعــة املســاء إلي ــة القائ ــق إدارة الحال خــال اإلرشاف والتواصــل مــع فري

املؤسســات الرشيكــة.
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املوافقــة املســتنرية: هــي املوافقــة الطوعيــة للشــخص الــذي يتمتــع باألهليــة القانونيــة ملنحهــا، مــن أجــل الحصــول عــى 

املوافقــة املســتنرة للمســاء إليــه، يجــب أن يتمتــع بالقــدرة والنضــوج ملعرفــة وفهــم الخدمــات املقدمــة لــه، وأن يتمتــع 

باألهليــة القانونيــة إلعطــاء موافقتــه.

ــذة،  ــة الناف ــن الوطني ــات والقوان ــب الترشيع ــم حس ــاء إليه ــات للمس ــم الخدم ــتنرة لتقدي ــة املس ــذ املوافق ــي أخ  ينبغ

وإلحالتهــم لخدمــات أخــرى وملشــاركة معلوماتهــم للتأكــد مــن أن املوافقــة “مســتنرة”، يتعــن عليهــم تقديــم الخدمــات 

كــام يــي:

جميع الخيارات املتاحة للمساء إليهم وتبعاتها.	 

أنه سيتم تبادل املعلومات مع آخر لغايات الحصول عى خدمات أخرى.	 

توضيح تبعات املوافقة بالحصول عى خدمات أخرى بدقة.	 

متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن تفهــم اإلجــراءات وتبعاتهــا مــن خــال تقديــم املعلومــات الازمــة لهــم وذلــك 	 

باســتخدام بدائــل التواصــل املتنوعــة )لغــة اإلشــارة ،الصــور، املعلومــات الشــفهية واملكتوبــة ،الــخ(  عنــد الــرورة.

ــم بخدمــات متخصصــة. تشــمل هــذه الخدمــات املتخصصــة عــادة دعــم نفــي  ــم الخدمــة: دعــم املنتفــع  بتقدي تقدي

اجتامعــي، دعــم نفــي متخصــص، إرشــاد اجتامعــي، إرشــاد أرسي، مشــورة  قانونيــة، دعــم طبــي، إيــواء ...الــخ.، ويقدمهــا 

كادر محــرف ومتعلــم ومــدرب عــى تقديــم مثــل هــذه الخدمــات.

مقــدم خدمــة: املختــص أو املؤسســة املختصــة التــي تقــدم هــذه الخدمــات املتخصصــة للمســنن. وتعتــر دار املســنن مــن 

مقدمــي الخدمــة مــن نــوع ‘الرعايــة اإليوائيــة’. 

الرعاية اإليوائية: جميع أشكال تقديم الخدمة االجتامعية و النفسية والتمريضية واإلقامة يف مؤسسة متخصصة.

التعريفات الخاصة بالمسنين:
ــا عــى أنــه »مــن بلــغ  ــا ملعايــر منظمــة األمــم املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة يُعــرَف كبــر الســن عامليً املســن: وفًق

الســتن مــن عمــره«، ويف بعــض الــدول املتقدمــة فــإن عمــر الشــيخوخة يبــدأ من عمــر ٦٥ ســنة، أمــا يف األردن؛ فــإن تعريف 

األمــم املتحــدة يُعتــر مناســبًا وهــو منســجم مــع الترشيعــات املحليــة، واالســراتيجيات الوطنيــة وخططهــا التنفيذيــة. 

اللجنــة الوطنيــة لكبــار الســن: جــاء تشــكيل اللجنــة الوطنيــة للمســنن بقــرار مــن رئاســة الــوزراء رقــم 283٦4/1/12/21 

ــات  ــذ مكون ــة واملؤسســات التــي ميثلونهــا يف تنفي تاريــخ 2012/10/18 بهــدف رفــع مســتوى التنســيق بــن أعضــاء اللجن

الخطــة التنفيذيــة لاســراتيجية الوطنيــة األردنيــة للمســنن وتحديثهــا وتطويرهــا باســتمرار.

إســاءة معاملــة املســنني: ميكــن تعريــف إســاءة معاملــة املســنن بأنهــا »فعــل واحــد أو متكــرر أو غيــاب اإلجــراء املناســب، 

ــاط لشــخص مســن«. ميكــن أن تتخــذ  ــي تســبب األذى أو اإلحب ــع الثقــة الت ــا توق ــة يكــون فيه ــذي يحــدث يف أي عاق ال

إســاءة معاملــة املســنن أشــكااًل مختلفــة مثــل اإلســاءة البدنيــة والنفســية، والعاطفيــة، والجنســية، واملاليــة. كــام ميكــن أن 

يكــون نتيجــة إهــامل مقصــود أو غــر مقصــود.
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التعريفات الخاصة بإدارة الحالة:
التعــرف عــى الحالــة هــو التعــرف عــى كــون املســاء إليــه )املســن( قــد تعــرض ألي شــكل مــن أشــكال العنــف ، وميكــن 

القيــام بذلــك بعــدة طــرق: أن يقصــد املســاء إليــه منســقي الحالــة بنفســه أو أن يتــم التوصــل إليهــا مــن خــال أنشــطة 

العمــل امليــداين والتوعيــة، أو عندمــا يتــم  التعــرف عــى حــاالت العنــف مــن قبــل  مقدمــي الخدمــات العامــة . ويشــكل 

التعــرف عــى الحالــة الخطــوة األوىل يف عمليــة إدارة الحالــة.

الكشــف/اإلفصاح هــو عندمــا يتقــدم املســاء إليــه إىل مــرشف الحالــة أو مقــدم الخدمــة الطاعــه عــى الحادثــة التــي تعــرض 

لهــا. وللمســاء إليــه الحــق وحريــة الكشــف عــن حالــة العنــف التــي تعرضــت لهــا ألي شــخص، كــام يحــق لــه أن يســعى 

للحصــول عــى املســاعدة مــن فــرد أو مؤسســة يف املجتمــع املحــي.

اإلبــاغ اإللزامــي هــو اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف واإلســاءة املثبتــة أو املشــتبه بهــا )كاإلســاءة الجســدية أو الجنســية أو 

اإلهــامل أو اإلســاءة العاطفيــة أو النفســية(، أو العنــف ضــد النســاء مثــل العنــف الجنــي واإليــذاء أو االشــتباه بوجــود 

خطــورة عــى حيــاة الشــخص.

اإلحالــة هــي العمليــة التــي تنفذهــا إحــدى املؤسســات لتحويــل املســاء إليــه إىل مقــدم خدمــة آخــر ألن املســاعدة التــي 

يحتاجهــا هــي خارجــة عــن نطــاق خــرة تلــك املؤسســة أو نطــاق عملهــا.

االســتجابة الفوريــة هــو ضــامن األمــن والســامة الشــخصية للمســاء إليــه مــن خــال تقييــم عوامــل الخطــورة األوليــة التــي 

تشــكل تهديــداً مبــارشاً عــى الحيــاة.

تقييــم الخطــورة  هــي عمليــة ذات شــقن ترتــب عليهــا تقييــم الخطــورة الخارجيــة التــي تواجــه املســاء إليهــا وكيــف ميكــن 

حاميتــه منهــا واملخاطــر الذاتيــة مثــل إيــذاء النفس.

خطــة االســتجابة الفوريــة للحالــة  توضــح بالتفصيــل خطــوات توفــر الخدمــة التــي ســيتم تنفيذهــا مــع تحديــد األدوار 

واملســؤوليات للــرشكاء املعنيــن واإلطــار الزمنــي املحــدد لتنفيذهــا. 

إغــاق الحالــة وهــي الخطــوة األخــرة يف عمليــة إدارة الحالــة، ويتــم إغــاق الحالــة بعــد إجــراء مراجعــة للحالــة وضــامن 

زوال عوامــل الخطــورة املهــددة وتنفيــذ خطــط االســتجابة الفوريــة والتدخــل.

التعريفات الخاصة بالعاملين في دور رعاية المسنين:
ــة  ــة مكتبي ــة وأرسي ــة« اجتامعي ــارات إجــراء »دراســة حال ــك مه ــذي ميتل ــص ال أخصــايئ اجتامعــي: هــو املوظــف املتخّص

وميدانيــة إذا اســتدعت الحاجــة، ومتابعــة الحــاالت بشــكل مســتمر ومتتابــع، وتســجيل التقاريــر بعــد كل جلســة برسيــة 

تامــة.

أخصــايئ تغذيــة: هــو املوظــف املتخّصــص الــذي ميتلــك مهــارات إعــداد الرنامــج الغــذايئ للمســنن حســب حالتهــم الصحيــة 

والنفسية.
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مــرف حالــة: هــو املوظــف املتخّصــص الــذي ميتلــك مهــارات العنايــة بكبــر الســن ورعايتــه مــن جميــع النواحــي، وتقديــم 

الخدمــات الازمــة له.

املــرف االداري: هــو املوظــف املتخّصــص الــذي ميتلــك مهــارات متابعــة الرامــج العاجيــة ومهــارات العنايــة بكبــر الســن 

ورعايتــه مــن جميــع النواحــي، وتقديــم الخدمــات الازمــة لهــم واملهــارات اإلداريــة ملتابعــة منســقي الحــاالت والتأكــد مــن 

عملهــم عــى أكمــل وجــه.

ــة  ــة حــول كيفي ــة/ توعوي ــة/ تثقيفي ــك مهــارات إعــداد برامــج عاجي ــذي ميتل مرشــد نفــي: هــو املوظــف املتخّصــص ال

التخلــص مــن األفــكار الســلبية، ومتابعــة الحالــة النفســية للمســنن، وتحويــل مــن تلــزم حالتــه إىل الطبيــب النفــي ملتابعته.

مقدمــوا الخدمــات املتخصصــة: هــم األفــراد واملنظــامت واملؤسســات املعنيــة بالوقايــة واالســتجابة لاحتياجــات التخصصيــة 

للمســنن، وعــى ســبيل املثــال ال الحــر؛ )االحتياجــات الطبيــة والنفســية واالجتامعيــة(. 

 مقدمــوا الخدمــات العامــة: يشــر هــذا املصطلــح إىل كافــة الجهــات الفاعلــة مبــا يف ذلــك؛ وكاالت األمــم املتحــدة واملنظامت 

غــر الحكوميــة والجهــات الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــات غــر املتخصصة يف مجــال رعاية املســنن.

املخاطــر الرسيريــة: كل مــا يتعلــق بحالــة املنتفــع الصحيــة واملتمثلــة بـ)الصدمــات والكدمــات، العنــف الجنــي، الحمــل، 

األمــراض املنقولــة، تعاطــي املخــدرات، الحالــة الغذائيــة، أيــة مظاهــر صحيــة ملحوظــة عليــه(.

الحالة الطارئة: هي كل حالة تظهر عليها مؤرشات غر طبيعية تدل عى تعرض املنتفع لعارض صحي أو نفي.
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سياق إعداد الدليل 

الهدف
ــة للُمســنن يف دور  ــات املقدم ــم الخدم ــل الخــاص بتقدي ــم إجــراءات ســر العم ــح وتنظي ــل إىل توضي ــدف هــذا الدلي يه

رعايــة املســنن  والتــي تــرشف عليهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة، واختصــار الوقــت والجهــد الخــاص بتقديــم هــذه الخدمــات 

ملحتاجيهــا، ويســهم  أيضــاً يف تســهيل عمليــة املراجعــة والتدقيــق والعمليــات اإلرشافيــة، وتوحيــد النــامذج،  وبالتــايل تســهيل 

طريقــة العمــل، و تبــادل املعلومــات بــن الــوزارة و املؤسســات املختلفــة والوصــول إىل فهــم مشــرك يدعــم آليــات التعامــل 

ــة وشــاملة مــن  مــع املســنن، وتقديــم الخدمــات الازمــة لهــم، ويوحــد إجراءاتهــا ضمــن إطــار تقديــم خدمــات متكامل

خــال مــا يــي:

ــتجابة 	  ــن االس ــة- م ــع دور الرعاي ــة م ــة -بالرشاك ــة االجتامعي ــن يف وزارة التنمي ــن العامل ــل ميّك ــار عم ــاد إط إيج

ــا. ــل معه ــنن والتعام ــات املس الحتياج

توحيد التعريفات لجميع املصطلحات الخاصة بخدمة املسنن.	 

تحديد األدوار واملسؤوليات املختلفة لكافة العاملن يف دور رعاية املسنن.	 

تسهيل عملية املراجعة والتدقيق والعمليات اإلرشافية.	 

استخدام مناذج عمل محددة وموحدة تسهل طريقة العمل.	 

تحسن نوعية الخدمات املقدمة.	 

رفع كفاءة ورسعة االستجابة للحاالت؛ مبا يتناسب مع االحتياجات الفعلية لكل حالة.	 

تسهيل عملية توفر البيانات والتقارير والوثائق حول آليات العمل يف دور رعاية املسنن. 	 

ولتحقيق هدف الدليل البد من اإلجراءات التالية:
اعتامد الدليل وتعميمه كأساس ملرشوعية التعامل مع املسنن وتقديم الخدمات لهم. 	 

تدريب وتأهيل كافة العاملن يف دور رعاية املسنن عى كيفية استخدام هذا الدليل. 	 

 تعزيز وتوسيع الرشاكات مع املؤسسات الوطنية األخرى لتوفر كافة الخدمات التي يحتاجها املسنن.	 

نطاق العمل
ــة  ــة األردني ــة يف اململك ــنن يف دور الرعاي ــع املس ــل م ــل والتعام ــة العم ــات آللي ــراءات وتفصي ــل إج ــذا الدلي ــدم ه يق

ــة دور  ــم هــذه اإلجــراءات يف كاف ــن تناغ ــة وبشــكل يضم ــة االجتامعي ــوزارة التنمي ــي ل ــار التنظيم ــا لإلط الهاشــمية، وفق

ــم. ــي احتياجاته ــة تلب ــاملة ومتكامل ــات ش ــم خدم ــن تقدي ــام يضم ــة م الرعاي

الفئة المستهدفة من الدليل
يستهدف هذا الدليل كافة العاملن املعنين بالتعامل مع املسنن من: 

العاملن يف وزارة التنمية االجتامعية. 	 

العاملن يف دور رعاية املسنن. 	 

العاملن يف خدمات رعاية املسنن.	 
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المنهجية
ــؤون األرسة  ــي لش ــس الوطن ــع املجل ــيق م ــل وبالتنس ــق العم ــام فري ــاه، ق ــورة أع ــات املذك ــداف واملخرج ــق األه لتحقي

ــة: ــوات اآلتي ــذ الخط ــكان/مكتب األردن، بتنفي ــدة للس ــم املتح ــدوق األم وصن

تحليل الوضع الراهن، وتم خاللها ما يلي:
مراجعــة مكتبيــة واســتعراض لكافــة الوثائــق ذات العاقــة بقضايــا املســنن، والرجــوع إىل الدراســة التقييميــة لــدور رعايــة 

املســنن لتكــون مرجعــا إلعــداد الدليــل اإلجــرايئ.

إجــراء زيــارات ميدانيــة ومقابلــة املعنيــن يف وزارة التنميــة االجتامعيــة، وذوي العاقــة للتعــرف عــى آليــات العمــل املتبعــة 

مــن قبلهــم يف التعامــل مــع الحــاالت التــي تحتــاج لإلرشــاد النفــي واالجتامعــي، أو الحــاالت التــي تتعــرض لإلســاءة.

البناء والتصميم
تــم إعــداد التصــور األويل الــذي يوضح اإلطــار العــام للدليــل اإلجــرايئ ومحتوياتــه بنــاًء عــى الدراســة التقييميــة وعرضــه 

عــى وزارة التنميــة اإلجتامعيــة واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان/مكتب األردن وأعضــاء 

اللجنــة الوطنيــة للمســنن، وأخــذ التغذيــة الراجعــة عليــه وتعديــل التصــور بنــاء عليهــا واألخــذ بهــا، ومــن ثــم اعتــامده.

االستدامة
مأسسة الدليل يف وزارة التنمية االجتامعية، وتعميم واعتامد استخدامه يف دور رعاية املسنن.

تدريب العاملن عى طرق وآليات التعامل مع الدليل.
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سياق السياسات والتشريعات الناظمة
ضمــن الســياق العــام للسياســات والترشيعــات الناظمــة للحــد مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي واالســتجابة 

لــه يف األردن، وباألخــص الحاميــة مــن العنــف األرسي، فــإن السياســات والترشيعــات الرئيســية الناظمــة لعمــل دور رعايــة 

املســنن هــي كــام يــي:

 الدستور األردني
 نصــت املــادة )1/٦( مــن الدســتور األردين عــى أن »األردنيــون أمــام القانــون ســواء ال متييــز بينهــم يف الحقــوق والواجبــات 

ــن  ــا الدي ــادة )4/٦( فنصــت عــى أن »األرسة أســاس املجتمــع قوامه ــا امل ــن« .أم ــة أو الدي ــوا يف العــرق أو اللغ وان اختلف

واألخــاق وحــب الوطــن, يحفــظ القانــون كيانهــا الرشعــي ويقــوي أوارصهــا وقيمهــا«. أمــا املــادة )٥/٦( فقــد نصــت عــى 

» يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغال«. 

وقــد نصــت املــادة )2/7( عــى أن« كل اعتــداء عــى الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لألردنيــن جرميــة 

يعاقــب عليهــا القانــون«.

ومن هنا نجد االلتزام الرسمي بحفظ الحقوق واملحافظة عليها من اإلساءة واالستغال.

قانون الحماية من العنف األسري
 متــت املصادقــة عــى قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي رقــم )٦( لعــام 2008 ، والــذي يتضمــن بشــكل أســايس االســتجابة 

القضائيــة  للعنــف األرسي، تعريــف األرسة وأفــراد األرسة، إنشــاء لجــان الوفــاق األرسي لتيســر املحافظــة عــى وحــدة األرسة، 

إلزاميــة التبليــغ ودور إدارة حاميــة األرسة يف ضــامن ســامة الضحايــا مــن خــال إصــدار أوامــر عــدم التعــرض واإلحالــة إىل 

لجــان الوفــاق األرسي أو املحكمــة.

وقــد تــم اصــدار قانــون الحاميــة عــام 2017 ليشــمل عــى توســيع تعريــف األرسة وأفــراد األرسة ويشــمل األقــارب حتــى 

الدرجــة الثالثــة واألصهــار حتــى الدرجــة الثانيــة ومــن يقيمــون يف البيــت األرسي. وتحديــد إلزاميــة التبليــغ عــى مقدمــي 

الخدمــات الطبيــة أو التعليميــة أو االجتامعيــة يف القطاعــن العــام والخــاص عــن كافــة الحــاالت التــي يبــدو أنهــا ناتجــة عــن 

عنــف أرسي  واقعــة عــى مــن هــو دون ســن الثامنــة عــرشة أو عــى عديــم األهليــة ويكــون التبليــغ مبوافقــة املجنــي عليــه 

إذا تجــاوز ســن الثامنــة عــرشة، وكان كامــل األهليــة. ويعاقــب بالحبــس حتــى أســبوع أو بالغرامــة كل مــن خالــف أحــكام 

هــذه املــادة. وضــامن أن يتمتــع مقــدم البــاغ بالحاميــة القانونيــة والحفــاظ عــى الرسيــة وعــدم اإلفصــاح عــن هويتــه إال 

إذا تطلبــت اإلجــراءات القضائيــة غــر ذلــك.
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تعليمات ترخيص دور الرعاية اإليوائية للمسنين لسنة 2014

المادة 1
تسمى هذه التعليامت )تعليامت ترخيص دور الرعاية اإليوائية للمسنن لسنة 2013 الصادرة مبقتىض املادة )3( من نظام 

دور املسنن واألندية الخاصة بهم رقم )81( لسنة 2012 ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المادة 2
يكون للكلامت والعبارات الواردة يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة عى غر ذلك:

الوزير :  وزير التنمية االجتامعية .

األمن العام :  امن عام وزارة التنمية االجتامعية .

املديرية املعنية :  املديرية املختصة يف وزارة التنمية االجتامعية بشؤون املسنن .

املديرية امليدانية :  مديرية التنمية االجتامعية يف املحافظة أو اللواء .

الدار : الدار املرخصة إليواء املسنن وفقاً ألحكام هذه التعليامت .

املسن :  كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسن وكل رجل تجاوز الستن من العمر وكانا بحاجة إىل رعاية إيوائية .

المادة 3
يقدم طلب الرخيص للمديرية امليدانية من قبل املؤسس ويرفع هذا الطلب مدعامً بالوثائق واألوراق والنامذج املبينة أدناه 

إىل املديرية املعنية :

1. صورة مصدقة عن بطاقة األحوال املدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الرخيص غر أردين .

2. شهادة تسجيل املؤسسات العامة واألهلية واألجنبية والرشكات والجمعيات والهيئات االجتامعية .

3. ثاث صور شخصية للمؤسس .

4. شهادة عدم محكومية .

٥. النظام الداخي للدار متضمناً :

 أ. اسم الدار.

 ب. الطاقة االستيعابية .

 ج. الرامج واألنشطة املراد تطبيقها يف دار املسنن تحقيقاً لألهداف املنصوص عليها يف هذه التعليامت .

 د. الخدمات املراد تقدميها للمسنن .

٦. النموذج الخاص باستكامل الرشوط الصحية معبأ من قبل طبيب الصحة ، وموقع ومختوم من قبل املديرية امليدانية يف 

وزارة الصحة .

7. سند تسجيل القطعة املنوي إقامة دار املسنن عليها عى أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراض ومخطط موقع 

لذات القطعة .

8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الرخيص ، وبعد 

الحصول عى املوافقات من الجهات املعنية .

9. صور عن املؤهات التعليمية واملهنية للعاملن يف الدار ، مبا فيهم املدير والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي .

10. تقارير طبية حديثة للعاملن يف الدار ، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة ، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم 

من األمراض السارية واملعدية ، عى أن يتم تجديدها دورياً مبعدل كل ستة شهور .

11. تعهد من مؤسس الدار بكافة االلتزامات املالية املرتبة عليه طيلة فرة عمل الدار .

المادة 4
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يصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض مع بيان األسباب ويعلم صاحب العاقة بذلك خطياً .

المادة 5
يف حال املوافقة تستكمل اإلجراءات اإلدارية وتستويف الوزارة بدل خدمات تدفع يف الدائرة املالية التابعة لوزارة التنمية 

االجتامعية من طالب الرخيص عند تسجيل الدار عى النحو التايل :

1. مائتان وخمسون ديناراً عند إصدار الرخصة ألول مرة .

2. خمسون ديناراً عند تجديد الرخصة السنوية للدور القامئة .

المادة 6
تقوم املديرية املعنية مبخاطبة وزارة الصناعة والتجارة العتامد االسم التجاري وعمل سجل تجاري للدار ومخاطبة الجهات 

املعنية .

المادة 7
تصدر شهادة ترخيص الدار ، وتسلم لطالب الرخيص عن طريق املديرية املعنية حسب األصول اإلدارية املعمول بها 

واإلعان عنها يف الجريدة الرسمية .

المادة 8
أ. يلتزم صاحب الدار بتجديد الرخصة سنوياً ، من خال مراجعة املديرية امليدانية وتسحب رخصة الدار بعد مرور ستة 

أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الرخيص .

ب. يتم تجديد رخصة الدار من قبل مدير املديرية املعنية ، بعد الكشف الحي عى الدار من قبل املديرية امليدانية .

ج. عى مدير املديرية املعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خال شهر من تاريخ ورود الكشف الحي من املديرية 

امليدانية .

د. يف حال نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته تتخذ إجراءات الرخيص املتبعة للرخيص ألول مرة .

المادة 9
يشرط يف املوقع املراد إقامة دار املسنن فيه ما يي :

1. أن يكون املوقع  بعيدا من طرق املواصات الرئيسية وأن يكون يف مناطق منظمة تنظيامً سكنياً وليس تجارياً أو صناعياً .

2. أن يكون املوقع بعيداً عن املنشآت الصناعية واملكاره الصحية واملستودعات القابلة لاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة 

العامة ، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأساك الضغط العايل ، وأن ال يكون املوقع يف مكان استخدم سابقاً كمكب 

عام للنفايات أو بالقرب منه .

3. أن ال يكون املوقع يف منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات واالنهيارات .

4. أن تكون الطرق املؤدية للموقع آمنة ومعبدة .

المادة 10
يشرط يف املبنى املراد ترخيصه كدار لرعاية املسنن من الداخل والخارج ما يي:

أ . من الخارج :

1. أن يكون البناء مستقاً وله مدخل رئيي ومخرج للطوارئ .

2. أن يكون البناء من مواد اإلنشاء الدامئة وفق كودة البناء املعتمدة .
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3. أن تتناسب مساحة الدار وعدد الغرف واملرافق الصحية مع الحد األعى من عدد املسنن املتوقع )الطاقة االستيعابية( 

وعى أن يخصص مرفق صحي واحد لكل خمسة مسنن عى األقل .

4. أن يكون املبنى خالياً من السكان قبل الكشف عليه .

٥. وجود كامرات ملراقبة األبواب واملداخل الخارجية وداخل الدار والحديقة ألسباب أمنية ، وعدم استخدامها يف املنامات 

حفاظاً عى خصوصية املسن .

٦. أن تكون املداخل الرئيسية مبستوى األرصفة ، وإذا مل يكن باإلمكان تحقيق ذلك ، فيمكن استعامل املنحدرات للوصول 

إليها من قبل املسن وخاصة ملستعمي الكرايس املتحركة منهم .

7. أن يتم استخدام األبواب املنزلقة وبخاصة عند املداخل الرئيسية عى أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً .

8. أن ال يقل العرض الصايف لألبواب عن 80سم ، وأن تزود بالوسائل التي تسمح بفتحها وإغاقها يدوياً يف حال انقطاع 

الكهرباء .

9. أن تزود األبواب الزجاجية يف املداخل الرئيسية بإشارات تدل عى وجودها .

10. أن تكون مواقف السيارات الخاصة بذوي اإلعاقة قريبة من مداخل الدار .

11. أن ال تستعمل العتبات عند املداخل الرئيسية واألبواب .

12. أن يزود املبنى باللوحات اإلرشادية واإلشارات الرورية للداللة عى الخدمات املتوفرة يف الدار ، مثل املرافق الصحية 

واملنحدرات والصعود والهبوط وغرها .

13. يجب أن تتوفر حديقة خارجية مساحتها ال تقل عن )10( م2 لكل نزيل ، وأن تكون مستوية وغر قابلة لانزالق وغر 

مثرة للغبار وخالية من أي عوائق ، وأن ال يتم استخدامها كمواقف للسيارات ، وأن تكون محاطة بسور مناسب يسمح 

للمسن باالستمتاع باملناظر الخارجية .

14. توفر مظات وطاوالت وكرايس مريحة وإنارة مناسبة يف الحديقة ، بحيث تؤمن الراحة للمسن .

» أن ال يزيد ارتفاع عتبات الشبابيك عى ٦0 سم وذلك للسامح بالرؤية الخارجية .

ب . املبنى من الداخل :

1. أن ال تقل املساحة املخصصة للمسن الواحد عن )٦( م2 باستثناء املمرات واملداخل والحاممات ، وأن ال تقل سعة الدار 

عن عرشة مسنن .

2. أن يتوفر جناح خاص ، ملنامات الذكور وآخر لإلناث مع مراعاة فصل املرىض النفسين عن باقي املسنن .

3. أن يكون املبنى مزوداً بنظام التدفئة والتريد بحيث تكون درجة الحرارة من 20- 2٥ درجة مئوية وأن ال تقل الحرارة 

عن 30 درجة مئوية شتاءاً مع رضورة توفر منظم حرارة داخل الدار )ثرومستات( .

4. أن يكون املبنى مزوداً باإلنارة الكافية وموزعة يف جميع األماكن مع توفر مولد كهربايئ يعمل بشكل تلقايئ يف حال 

انقطاع التيار الكهربايئ الرئيي ، وأن ال تستعمل املواد املشتعلة مثل )الشموع واملصابيح اليدوية( .

٥. أن تتوفر التهوية الازمة مع مراعاة أن يتم تزويد جميع النوافذ مبناخل وشبك للحامية ، وأن تكون سهلة الفتح للمسن .

٦. أن ال يقل عرض املمرات عن 120 سم .

7. أن ال تستعمل األبواب املتأرجحة ، وأن تستعمل األبواب املنزلقة ، وأن ال تقل الفتحة الصافية لألبواب عن 80 سم .

8. أن تكون جميع الستائر املستعملة يف جميع الغرف سهلة الفتح واإلغاق وال تحتاج إىل كلتا اليدين .

9. مراعاة اختيار ألوان متناقضة لألثاث واألرضية والجدران لتسهيل متييزها من قبل املسن.

10. أن تكون أرضية الغرف مغطاة بغطاء آمن من النوع الذي يختزل األصوات وسهل التنظيف وغر قابل لانزالق ومقاوم 

للحريق ، ويجب أن تكون األرضيات مستوية متاماً وخالية من أي بروزات أو فراغات تسبب اإلعاقة للمسن .

11. أن تتوفر مقابض )متكآت( مثبتة عى الجدران ويف املمرات والصاالت وغرف النوم واملرافق الصحية وأن ال يزيد قطر 

املتكآت عى 40 سم وأن ال يقل عن 30سم ، كام يجب أن ال يقل البعد بن املتكآت والجدار عن 40سم .
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12. يف حال وجود أكر من طابق يجب أن يتوفر مصعد آمن تتوفر فيه رشوط السامة العامة وأن يكون مزوداً ببطارية 

خاصة تعمل يف حال انقطاع التيار الكهربايئ .

13. يجب مراعاة األمور التالية يف األدراج :

» أن يتم توحيد ارتفاع الدرجة يف الشاحط الواحد .

» أن تكون أسطح الدرج ذات ملمس خشن غر قابل لانزالق .

» أن يتم متييز أول درجة وآخر درجة يف الشاحط الواحد بألوان مختلفة .

» أن يتم تزويد جوانب الدرج بدرابزين مثبت بطريقة متينة بحيث ال يقل ارتفاعه عن 84 سم وال يزيد عى 1 م ومتكآت 

جانبية .

14. أن يحتوي املبنى عى املرافق التالية :

1. مطبخ وصالة طعام ويراعى فيه ما يي :

» يجب أن يتوفر يف الدار مطبخ مناسب وأن يكون مستقاً عن صالة الطعام ويجب أن تكون جدران املطبخ مصقولة من 

مادة السراميك .

» أن تكون أرضية املطبخ مستوية ومبلطة وملساء وسهلة التنظيف .

» أن تكون خزائن املطبخ وأدواته من مادة الستانليس ستيل .

» أن تؤمن يف املطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وأن تكون صالحة .

» أن تتوفر ثاجات لحفظ األطعمة .

» توفر خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة اإلغاق وبعيدة عن أماكن حفظ األغذية .

» توفر غاز يف املطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ يف خزانة محكمة اإلغاق .

» يجب توفر طفاية حريق صالحة خاصة باملطبخ .

2. املنامات ويراعى فيها ما يي :

» يجب توفر أرسة طبية تتناسب مع اإلعاقات الحركية والوضع الصحي للمسنن ، وان ال يقل عرض الرسير عن 90 سم بأي 

حال ، وأن تتوفر مسافة جانبية ال تقل عن 140 سم لتسهيل انتقال املسن إىل الرسير .

» يف حال خصص الرسير ملسن من ذوي اإلعاقات ، يجب تثبيت عوارض معدنية يف السقوف تتدىل منها حلقات معدنية أو 

باستيكية تساعد عى االنتقال بسهولة من وإىل الرسير .

» أن تسمح النوافذ املوجودة يف غرف النوم بالرؤية خارج املبنى وبخاصة من وضعية االستلقاء يف الرسير .

» يجب وجود فواصل يف الغرف املزدوجة لضامن خصوصية املريض يف الحاالت الخاصة .

» أن يكون أثاث الغرفة مصنوعاً من الخشب .

» أن يتوفر يف كل غرفة مقبسان عى األقل للكهرباء ويسهل الوصول إليهام .

» يفضل أن تكون الخزائن قريبة من األرسة قدر اإلمكان ، ويراعى أن ال يزيد ارتفاع مجرى تعليق الثياب عى 1٥0 سم 

ليسمح بتعليق الثياب بسهولة .

» أن يتوفر جرس أعى كل رسير يسهل الوصول إليه .

3. املرافق الصحية ويراعى فيها ما يي :

» أن تكون أرضية الحامم من النوع الذي ال يسبب االنزالق عندما يكون رطباً .

» أن تكون الجدران مبنية من مواد تسمح بتثبت متكآت )بحيث تتحمل أوزاناً تصل إىل 1٥0 كغم( .

» أن يتوفر حامما إفرنجي ومغسلة يف كل غرفة وعى أن يتم استخدام متكآت أفقية عى إحدى طريف املرحاض وعى ارتفاع 

2٥ سم فوق منسوب مقعد املرحاض بحيث ال يقل طولها عن 40 سم .
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» يفضل استخدام الحنفيات ذات الذراع الواحد وأن تكون مزودة باملاء البارد والساخن مع وجود منظم للحرارة ..

» أن تكون مقاعد املراحيض مفتوحة من األمام لتسهيل تنظيف كبار السن ألنفسهم يف أثناء جلوسهم عى املراحيض .

» أن يتوفر حوض لاستحامم )شاور( ضمن املرافق الصحية املشركة لكل مثانية مسنن عى األكر ، وأن يكون مزوداً باملياه 

الباردة والساخنة كام ذكر آنفا ، وأن تثبت الحنفيات يف أماكن تسمح للمسن من الوصول إليها والتحكم فيها بسهولة .

» يجب أن تتوافر يف املرافق الصحية مساحات مناسبة تسمح مبرور الكرايس املتحركة.

» أن تزود أبواب الحاممات ومرافق االستحامم باألقفال التي ميكن أن تفتح من الخارج ، وأن يكون اتجاه فتح األبواب إىل 

الخارج .

4. صالة الجلوس ويراعى فيها ما يي :

» أن يراعى توزيع األثاث بشكل يضمن سهولة الحركة .

» أن يتناسب عدد املقاعد مع عدد املسنن .

» أن ال يزيد ارتفاع املقاعد املخصصة للجلوس عى ٥٥ سم وأن ال يقل عن 40 سم ويفضل أن تكون مساند اليد الجانبية 

مصنعة من مادة متينة لارتكاز عليها أثناء الوقوف والجلوس .

» أن ال تستعمل املقاعد ذات األرجل املتحركة أبداً .

» أن يكون األثاث املستعمل خالياً من الحواف الحادة لتجنب االرتطام واإلصابة .

٥. صالة للزوار تؤمن الخصوصية للمسن ، وأن يتناسب عدد األثاث فيها مع عدد املسنن وعى أن يؤخذ رأي املسن مسبقاً 

عى أي لقاءات أو زيارات من غر األقارب يف حال كان مدركاً.

٦. صالة نشاطات .

7. جناح للشؤون اإلدارية .

8. مستودعات تتوفر فيها رشوط الحفظ والتخزين وعى النحو التايل :

» مستودع لتخزين املواد الغذائية .

» مستودع للوازم واألثاث وعى أن يتم أخذ الحيطة والحذر عند حفظ املواد القابلة لاشتعال وحفظها يف أماكن منعزلة يف 

املستودع .

9. وحدة مابس ويراعى فيها ما يي :

» أن تكون بعيدة عن أماكن تحضر وحفظ األطعمة منعاً النتشار األمراض وأن تتناسب عدد الغساالت مع عدد املسنن .

» أن تتوفر فيها مغسلة وحامم مع مغطس للسامح للعاملن فيها من االغتسال قبل الخروج منعاً النتشار األمراض .

» أن يتم تنظيف أرضيتها وجدرانها بشكل دوري باملواد املعقمة .

10. وحدة صحية مجهزة باملستلزمات الطبية ضمن متطلبات وزارة الصحة ، وتتوفر فيها خزانة لحفظ األدوية وأجهزة 

للعاج الطبيعي .

11. مكتبة )توفر الكتب واملجات والصحف لغايات املطالعة( وتوفر أجهزة حاسوب مزودة بشبكة االنرنت .

12. أماكن العبادة تكون قريبة من غرف النزالء بحيث تضمن هذه األماكن الحرية يف تأدية الفرائض الدينية .

13. يف حال رغبة الدار بتوفر مسبح يجب أن يتم ترخيصه حسب األصول من الجهات الرسمية مع مراعاة ما يتطلبه ذلك 

من وجود كادر متخصص مرشف عليه .
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المادة 11
يشرط يف مدير دار املسنن :

1. أن يتمتع بالجنسية األردنية .

2. أن يكون متفرغاً وبشكل كامل إلدارة الدار .

3. أن يكون حاصاً كحد أدىن عى شهادة البكالوريوس يف أحد فروع العلوم اإلنسانية أو الطبية .

المادة 12
يشرط يف الكادر العامل يف الدار :

1. أن يكون أردين الجنسية .

2. أن يكون متفرغاً وبشكل كامل للعمل يف دار .

3. وأن ال يقل عمره عن عرشين عاماً .

4. أن يكون حاصاً كحد أدىن عى شهادة الدبلوم يف العلوم االجتامعية لألخصايئ االجتامعي وعى شهادة البكالوريوس يف 

علم النفس لألخصايئ النفي وشهادة الدبلوم املتوسط للمعالج الطبيعي وشهادة الدبلوم للممرض القانوين وشهادة الثانوية 

العامة للعامل الصحي ومؤهل الثانوية العامة للمرشف .

المادة 13
يجب أن يتوفر يف الدار طبيب وأخصايئ تغذية مقيم أو زائر .

المادة 14
يراعى أن يتوفر يف الدار عدد من املرشفن يتناسب مع عدد املسنن يف الدار وبحيث يتوفر مرشف لكل خمسة مسنن 

وحسب الوضع املادة 1٥

يجب أن يتوفر يف الدار عدد من املستخدمن يتولون االهتامم بشؤون النظافة الداخلية عى أن ال يكون لهم أي عاقة 

برعاية املسنن .الصحي للمسن .

المادة 16
يحظر عى العاملن مبارشة أعاملهم يف دار املسنن ، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية املطلوبة املنصوص عليها مبوجب هذه 

التعليامت .

المادة 17
عى الدار أن تحتفظ بالوثائق والسجات التالية :

1. سجل الصادر والوارد .

2. سجات مالية .

3. سجل حضور وغياب للجهاز العامل .

4. سجل للزيارات لذوي املنتفعن والزوار بشكل عام .

٥. إعداد ملف طبي واجتامعي لكل مسن يحتوي عى كافة املعلومات الصحية واالجتامعية ، وأن يتم تحديث املعلومات 

بشكل دوري .

٦. إعداد سجل خاص لتسليم واستام املسنن بن الورديات .
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7. ورق مروس وختم خاص باسم الدار .

8. ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي عى ما يي :

أ . الشهادات واملؤهات العلمية .

ب . شهادات خلو من األمراض سارية املفعول وعى أن تحدث كل ستة أشهر .

ت . وثيقة إثبات شخصية سارية املفعول .

ث . شهادة عدم محكومية .

ج . صورتن شخصيتن .

ح . عقد عمل ساري املفعول .

المادة 18
عى دار املسنن تخصيص مكان آمن يف إدارة الدار لحفظ أموال النزالء مع االحتفاظ بإيصاالت داخل ملف كل مسن .

المادة 19
ملوظفي الوزارة املختصن حق املتابعة واإلرشاف عى الدار مبوجب ما نصت عليه هذه التعليامت مبا يف ذلك إجراء الكشف 

املفاجئ يف الحاالت التي يرونها مناسبة .

المادة20
تلتزم الدار مبراعاة ما يي:

أ. استخدام الدار لألهداف والغايات التي ُرّخ صت من أجلها.

ب. اتخاذ جميعاإلجراءات التي تكفل سامة املسن وصحته وعدم تعرضه لإلساءة أو العنف.

ت. االلتزام بالباغات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزارة واملتّصلة بعمل الدور

المادة 21
تلتزم الدار مبراعاة ما يي :

1. استخدام الدار لألهداف والغايات التي رخصت من أجلها .

2. اتخاذ جميع اإلجراءات التي تكفل سامة املسن وصحته وعدم تعرضه لإلساءة أو العنف .

3. االلتزام بالباغات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزارة واملتعلقة بعمل الدور .

المادة 22
يف حالة مخالفة الدار ألحكام النظام والتعليامت يتخذ بحقها أي من اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )9( من نظام دور 

املسنن واألندية الخاصة بهم رقم )81( لسنة 2012 وبحسب مدى خطورتها .

المادة 23
لغايات ضامن تنفيذ قرار الوقف عن العمل أو اإلغاق يتم ما يي :

1. متابعة الدار من قبل املديرية امليدانية ملدة ثاثة أشهر بعد التبليغ بالقرار .

2. يف حالة استمرار الدار بالعمل ، يحال األمر إىل الحاكم اإلداري بقرار من الوزير التخاذ اإلجراءات الازمة .
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3. مخاطبة إدارة السر واملركبات وإشعارهم باإلغاق لسحب رخصة الباص املسجلة باسم الدار .

المادة 24
إذا مل يتم تصويب أوضاع الدار ، يتم إباغ صاحب الدار بقرار إغاق الدار بشكل نهايئ وتسحب شهادة التسجيل من الدار .

المادة 25
عى الدور املرخصة قبل صدور هذه التعليامت تصويب أوضاعها وفقاً ألحكام هذه التعليامت خال سنة من تاريخ نفاذها 

، تجدد لسنة أخرى مبوافقة الوزير الخطية .

المادة 26
تلغى  تعليامت دور املسنن رقم )2( لسنة )2001(.

المادة 27
للوزير تعديل هذه التعليامت وفقاً لألصول .
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قانون الحماية من العنف األسري رقم 15 لسنة 2017

المادة 1
يسمى هذا القانون )قانون الحامية من العنف األرسي لسنة 2017( ويعمل به بعد تسعن يوماً من تاريخ نرشه يف الجريدة 

الرسمية.

المادة 2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا القانون املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عى غر ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية االجتامعية.

الوزير: وزير التنمية االجتامعية.

أفراد األرسة: األشخاص املذكورون يف املادة )3( من هذا القانون.

البيت األرسي: املكان الذي يقيم فيه أفراد األرسة عادة

العنف األرسي: الجرائم الواقعة عى األشخاص التي يرتكبها أحد أفراد األرسة يف مواجهة أي من أفرادها

املترر: الشخص الذي يتعرض للعنف األرسي وفقاً ألحكام هذا القانون.

املكان اآلمن: كل مكان يحقق األمن للمترر وألي من أفراد األرسة واملعتمد من الوزير.

إدارة حامية األرسة: الوحدة التنظيمية املنشأة يف مديرية األمن العام واملختصة بحامية األرسة

األخصايئ االجتامعي والنفي: موظف الوزارة املختص يف إدارة حامية األرسة

المادة 3
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد األرسة

أ- الزوج والزوجة.

ب- األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.

ج- األقارب باملصاهرة حتى الدرجة الثانية.

د- األقارب بالنسب من الدرجة الرابعة واألقارب باملصاهرة من الدرجتن الثالثة والرابعة رشيطة اإلقامة يف البيت األرسي.

ه- الطفل املشمول بحضانة شخص طبيعي أو أرسة بديلة وفقا ألحكام الترشيعات النافذة

المادة 4
أ.1. عى كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو االجتامعية يف القطاعن العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف 

أرسي واقعة عى فاقد األهلية أو ناقصها حال علمه أو إباغه بها.

2. يكون التبليغ مبوافقة املترر إذا كان كامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً ألحكام هذا القانون.

ب. ال يجوز اإلفصاح عن هوية مقدمي الباغ يف قضايا العنف االرسي اال اذا تطلبت اإلجراءات القضائية غر ذلك.

ج. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ) أ( من هذه املادة بالحبس مدة ال تزيد عى أسبوع أو بغرامة ال تتجاوز خمسن 

ديناراً أو بكلتا هاتن العقوبتن.

المادة 5
إذا تبن خال النظر يف دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة مبسائل األحوال الشخصية وجود حالة عنف أرسي تتعلق 

بفاقدي األهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حامية األرسة بصورة عن ملف الدعوى.
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المادة 6
أ- تلتزم إدارة حامية األرسة باالستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حامية تتعلق بالعنف األرسي بالرسعة 

القصوى، وعى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أرسي تحويلها إىل إدارة حامية األرسة التخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأنها.

ب- عند تلقي إدارة حامية األرسة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حامية تتعلق بالعنف األرسي أو تحويلها إليها 

من أي جهة وبعد التحقق من واقعة العنف األرسي تتخذ اإلجراءات التالية:

1- تسجيل الشكوى أو اإلخبار بالتفصيل.

2- تنظيم املحارض الازمة لكل حالة عى حده. 

3- نقل املترر إىل أقرب مستشفى أو مركز صحي إذا اقتضت الرورة ذلك

4- نقل املترر ومبوافقته إىل مكان آمن إذا اقتضت الرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة

٥- اتخاذ اإلجراءات الازمة لحامية املبلغن والشهود وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية

المادة 7
أ- عى الرغم مام ورد يف أي ترشيع آخر، تتوىل إدارة حامية األرسة تسوية النزاع يف قضايا العنف األرسي يف الجنح رشيطة 

موافقة الطرفن أو من ميثلهام قانوناً عى إجراء التسوية وحضور جلساتها عى أن تنحر التسوية يف الفعل الجرمي 

والشكوى املتعلقة به.

ب- ميتنع عى إدارة حامية األرسة إجراء التسوية يف حال كان الفعل يشكل جناية وعليها يف هذه الحالة إحالته إىل املدعي 

العام املختص إلجراء املقتىض القانوين.

ج- لغايات إجراء التسوية املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، تتوىل املحكمة الرشعية املختصة بناء عى طلب 

ادارة حامية األرسة تعين من ميثل فاقد األهلية أو ناقصها يف حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من ميثله.

المادة 8
تلتزم إدارة حامية األرسة عند تسوية النزاع بن األطراف باإلجراءات التالية:

أ- استدعاء األطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك يف امللف.

ب- مراعاة وضع األرسة وظروفها.

ج- تثبيت التسوية املوقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتامعية يعدها االخصايئ االجتامعي 

والنفي.

د- االنتهاء من إجراءات التسوية خال أربعة عرش يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها متديد هذه املدة ملرة واحدة وملدة 

مامثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد االستئناس برأي األخصايئ االجتامعي والنفي.

المادة 9
أ- بعد انتهاء املدة املشار إليها يف الفقرة )د( من املادة )8( من هذا القانون، يحال ملف التسوية إىل املحكمة املختصة 

سواء متت التسوية أم مل تتم.

ب- للمحكمة املختصة املصادقة عى قرار التسوية دون اشراط حضور األطراف خال مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ 

ورود ملف التسوية لقلم املحكمة ويكون قرارها باملصادقة عى التسوية قطعيا

المادة 10
أ- يف حال عدم مصادقة املحكمة املختصة عى قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خال 

املدة املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )9( من هذا القانون تعتر التسوية مرفوضة.
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ب- يحق ألطراف النزاع استئناف قرار املحكمة املختصة الصادر وفقاً ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادة خال عرشة أيام من 

اليوم التايل لتاريخ صدور القرار، وعى محكمة االستئناف النظر يف االستئناف والفصل فيه خال مدة ال تتجاوز عرشة أيام 

من تاريخ ورود امللف لقلم املحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة 11
أ- للمحكمة املختصة بناء عى تقرير األخصايئ االجتامعي والنفي اتخاذ أي من التدابر التالية عى أن يتم تضمينها يف قرار 

املصادقة عى التسوية:

1- إلزام مرتكب العنف األرسي القيام بخدمة للمنفعة العامة ملدة ال تزيد عى أربعن ساعة عمل يف احد املرافق العامة أو 

الجمعيات التي يعتمدها الوزير ومبوافقة األطراف.

2- الحظر عى مرتكب العنف األرسي ارتياد أي مكان أو محل ملدة ال تزيد عى ستة أشهر.

3- إلحاق أطراف النزاع برامج أو بجلسات تأهيل نفي أو اجتامعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى 

يعتمدها الوزير ملدة ال تزيد عى ستة أشهر.

ب- يعاقب كل من ال ينفذ أيا من التدابر املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، بشكل كي أو جزيئ، بالحبس مدة 

ال تزيد عى ثاثة أشهر.

ج- تنظم جميع اإلجراءات والشؤون املتعلقة بالتدابر املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة مبوجب نظام يصدر 

لهذه الغاية.

د- للمحكمة املختصة وبناء عى الطلب إعادة النظر يف أي من التدابر الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة

المادة 12
عى املدعي العام أو املحكمة املختصة اذا اقتضت الرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حامية للمجني عليه 

الذي مل يتم الثامنة عرشة من عمره أو الشاهد الحدث يف إجراءات سامع الشهود واملناقشة واملواجهة، عى أن متكن هذه 

الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء املحاكمة

المادة 13
ال يجوز لقايض التسوية تحت طائلة البطان النظر يف موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة عى إجراء 

التسوية املتعلق به.

المادة 14
تتوىل إدارة حامية األرسة متابعة تنفيذ مرتكب العنف األرسي للتدابر املفروضة عليه وفقا ألحكام املادة )11( من هذا 

القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إىل املحكمة التي صادقت عى قرار التسوية

المادة 15
أ- تبارش املحكمة املختصة النظر يف أي قضية تتعلق بعنف أرسي بعد إحالتها إليها مبارشة وال يجوز تأجيل الجلسات ألكر 

من ثاثة أيام، إال إذا اقتضت الرورة غر ذلك وألسباب تثبت يف املحر

ب- يجب أن تفصل املحكمة املختصة يف قضايا الجنح التي مل تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو مل تتم املصادقة عى 

قرار تسويتها خال ثاثة أشهر من تاريخ ورودها إىل قلم املحكمة

المادة 16
تصدر املحكمة املختصة حال قناعتها برورة حامية املترر وأي من أفراد األرسة وبناء عى طلب أي منهام ويف غياب أو 
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حضور مرتكب العنف األرسي أمر حامية يتضمن إلزامه بأي مام يي:

أ- عدم التعرض للمترر أو أي من أفراد األرسة أو التحريض عى التعرض لهام

ب- عدم االقراب من املكان الذي يقيم فيه املترر أو أي من أفراد األرسة

ج- عدم اإلرضار باملمتلكات الشخصية للمترر أو أي من أفراد األرسة

د- متكن املترر أو أي من أفراد األرسة أو املفوض من أي منهام دخول البيت األرسي بوجود احد أفراد إدارة حامية األرسة 

ألخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العاقة مبوجب ضبط بتسلمها

ه- اي امر ترى املحكمة ان من شأنه توفر حامية فاعلة للمترر أو ألي من األشخاص املحتمل تعرضهم لألذى بسبب 

عاقتهم به.

المادة 17
أ- إذا خالف مرتكب العنف األرسي أمر الحامية املنصوص عليه يف املادة )1٦( من هذا القانون أو أيا من رشوطه فيعاقب 

بالحبس مدة ال تزيد عى شهر أو بغرامة ال تزيد عى مائة دينار أو بكلتا هاتن العقوبتن.

ب- إذا اقرنت مخالفة أمر الحامية باستخدام العنف يف مواجهة أي من املشمولن به فيعاقب مرتكب العنف األرسي 

بالحبس مدة ال تزيد عى ثاثة أشهر او بغرامة ال تزيد عى مائتي دينار أو بكلتا هاتن العقوبتن وذلك مع مراعاة أي 

عقوبة اشد ورد النص عليها يف أي قانون آخر.

ج- إذا تكررت مخالفة أمر الحامية ألكر من مرتن فيعاقب مرتكب العنف األرسي بالحبس مدة ال تقل عن ثاثة أشهر 

وبغرامة ال تقل عن مائة دينار.

المادة 18
تتمتع جميع اإلجراءات واملعلومات املتعلقة بقضايا العنف األرسي التي تنظر أمام أي جهة مبا يف ذلك املحاكم بالرسية 

التامة.

المادة 19
يخصص املجلس القضايئ لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل يف قضايا العنف األرسي.

المادة 20
تعقد املحكمة جلساتها يف أيام العطل األسبوعية والرسمية والفرات املسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

المادة 21
ينشأ يف إدارة حامية األرسة سجل خاص ورقي والكروين توثق فيه حاالت العنف األرسي واإلجراءات املتخذة بشأنها.

المادة 22
يصدر مجلس الوزراء األنظمة الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23
يلغى قانون الحامية من العنف األرسي رقم )٦( لسنة 2008 عى ان يستمر العمل بالتعليامت الصادرة مبقتضاه اىل حن 

إصدار األنظمة وفقا ألحكام هذا القانون.

المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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نظام ترخيص دور رعاية المسنين واألندية الخاصة بهم رقم 81 

لسنة 2012

المادة 1
يسمى هذا النظام )نظام ترخيص دور رعاية املسنن واألندية الخاصة بهم لسنة 2012( ويعمل به من تاريخ نرشه يف 

الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عى غر ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية االجتامعية.

الوزير: وزير التنمية االجتامعية

املديرية امليدانية: مديرية التنمية االجتامعية يف املحافظة أو اللواء.

املسن: كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسن وكل رجل تجاوز الستن من العمر وكانا بحاجة إىل رعاية إيوائية .

دار الرعاية: الدار املرخصة إليواء املسنن ورعايتهم وفقاً ألحكام هذا النظام.

النادي: النادي املرخص لتقديم أي برامج وأنشطة للمسنن وفقاً ألحكام هذا النظام.

المادة 3
أ. يشرط لرخيص دار الرعاية أو النادي ما يي:

 .1 استيفاء رشوط كودة البناء الوطني.

 .2 توافر الكادر البرشي واألثاث واملتطلبات األخرى الازمة للعمل.

 .3 توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات املسنن املختلفة.

ب. يصدر الوزير تعليامت تحدد فيها رشوط الرخيص وفقاً ألحكام هذه املادة.

المادة 4
يشرط يف مقدم طلب ترخيص دار الرعاية أو النادي إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السرة والسلوك وغر محكوم 

بجناية أو بجنحة مخلة بالرشف أو األمانة أو األخاق العامة وإذا كان غر أردين فيجب الحصول عى موافقة وزير الداخلية. 

المادة 5

أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية أو النادي إىل الوزارة عى النموذج املعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات الازمة لهذه 

الغاية.

ب. تتوىل املديرية امليدانية إجراء الكشف عى دار الرعاية أو النادي للتأكد من توافر رشوط الرخيص املنصوص عليها يف 

هذا النظام والتعليامت الصادرة مبوجبه، فإذا تبن لها توافر تلك الرشوط مينح مقدم الطلب موافقة مبدئية عى الرخيص.
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ج. مينح الوزير مقدم الطلب املوافقة النهائية عى ترخيص دار الرعاية أو النادي بعد استيفاء الرشوط واملتطلبات املحددة 

يف هذا النظام والتعليامت الصادرة مبقتضاه.

المادة 6
يعن مدير يتوىل إدارة دار الرعاية أو النادي رشيطة ان يكون حاصاً عى الشهادة الجامعية األوىل عى األقل يف احد فروع 

العلوم اإلنسانية أو االجتامعية أو الطبية وان يكون حسن السرة والسلوك وغر محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالرشف أو 

األمانة أو األخاق العامة.

المادة 7
ال يجوز تغير اسم دار الرعاية أو النادي أو التنازل عن الرخيص الصادر وفقاً ألحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية 

أو النادي أو توسعته إال مبوافقة الوزير.

المادة 8
تتوىل الوزارة اإلرشاف عى دور رعاية املسنن واألندية الخاصة بهم والرقابة عليها ولها يف سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابر 

وإجراءات للتفتيش واملتابعة مبا يف ذلك إلزام دار الرعاية أو النادي مبا يي:

 أ. تنظيم السجات اإلدارية واملالية والفنية وحفظها.

 ب. اتخاذ جميع اإلجراءات التي تكفل صحة املسنن وسامتهم.

 ج. تبليغ ذوي املسنن يف حال مرضهم أو تعرضهم ألي أذى.

المادة 9
أ. للوزير يف حال مخالفة دار الرعاية أو النادي ألحكام هذا النظام أو التعليامت الصادرة مبقتضاه، ان يتخذ بحق املخالف 

أياً من اإلجراءات التالية:

 .1 اإلنذار الخطي لتصويب املخالفة.

 .2 الوقف عن العمل مدى ال تزيد عى ثاثة أشهر إىل ان يتم تصويب املخالفة.

 .3 اإلغاق.

ب. إذا تقرر إيقاع أي من اإلجراءات املنصوص عليها يف البندين )2( و)3( من الفقرة )أ( من هذه املادة فيرتب عى 

املرخص له تامن املسنن الذين يتوىل إيواءهم بنقلهم إىل دار رعاية أخرى عى نفقته أو إعادتهم إىل أرسهم.

المادة 10
إذا قام أي شخص بإنشاء دار للمسنن دون ترخيص فللحاكم اإلداري إغاقها مع إلزامها بتامن املسنن يف دار رعاية أخرى 

عى نفقته.
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المادة 11
تستويف الوزارة بدل خدمات عى النحو التايل:

أ . )2٥0( دينارا عن إصدار الرخصة ألول مرة لدار الرعاية و)٥0( دينارا عن تجديدها سنوياً.

ب . )12٥( ديناراً عن إصدار رخصة النادي ألول مرة و)2٥( ديناراً عن تجديدها سنوياً.

المادة 12
عى جميع دور الرعاية واألندية القامئة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقاً ألحكامه خال سنة من تاريخ 

نفاذه قابلة للتجديد سنة أخرى مبوافقة الوزير.

المادة 13
يصدر الوزير التعليامت الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

المادة 1
يسمى هــذا النظــام )نظام رعاية املسنن لسنة 2021( ويعمل به بعد ثاثن يوما من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عى غر ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية االجتامعية.

الوزير: وزير التنمية االجتامعية.

الحساب: حساب رعاية املسنن.

اللجنة: لجنة إدارة الحساب املشكلة وفق أحكام هذا النظام.

املسن: الشخص الذي تقرر اللجنة حاجته اىل الرعاية وليس له من يرعاه أو يعجز ذووه عن تقديم كامل الرعاية له عى أن 

ال يقل عمره عن ستن عاماً.

المادة 3
يفتح يف الوزارة حساب يسمى )حساب رعاية املسنن( يخصص ملا يي: -

أ. توفر خدمات الرعاية االجتامعية والصحية والبدنية والنفسية املناسبة للمسنن يف مساكنهم وبن أرسهم وفقا لتعليامت 

تصدر لهذه الغاية.

ب. تحسن كفاءة الخدمات االجتامعية املقدمة للمسنن.

ج. إيواء املسنن الذين تعجز أرسهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أرس ترعاهم.

د. العمل عى إدماج املسنن يف املجتمع.

هـ. دعم الرامج واملشاريع املوجهة للمسنن.

المادة 4
أ. تتوىل إدارة الحساب واإلرشاف عليه لجنة تسمى )لجنة إدارة الحساب( برئاسة أمن عام الوزارة وعضوية كل من:-

1. مدير املديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون املسنن / نائبا للرئيس.

2. ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها.

3. ممثل عن املجلس الوطني لشؤون األرسة يسميه أمن عام املجلس.

4. عضوين يسميهام الوزير من العاملن يف رعاية املسنن من القطاع الخاص.

ب. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلام دعت الحاجة اىل ذلك، ويكون اجتامعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها 

عى أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحارضين ويف حال تساوي األصوات يرجح 

الجانب الذي صوت معه رئيس االجتامع.
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ج. يسمي رئيس اللجنة من بن موظفي الوزارة أميناً للرس يتوىل إعداد جداول أعاملها وتدوين محارض جلساتها وحفظ 

قيودها وسجاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 5
تتوىل اللجنة املهام والصاحيات التالية: -

أ. إعداد خطط العمل ووضع الرامج الازمة لتنفيذها.

ب. النظر يف الحاالت التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات الازمة بشأنها.

ج. تشجيع مؤسسات املجتمع املدين إلنشاء دور أو نواد خاصة باملسنن ومتابعة شؤونها.

د. تشكيل اللجان الازمة لتنفيذ الرامج واألنشطة لرعاية املسنن.

هـ. قبول الترعات والهبات واملساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير الازمة عن أوجه االنفاق منها.

و. إصدار أوامر الرف من الحساب للغايات املحددة لذلك.

ز. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

المادة 6
تحدد أوجه االنفاق من الحساب عى النحو التايل: -

أ. رشاء خدمات الرعاية االجتامعية والصحية والبدنية والنفسية الازمة للمسنن مبا فيها خدمات اإلرشاد والصحة النفسية.

ب. رشاء املعدات الطبية واملعينات السمعية والبرية.

ج. تغطية نفقات اإلرشاد والتوعية املوجهة لقضايا املسنن.

د. دعم ذوي املسنن غر املقتدرين أو املترعن عى رعايتهم وإيوائهم منزلياً.

المادة 7
تحدد أحكام وإجراءات طلب االنتفاع من الحساب وفقا لتعليامت تصدر لهذه الغاية.

المادة 8
تتكون املوارد املالية للحساب مام يي :

أ. مام يخصص له من موازنة الوزارة.

ب. الترعات والهبات واملساعدات والوصايا والوقف، رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غر أردين.

المادة 9
يصدر الوزير بناء عى تنسيب اللجنة التعليامت الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

تعليامت االنتفاع واإلنفاق للمسنن من حساب رعاية املسنن لسنة 2022
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صادرة مبوجب أحكام املادتن )7( و )9( من نظام رعاية املسنن رقم )97( لسنة 2021

املادة )1(: تسمى هذه التعليامت )تعليامت االنتفاع واإلنفاق للمسنن من حساب رعاية املسنن لسنة 2022(، ويعمل بها 

من تاريخ نرشها يف الجريدة الرسمية.

المادة )2(
أ- يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام ورد يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عى غر 

ذلك:

املديرية: املديرية املختصة يف وزارة التنمية االجتامعية.

املديرية امليدانية: مديرية التنمية االجتامعية يف املحافظة أو اللواء.

ب – لغايات هذه التعليامت تعتمد التعريفات واملعاين املخصصة لها يف النظام حيثام ورد النص عليها يف هذه التعليامت ما 

مل تدل القرينة عى غر ذلك.

المادة )3(
أ – أحكام ورشوط االنتفاع من الحساب لغايات الخدمة اإليوائية:

1- أن يكون املسن أردين الجنسية.

2- أي مسن من غر حملة الجنسية األردنية، برشط اإلقامة الدامئة يف اململكة وعدم وجود معيل أو مصدر دخل له وال 

توجد له جهة راعية.

3- أي مسن تقطعت به السبل وال توجد له جهة راعية.

-4 أن يكون ضمن الفئة العمرية )٦0 سنة( فام فوق .

٥- أن يكون بحاجة إىل الرعاية االجتامعية، أو الصحية أو البدنية أو النفسية، مبوجب دراسة اجتامعية معززة بالوثائق 

لتحديد الخدمة الازمة.

٦- عدم وجود أرسة ترعاه و/أو تعجز األرسة عن تقديم الرعاية له.

-7 رغبة املسن يف تلقي الخدمات أو رغبة ذويه في حال عدم إدراكه مبوجب تقرير طبي معتمد.

8- أن ال يتجاوز دخل املسن أو أرسته عن )300( دينار لانتفاع ملن خدمات الرعاية اإليوائية وإذا كان هناك أموال غر 

منقولة أو رشكات أو حيازات زراعية حيوانية مسجلة باسم املسن أو أرسته مبختلف أنواعها يتم تقدير إنتاجها من الجهات 

املختصة لغايات تطبيق أحكام الفقرة )أ( من املادة )3( من هذه التعليامت.

ب - أحكام ورشوط االنتفاع من الحساب لغايات الخدمة املنزلية:

أي مسن متواجد عى أرايض اململكة األردنية الهاشمية.  -1

أي مسن من غر حملة الجنسية األردنية، برشط اإلقامة الدامئة يف اململكة وعدم وجود معيل أو مصدر دخل له   -2

وال توجد له جهة راعية.

أي مسن تقطعت به السبل وال توجد له جهة راعية.  -3

أن يكون ضمن الفئة العمرية )٦0 سنة( فام فوق.  -4

أ يكون بحاجة إىل الرعاية االجتامعية أو الصحية أو البدنية أو النفسية، مبوجب دراسة اجتامعية معززة   -٥

بالوثائق لتحديد الخدمة الازمة.

عدم وجود أرسة ترعاه و/أو تعجز األرسة عن تقديم الرعاية له.  -٦

رغبة املسن يف تلقي الخدمات أو رغبة ذويه يف حال عدم إدراكه مبوجب تقرير طبي معتمد.  -7

أن ال يتجاوز دخل أرسة املسن عن )7٥0( ديناًرا مبا فيها األموال املنقولة وغر املنقولة لإلنتفاع من خدمات   -8

الرعاية املنزلية.



33

يف حال عدم وجود دخل معلن للمسن فيتم أخذ التعهدات الازمة من املسن أو أحد أفراد أرسته يفيد يعدم   -9

تجاوز دخل الحد املنصوص عليه يف الفقرة )8( من هذه املادة، ةيف حال تبّن خاف ذلك فيتحمل من وقّع التعهد كافة 

التبعات القانونية.

يستفيد املسن من املعينات واملعدات واألجهزة الطبية رشيطة عدم االستفادة من صندوق املعونة الوطنية   -10

)التأهيل الجسامين( أو أي جهات أخرى خال السنة أشهر األخرة.

يف حال زوال أسباب االنتفاع من الخدمة يتم اسرداد املعينات واملعدات واألجهزة الطبية التي تم رصفها إلعادة   -11

االستفادة منها لحاالت أخرى.

 -12

المادة )4(
إجراءات تقديم طلب االنتفاع من الحساب:

يقدم الطللب مرفقا به الوثائق املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة ورقيًا من خال املديرية امليدانية. أ - 

ب – الوثائق املطلوبة:

صورة عن دفر العائلة أو بطاقة األحوال املدنية للمسن، ووثيقة سفر لغر األردنين أو شهادة خطية من املركز   -1

األمني ملن ليس لديه وثائق ثبوتية.

وثيقة من األمن العام بعدم وجود أي طلب أمني أو قضايئ للمسن.  -2

دراسة اجتامعية معدة من قبل املديرية امليدانية حسب املنطقة التي يتواجد فيها املسن.  -3

شهادة خلو من األمراض السارية واملعدية إذا كانت الخدمة املطلوبة هي الرعاية اإليوائية.  -4

المادة )5(
تجتمع لجنة إدارة الحساب بدعوة من رئيسها أو نائبه وفق احكام النظام.  أ( 

تعرض طلبات االنتفاع الواردة إليها من املديرية وتتخذ القرار املناسب حيال كل طلب.  ب( 

إذا وجدل اللجنة وثائق ناقصة فعى مدير املديرية امليدانية إباغ مقدم الطلب او املفوض بذلك خطيا مبوجب   ج( 

كتاب رسمي يحدد له مدة كافية الستكاملها عى أن ال تزيد عى شهر فإذا مل تستكمل الوثائق الناقصة خال املدة املحددة 

دون عذر مقبول فيعتر طلبه ملغى.

تصدر اللجنة قرارها إذا توافرت الرشوط واألحكام املنصوص عليها يف هذه التعليامت سواء كان القرار بالقبول   د( 

او الرفض ويتم اباغ املسن بالقرار عن طريق املديرية امليدانية املعنية.

المادة )6(
أوجه اإلنفاق من الحساب:

املعينات واملعدات واألجهزة الطبية.  أ( 

الخدمات التمريضية املنزلية.  ب( 

أي برامج أو خدمات للرعاية تقرر اللجنة اإلنفاق عليها ملصلحة املسن.  ج( 

تقديم العون النقدي لذوي املسن غر املقتدرين أو ملن يرغب برعاية املسن منزلياً.  د( 

المادة )7(: أحكام عامة
يف حال عدم التمكن من إجراء الدراسة االجتامعية كام هو منصوص عليه يف الفقرة )ب( من املادة )4( من   أ( 

هذه التعليامت فيتم اجراؤها يف اول يوم عمل رسمي من قبل مديرية التنمية امليدانية ويتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة 
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بالتمرير لحن اجتامع اللجنة.

- يتم اشعار صندوق املعونة الوطنية يف حال انتفاع املسن من حساب رعاية املسنن.  ب( 

إذا كان هناك دخل للمسن فللجنة تحديد نسبة املساهمة املحتسبة لخدمة الرعاية اإليوائية.  ج( 

للجنة االستئناس برأي من تراه مناسباً يف األمور املعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت عى قراراتها   د( 

وتوصياتها.

يف حال ثبت للجنة عدم التقيد مبا ورد يف البند )8( من الفقرة )أ( من املادة )3( من هذه التعليامت يتم إلغاء   ه( 

انتفاعه من الحساب وتحميله هو ومن حرر التعّهد كافة االلتزامات التي ترتبت عى ذلك.

إذا كانت الخدمة املقدمة ايوائية تستفيد كل حالة بحد أعى )7000( سبعة آالف دينار سنوياً.  و( 

إذا كانت الخدمة املقّدمة منزلية، تستفيد كل حالة بحد )٥000( خمسة آالف دينار سنوياً.  ز( 

يعتمد تقرير طبي من أي جهة طبية معتمدة إذا كانت حاجة املسن ألي نوع من املعينات أو املعدات أو   ح( 

األجهزة الطبية تقل قيمتها عن مبلغ )2٥0( مئتن وخمسن ديناراً ويعتمد التقرير الطبي مصدق من اللجان الطبية اللوائيو 

إذا زاد املبلغ عن ذلك.

يجوز للوزير وبتنسيب من اللجنة استثناء أي حالة ال تنطبق عليها هذه التعليامت.  ط( 
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اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف
ــم  ــام 200٦ وت ــي لشــؤون األرسة ع ــس الوطن ــل املجل ــن قب ــف م ــن العن ــة األرسة م ــي لحامي ــار الوطن ــة اإلط متــت صياغ

اعتــامده مــن فبــل الحكومــة يف 2009 كوثيقــة وطنيــة مرجعيــة يف االســتجابة لحــاالت العنــف األرسي، والتــزام كل جهــة 

ــا وكل حســب دوره.  ــة للعمــل وفــق مضمونه ــات املعني مــن الجه

ــاء  ــس أمن ــة مــع مجل ــام 201٦ بالرشاك ــه يف ع ــة من ــة وإطــاق النســخة الثاني ــي للحامي ــم مراجعــة اإلطــار الوطن ــد ت وق

املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة  والفريــق الوطنــي لحاميــة األرسة  ومؤسســات األمــم املتحــدة يف األردن )مؤسســة األمــم 

املتحــدة للطفولــة/ اليونيســيف، صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لاجئــن( بهــدف 

ــات  ــد آلي ــف األرسي، وتحدي ــن العن ــة األرسة م ــال حامي ــة يف مج ــة والعملي ــات الوطني ــم السياس ــه يف رس ــز فاعليت تعزي

العمــل التشــاريك وتحديــد األدوار واملســؤوليات لكافــة املؤسســات الوطنيــة ومبــا يتناســب مــع األدوار الفعليــة والقانونيــة 

لهــا، وبصــورة تعــزز فعاليــة اســتجابتها لحــاالت العنــف األرسي وتقديــم خدمــات تلبــي احتياجاتهــا بكفــاءة وجــودة عاليــة 

ضمــن نهــج تشــاريك. وقــد تــم اعتــامد النهــج املبنــي عــى الناجــي/ة ونهــج إدارة الحالــة يف عمليــة االســتجابة.

معايير االعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية اإليوائية 
ــؤون األرسة  ــي لش ــس الوطن ــل املجل ــن قب ــة يف األردن م ــة اإليوائي ــكال الرعاي ــع أش ــة لجمي ــات وطني ــاق مواصف ــم إط ت

»معايــر االعتــامد وضبــط الجــودة لخدمــات دور الرعايــة اإليوائيــة« لعــام 201٥، ومبــا أن دور رعايــة املســنن يعتــر نوعــا 

ــة املســنن مبــا  ــل اإلجــرايئ للعاملــن يف دور رعاي ــر الدلي ــم تطوي ــايل فقــد ت ــة، وبالت ــة اإليوائي ــا مــن خدمــات الرعاي خاًص

ــة اإليوائيــة. يتوافــق مــع اإلطــار األوســع إلعــداد املواصفــات العامــة للرعاي

 

أهم المؤسسات المعنية بتطبيق الدليل اإلجرائي للعاملين في 

دور رعاية المسنين
ــاً  ــاريك، وتالي ــج التش ــياق النه ــف األرسي يف س ــتجابة للعن ــة واالس ــوع الحامي ــة األرسة موض ــي لحامي ــار الوطن ــع اإلط يض

ــنن: ــة املس ــإدارة دور رعاي ــارش ب ــكل مب ــة بش ــات املعني املؤسس

وزارة التنمية االجتماعية:
ــنة 2012  ــم 81 لس ــم رق ــة به ــة الخاص ــنن واألندي ــة املس ــام دور رعاي ــق نظ ــة وف ــة، مكلف ــة االجتامعي إن وزارة التنمي

ــا. ــم يف األردن وتنظيمه ــة به ــة الخاص ــنن واألندي ــة املس ــات يف دور رعاي ــم الخدم ــى تقدي ــاإلرشاف ع ب

المجلس الوطني لشؤون األسرة:
املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة هــو صانــع السياســة الرئيــي لاســتجابة للعنــف األرسي يف األردن وبالتــايل لــه دور مهــم 

يف تطويــر واعتــامد هــذه الدليــل، فاملجلــس هــو املســؤول عــن اللجنــة الوطنيــة للمســنن والتــي تضــم جميــع الجهــات 

املعنيــة الرئيســية يف مجــال املســنن يف األردن.

إدارة حماية األسرة:
تأسســت تحــت مظلــة األمــن العــام يف األردن ومســؤولة بشــكل خــاص عــن االســتجابة لقضايــا العنــف األرسي. عــادة مــا 

يكــون لــإلدارة الــدور الرئيــي  يف االســتجابة لحــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي كــام تــم تعريــف دورهــا يف 

القانــون األردين وتلعــب الــدور الرئيــي يف عمليــة إدارة الحالــة واملبــادرة بالتحقيــق القضــايئ ومتابعتــه.
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املؤسسات غر الحكومية التي تقدم الخدمات للمنتفعن

يتــم تقديــم جــزءا كبــرا مــن الخدمــات للمنتفعــن داخــل وخــارج دار رعايــة املســنن مــن خــال مؤسســات غــر حكوميــة 

عاملــة يف األردن ومعــرف بهــا مــن قبــل الحكومــة.

جهات أخرى
ــم ووزارة  ــة والتعلي ــل وزارة الصحــة ووزارة الربي ــم مختلــف الخدمــات للمنتفعــن مث ــي تعمــل عــى تقدي ــوزارات الت  ال

العــدل وغرهــا، هــذا إىل جانــب املســاهمة الهامــة يف رســم السياســات املتعلقــة بالحاميــة واالســتجابة للعنــف القائــم عــى 

النــوع االجتامعــي  لــكل مــن اللجنــة الوطنيــة للمســنن واملركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

 تطبيق النهج المرتكز على المنتفع
ــف أو اإلســاءة إىل السياســات  ــن تعرضــوا ألي شــكل مــن أشــكال العن ــم الخدمــات يف األردن للمســنن الذي يســتند تقدي

واإلطــار القانــوين كــام جــاء أعــاه. ويســتند الدليــل اإلجــرايئ للعاملــن يف دور رعايــة املســنن، إضافــة إىل ذلــك، إىل النهــج 

املرتكــز عــى املنتفــع الــذي تــم التأكيــد عليــه مــن قبــل املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان وتــم تكييفهــا للســياق، وقــد 

تــم اعتــامد هــذا النهــج يف وثيقــة اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة مــن العنــف.
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الجزء الثاني: إدارة دور المسنين
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الفصل 1: الرسالة
ــي تعتمــد  ــادئ الت ــان الرســالة واألهــداف واملب ــك بي ــة للمســنن أن تحــدد بوضــوح رســالتها، مبــا يف ذل عــى كل دار رعاي

ــة. ــا يف إدارة دار الرعاي عليه

بيان الرسالة
مثــال: توفــر خدمــات الحاميــة والرعايــة اإليوائيــة يف بيئــة توفــر مقّومــات العيــش الكريــم واملســتدام للمســنّن ومحرمــة 

لحقوقهــم مــن دون تقصــر.

األهداف
إن أهداف دار رعاية املسنن توضح بشكل إضايف الرسالة وتساهم يف تحقيقها:

توفــر الحاميــة وبيئــة منزليــة آمنــة ومســاندة ومتعاطفــة تســمح للمســنن بالعثــور عــى الســام والهــدوء والتعــايف . 1

والتوصــل إىل أفضــل الحلــول طويلــة املــدى لهــم.

ضامن توفر خدمات شاملة ومتخصصة للمسنن يف دور الرعاية.. 2

املســاهمة يف إعــداد السياســات وتطويــر الخطــط املتعلقــة بســامة األرسة مــن خــال توفــر املعلومــات والبيانــات . 3

لهــذه الغايــة.

املســاهمة يف الحــد مــن املفاهيــم املســبقة واالتجاهــات وأمنــاط الســلوك يف املجتمــع التــي تغــذي وتديــم العنــف . 4

ضــد املســنن.

المبادئ التوجيهية:
إن املبدأ األسايس يف إدارة دار رعاية املسنن هو النهج املرتكز عى املنتفع.

النهج المرتكز على المنتفع:
يســعى النهــج املرتكــز عــى املنتفــع إىل متكــن املســنن عــر ضــامن أولويــة حقوقهــم واحتياجاتهــم ورغباتهــم، كــام 	 

ويســاعد عــى تعزيــز تعافيهــم وتدعيــم قدراتهــم عــى صناعــة القــرارات املتعلقــة بالتدخــات املمكنــة، مــن خــال 

االهتــامم بجميــع الجوانــب الجســدية والنفســية والعاطفيــة واالجتامعيــة والروحيــة. ويؤخــذ بعــن االعتبــار ثقافــة 

املنتفــع وتاريخــه االجتامعــي ووضعــه الصحــي مــام يدعمــه وييــرس تعافيــه.

يســتند النهــج املرتكــز عــى املنتفــع عــى اإلميــان بــأن املنتفــع لديهــن القــدرة والحــق عــى قيــادة عمليــة تعافيــه 	 

الخاصــة وأن الخدمــات املقدمــة تتوافــق مــع هــذه القــدرة وهــذا الحــق.

ولتحقيق الغاية من اتباع هذا النهج ال بد أن:
يعمل املختصون عى خلق بيئة داعمة يتم فيها احرام حقوق املنتفعن والتعامل معهم بكرامة واحرام.	 

ضــامن وصــول املنتفعــن للخدمــات املناســبة وامليــرسة ذات الجــودة العاليــة مبــا يف ذلــك األمــن والســامة والرعايــة 	 

الصحيــة والدعــم النفــي واالجتامعــي والخدمــات القانونيــة وأيــة خدمــات أخــرى رضوريــة لهــم.

ــة 	  ــي األولوي ــي تعط ــارات الت ــة وامله ــليك واملعرف ــه املس ــون بالتوج ــن ويتمتع ــات  مؤهل ــو الخدم ــون مقدم أن يك

ــن. للمنتفع

يشــتمل النهــج املرتكــز عــى املنتفــع عــى سلســلة مــن اإلرشــادات يجــب تطبيقهــا يف التعامــل يف مواقــف مختلفــة، وقــد 

متــت ترجمــة هــذا النهــج إىل املحــاور األساســية التاليــة:
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المحور األول: تعزيز مفهوم عائلة سليمة/مجتمع سليم 
يعتــر املجتمــع األردين األرسة الســليمة حجــر األســاس الــذي تصلـُـح بصاحــه املجتمعــات، وأن صحــة وســامة ورعايــة 	 

ــة  ــة دور الرعاي ــرزت أهمي ــا ب ــن هن ــة، وم ــات صحي ــاء مجتمع ــه بن ــوم علي ــذي يق ــة ال ــر الزاوي ــو حج ــنن ه املس

ــز هــذا املبــدأ يف املجتمــع..  ومســؤوليتها يف تعزي

المحور الثاني :تعزيز المشاركة الفاعلة
إن صنــع القــرار يف دار رعايــة املســنن مســؤولية مشــركة، وهــذا يشــمل -دون حــر- تجنــب الــكادر العامــل يف الــدار 	 

فــرض أي نــوع مــن الســيطرة عــى املســنن، ويجــب احــرام قوانــن الــدار، إال أن احرامهــا يجــب أن يتحقــق بحريــة 

مــن قبــل املســنن وليــس بفرضــه بالقــوة عليهــم، إضافــة إىل ذلــك يجــب وضــع نظــام للمســنن والــكادر العامــل يف 

الــدار للمشــاركة الفعالــة يف اإلدارة اليوميــة وصنــع القــرار يف الــدار.

المحور الثالث: توفير بيئة تمكين وإعادة تأهيل 
يجــب أن يراعــى يف تصميــم البنيــة التحتيــة لــدار الرعايــة أن تكــون بيئــة مرحبــة ومريحــة تشــعر املســنن باألمــان، 	 

ــة  ــاءة مــع ضــامن خصوصي ــة بن ــاة مجتمعي ــز حي ــة لتعزي ــة والخارجي ــة الداخلي ــم البيئ ــم تنظي ــه يجــب أن يت وعلي

كافيــة للمســنن، مــع مراعــاة احتياجــات املســنن مــن ذواي اإلعاقــة. 

المحور الرابع: ضمان السرية 
يف ســبيل احــرام حقــوق املســنن فــإن الرسيــة وإخفــاء الهويــة مــن املبــادئ األساســية، فــا يتــم اإلفصــاح عــن أيــة 	 

معلومــات للعاملــن يف دار الرعايــة أو الــرشكاء دون موافقــة املنتفــع، واملنتفــع ليــس مجــرًا أو مفــروض عليــه اإلفصاح 

عــن أيــة معلومــات لــكادر دار الرعايــة إذا مل يشــعر بالحاجــة إىل ذلــك، تســتثنى مــن ذلــك حــاالت االعتــداء الجنــي 

أو االغتصــاب وحــاالت تهديــد صحــة وســامة املنتفع/ـــة.

المحور الخامس: المساءلة
ــة إىل 	  ــة املســنن، باإلضاف ــام املنتفعــن: فمســؤوليتها الرئيســية هــي رعاي ــا مســؤولة أم ــة املســنن أساًس إن دار رعاي

مســؤوليتها أمــام الحكومــة واملجتمــع بشــكل عــام.

وعليــه ال بــد مــن توفــر نظــام رقابــة وظيفيــة وهيــكل إداري يوضــح أدوار ومســؤوليات جميــع األطــراف واألفــراد 	 

ذوي العاقــة بعمــل دار الرعايــة. وأن تضمــن عمليــة التخطيــط وكتابــة التقاريــر واملراجعــة رؤيــة كاملــة وشــفافة 

ألعــامل الــدار.

المحور السادس: المهنية والكادر الوظيفي
مــن املســلّم بــه أن العمــل يف دور رعايــة املســنن يتطلــب مهــارات مهنيــة وتوجهــات مســلكية متســقن مــع النهــج 	 

ــاج  ــام ويحت ــات، ك ــع هــذه املتطلب ــق م ــة تتواف ــف مرن ــي إجــراءات توظي ــن تبن ــك ميك ــع، لذل ــز عــى املنتف املرتك

ــاء املســتمر للقــدرات، والتدريــب والدعــم واإلرشاف.  ــات البن ــكادر إىل تدريــب مناســب وتوفــر إمكاني ال

يجــب أن يراعــى عــدد الــكادر الوظيفــي وفــق عــدد وتنــوع املنتفعــن، ويتــم ضــامن التمويــل وتوفــر املــوارد الكافيــة 	 

لتغطيــة تكاليــف التشــغيل إن متــت إدارة  الــدار باقتصــاد وكفــاءة، وتســاهم الشــفافية والتقاريــر املعمقــة والتغذيــة 

الراجعــة يف تحســن الخدمــات.

ــدار 	  ــد إلدارة ال ــة داعمــة للمســنن، فاب ــدار كبيئ ــق واحــد لدعــم نشــاطات ال ــة كفري ــكادر يف دور الرعاي يعمــل ال

ــروح الفريــق و دعــم العاملــن للحــد مــن مخاطــر االحــراق الوظيفــي. ــزه ليعمــل ب ــكادر وتحفي ــز عمــل ال مــن تعزي
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حقوق وواجبات المسنين

الحقوق
الحق يف التعرف عى االحتياجات النفسية واالجتامعية والصحية والربوية الرعائية والتعليمية الخاصة بالحالة.	 

احــرام الخصوصيــة أثنــاء تقديــم الخدمــة، وأن تتــم رعايتــه يف جــو آمــٍن خــاٍل مــن أي شــكل مــن أشــكال االعتــداء، 	 

كــام أن مــن حقــه رفــض التحــدث أو مقابلــة مــن ليــس لــه عاقــة بالــدار.

الحق يف مراعاة قيَم املنتفعن الثقافية والنفسية والدينية والشخصية، ومعتقداتهم، وتفضياتهم، واحرامها.	 

الحق يف مامرسة الشعائر الدينية.	 

الحــق يف تلقــي الخدمــات بــدون متييــز بنــاًء عــى الســن، أو الجنــس، أو الديــن، أو الحالــة االجتامعيــة ،أو العــرق أو 	 

وجــود إعاقــة معينــة.

الحــق يف االطـّـاع عــى الخدمــات املقدمــة لهــم، وأن يتــم إباغــه بشــكٍل واٍف عــن طبيعــة املشــكلة وحيثياتهــا، وخطة 	 

ــة عــى كل أســئلته بهــذا الخصــوص،  ــه واإلجاب العمــل، مــع اســتخدام مصطلحــات ومفــردات واضحــة ومفهومــة ل

وتوفــر خدمــات الرجمــة عنــد الحاجــة.

الحق برفض أية خدمة أو جزء منها أو مقدم الخدمة دون أن ميس هذا بحق الحصول عى باقي الخدمات.	 

حق املنتفعن أو املمثل القانوين باملشاركة يف القرارات املتعلقة بهم وبطريقة تخدم مصالحهم.	 

الحق يف الحصول عى الخدمات يف بيئة آمنة.  تتمتع باألمن والسامة.	 

الحق بالحصول عى الخدمات بخصوصية ورسية.	 

الحق يف الحصول عى الرعاية املامئة عى أيدي مقدمي خدمات مؤهلن.	 

الحق يف اطاعهم عى حقوقهم عى نحو ميّكنهم من فهمها.	 

الحق يف تقديم شكوى أو اقراح بشأن الخدمات املقدمة.	 

ــر 	  ــدا التقاري ــا ع ــدار )م ــي تجــرى يف ال ــض املشــاركة يف البحــوث والدراســات الت ــة أو رف ــع املوافق ــن حــق املنتف م

ــة(. اإلحصائي

الواجبات
من واجب املنتفع تقديم كل املعلومات الخاصة بحالته )الصحية واالجتامعية والقانونية وغرها(. 	 

مــن واجــب املنتفــع التعــاون يف اتبــاع اإلرشــادات املتعلقــة بالخطــة العاجيــة واإلرشــادية واملقدمــة لــه مــن قبــل 	 

الــكادر العامــل يف الــدار بعــد الحصــول عــى املوافقــة عليهــا.

من واجب املنتفع إباغ الكادر العامل معه بأية تطورات تؤثر عى سر الخط العاجية واإلرشادية.	 

من واجب املنتفع مراعاة حقوق املنتفعن اآلخرين، وعدم إفشاء ما تطّلع عليه منهم أو ميس كرامتهم.	 

من واجب املنتفع احرام جميع العاملن بدار الحامية وعدم التعدي عليهم بأي شكل كان لفظي أو جسدي. 	 

ــة يف 	  ــكات الخاصــة والعام ــى ســامة األدوات واملمتل ــة وع ــدار وداخــل الغرف ــق يف ال ــة املراف ــى نظاف املحافظــة ع

ــدار. ال

االلتزام بالتعليامت واألنظمة الداخلية للدار.	 
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الفصل2: القيادة والتنظيم

الهيكلية اإلدارية

اإلدارة
يعتر مدير الدار املسؤول املبارش عن اإلدارة العامة لدار رعاية املسنن ورفع التقارير إىل مجلس اإلدارة املرشفة. 

إدارة شؤون الموظفين
ــة املســنن هــو وجــود فريــق مــن  مقدمــي الخدمــات وكادر دعــم مؤهــل  ــدار رعاي ــات األساســية ل واحــدة مــن املتطلب

ومتحفــز، فالعمــل يف دار الرعايــة مرهــق بســبب املواجهــة اليوميــة مــع قضايــا املســنن ودمــج ســاعات العمــل بالحيــاة 

ــب(.  ــد الطل ــة األســبوع وعن ــل ونهاي ــات اللي ــك وردي ــام يف األســبوع مبــا يف ذل ــكادر 24 ســاعة 7 أي الشــخصية )يغطــي ال

وبالتــايل فإنــه مــن األهميــة مبــكان أن يتــم تحديــد املرشــحن املناســبن وبالخلفيــة الصحيحــة لضمهــم إىل فريــق الــدار.

هنــاك جوانــب عــدة تدخــل يف ينــاء واملحافظــة عــى فريــق عمــل مؤهــل ومتحفــز، عــى ســبيل املثــال، يجــب توفــر دعــم 

ــدار    ــة العمــل يف ال ــب خصوصي ــات، وأن يراعــي ســلم الروات ــع األوق ــي يف جمي ــكادر الوظيف نفــي اجتامعــي ألعضــاء ال

للمحافظــة عــى أشــخاص مؤهلــن وبخــرة.

الكادر الوظيفي
ــه  ــوع األنشــطة املنفــذة  مــن خال ــدار ون ــدار  يعتمــد عــى القــدرة االســتيعابية لل ــوب لل ــكادر املطل ــوع ال إن عــدد ون

ــادئ  ــن لضــامن احــرام املب ــكادر كافي ــة ال ــدد ونوعي ــون ع ــن. يجــب أن يك ــات خارجي ــي خدم ــع  مقدم ــاون م أو بالتع

ــن  ــدد كاف م ــب ع ــي يتطل ــكل يوم ــاعة وبش ــدار الس ــى م ــات ع ــم الخدم ــال تقدي ــبيل املث ــى س ــدار، ع ــة لل التوجيهي

العاملــن، ومتاشــيًا مــع اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة ومعايــر االعتــامد وضبــط الجــودة لخدمــات الرعايــة اإليوائيــة، يتــم 

ــة مامئــة لطبيعــة العمــل.  ــة مهني ــة ويقــدم لهــم بيئ ــن مختصــن للعمــل يف دور الرعاي تعي
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مثال  هيكل تنظيمي

لاطــاع عــى املهــام واملســؤوليات لجميــع وظائــف الهيــكل التنظيمــي يرجــى الرجــوع إىل ملحــق )1( بطاقــات الوصــف 

الوظيفــي.
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إدارة المتطوعين
ميكن تعين املتطوعن يف بعض فرق العمل يف دور رعاية املسنن ملدة زمنية قصرة أو لفرات أطول.

 قبل التعاون مع املتطوعن يجب إتباع الخطوات التالية:

قياس االتجاهات تجاه منظومة الرعاية االجتامعية للمتطوع.	 

تقديــم تعريــف وتدريــب أســايس للمتطــوع حــول رســالة دار الرعايــة، وبرنامــج العمــل اليومــي والسياســات ودليــل 	 

اإلجــراءات واملبــادئ التوجيهيــة.

يوافق املتطوع عى االلتزام باملبادئ التوجيهية ويطلب منه توقيع مدونة قواعد السلوك.	 

ــر 	  ــن املدي ــة بســيطة ب ــع اتفاقي ــة وتوقي ــام املناســبة واملمكن ــن امله ــة م ــد حزم ــم تحدي ــع املتطــوع يت ــاون م بالتع

ــوع. واملتط

يقــوم املتطــوع بالعمــل املعــن لــه واإلرشاف عليــه ودعمــه يف هــذه املهــام وتعيــن مرشفــة لــه مــن إحــدى أعضــاء 	 

الــكادر الوظيفــي حســب التخصــص.

ــن 	  ــه تحســن إدارة ملتطوعن-تعي ــي ميكن ــدروس املســتفادة والت ــة للمتطوعــن ملناقشــة ال ــم اجتامعــات دوري تنظي

ــر-. ــم تحــت تنســيق وإرشاف املدي املتطوعــن يت

إدارة الخدمات المساندة
الخدمــات املســاندة هــي كافــة الخدمــات التــي ال متثــل صلــب تقديــم الخدمــات للمســنن ولكنهــا تتعامــل مــع الجوانــب 

العمليــة إلدارة مؤسســة رعايــة إيوائيــة مثــل صيانــة املبنــى واإلصاحــات والغســيل والطبــخ واملواصــات وغرهــا.

يجب أن تراعى معايري اعتامد دور الرعاية يف اختيار مقدمي الخدمات املساندة وآلية إدارتهم

املواصفات التي عى الخدمات املساندة االلتزام بها هي كام ييل:

املتعلقة باألكل / خدمة الطعام والرشاب. 1

التزام خدمات الطعام بالقوانن واألنظمة الوطنية.	 

آليات تخزين صحيحة.	 

التزام مبعاير النظافة والتعقيم.	 

آليات صحيحة للسيطرة عى العدوى.	 

آليات صحيحة ملنع تلوث الطعام.	 

خطة توزيع صحيحة للوجبات.	 

املتعلقة بالتدبر املنزيل. 2

إجراءات تدبر منزيل واضحة.	 

إجراءات موحدة للنظافة والجدول الزمني للتنظيف.	 

توفر املنظفات ومواد التنظيف والحفظ اآلمن لها.	 

املتعلقة بالغسيل. 3

توفر سياسة للسيطرة عى العدوى.	 
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الجزء الثالث: سياسات وإجراءات الخدمات المقدمة للمسنين

أواًل: السياسات

الهدف:
ــن  ــيًا م ــا أساس ــة، حق ــة والحامي ــة اإلجتامعي ــة والرعاي ــة اإليوائي ــية(  والرعاي ــدية والنفس ــة )الجس ــة الصحي ــر الرعاي تعت

حقــوق الحيــاة وحقــوق املنتفــع يجــب ضامنهــا يف كافــة الظــروف واألحــوال ويجــب أن يقــدم العــاج الطبــي للمنتفعــن 

ــة واملحافظــة عــى الســامة  ــة والبيئي ــة والجســمية والنفســية والعقلي ــا وبشــكل يضمــن ســامتهم الصحي ــدار مجان يف ال

ــدار. العامــة يف ال

توفــر الــدار مكانــاً مناســبًا لتقديــم الخدمــات الصحيــة والنفســية والبيئيــة وتتوفــر فيهــا املواصفــات الازمــة واملامئــة . 1

لتقديــم الخدمــة.

ــدار كادر صحــي لتقديــم الخدمــة الصحيــة عــى مــدار الســاعة يتألــف مــن: ممــرض حاصــل عــى درجــة . 2 توفــر ال

ــن أســبوعياً. ــدار مرت ــزور ال ــب أرسى ي ــوس وطبي البكالوري

توفــر الــدار كادر صحــي نفــي عــى مــدار الســاعة يتألــف مــن: أخصــايئ اجتامعــي وأخصايئ نفــي لتقديــم الخدمات . 3

الصحيــة النفســية واالجتامعيــة وطبيــب نفــي يتــم استشــارته مــن قبــل األخصــايئ النفــي وزيارتــه إذا اســتدعت 

الحاجــة لذلــك.

توفر الدار األدوات الصحية الازمة لتقديم الخدمة عى مدار الساعة.. 4

توفر الدار صندوق إسعافات أولية تتوفر فيه املواد الازمة للتعامل مع الحاالت البسيطة والرسيعة.. ٥

تؤمــن الــدار مكانــاً مناســباً للعــزل الصحــي عنــد الحاجــة تتوفــر فيــه متطلبــات تقديــم خدمــة صحيــة يف ظــروف . ٦

عــزل صحــي مناســبة ملنــع العــدوى وانتشــار املــرض.

تقــوم الــدار بتقديــم الخدمــة الصحيــة عــى مــدار الســاعة مــن خــال الفريــق الصحــي املتوفــر وبالتواصــل املبــارش . 7

مــع الدفــاع املــدين للحــاالت التــي تتطلــب ذلــك.

ــة . 8 ــة الصحي ــع مقدمــي الخدم ــة والتواصــل م ــات املنتفعــن الصحي ــم ملف ــر املمــرض الشــخص املســؤول لتنظي يعت

ــع.  لضــامن العمــل الشــمويل للمنتف

ــات . 9 ــي الخدم ــع مقدم ــل م ــة والتواص ــات االجتامعي ــم امللف ــؤول لتنظي ــخص املس ــي الش ــايئ االجتامع ــر األخص يعت

ــي. ــس اجتامع ــم نف الدع

ــم ملفــات املنتفعــن للصحــة النفســية والتواصــل مــع مقدمــي . 10 ــر األخصــايئ النفــي الشــخص املســؤول لتنظي يعت

خدمــات الصحــة النفســية.

ــر . 11 ــداد التقري ــات وإع ــع املعلوم ــات جم ــة لغاي ــاالت الطبي ــق الح ــه توثي ــن في ــا يضم ــجا صحي ــرض س ــم املم ينظ

ــة. ــة الصحي ــاص بالخدم ــهري خ الش

ــات . 12 ــع املعلوم ــات جم ــة لغاي ــية االجتامعي ــة النفس ــجاً للصح ــي س ــايئ النف ــي واألخص ــايئ االجتامع ــم األخص ينظ

ــي. ــس اجتامع ــم النف ــة بالدع ــهرية الخاص ــر الش ــداد التقاري وإع

ــة مــع مقدمــي الخدمــات األخــرى للمنتفــع يف االجتامعــات . 13 ــة والنفســية واالجتامعي يلتقــي مقــدم الخدمــة الصحي

ــة. الدوريــة والتــي تناقــش الخطــة الشــمولية للمنتفــع مــن كافــة الجوانــب وفــق منهــج إدارة الحال

يتــم إعــام املنتفــع أو ويل أمــره بالقــرارات واإلجــراءات الصحيــة والنفســية واالجتامعيــة التــي ســتنفذ بحقــه وأخــذ . 14

موافقتــه عليهــا.

آلية تنسيق املواعيد واملراجعات الطبية والصحية والنفسية واالجتامعية داخل أو خارج الدار:. 1٥

ينظم املمرض أو األخصايئ النفي أو األخصايئ االجتامعي املواعيد الصحية واملراجعات املطلوبة للمنتفع 	 
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يف أجندة خاصة للمواعيد.	 

يتم تحديد التاريخ ومكان املراجعة ووقتها.	 

يظهر يف سجل املواعيد املرافق إن وجدت.	 

يتم توثيق التغذية الراجعة لتنفيذ اإلجراءات الطبية )صحية أو نفسية(.	 

يتم توثيق الزيارات واملراجعات الطبية يف ملف املنتفع.	 

يتم تحديد الحاجة ملرافق يف الحاالت التي تحتاج لخدمة طبية خارج الدار.	 

يف الحاالت التي يحتاج فيها املنتفع لخدمات صحية أو نفسية أو اجتامعية من خارج الدار يتم:. 1

ــض 	  ــة املري ــدوره مبرافق ــوم ب ــذي يق ــة وال ــاالت املرضي ــع الح ــارش يف جمي ــكل مب ــرض بش ــع املم ــل م التواص

ــه. ــزم ل ــا يل وإجــراء م

التواصــل مــع األخصــايئ النفــي بشــكل مبــارش لتقديــم جميــع الحــاالت النفســية والــذي يقــوم بــدوره مبرافقــة 	 

املريــض وإجــراء مــا يلــزم لــه.

يتــم التواصــل مــع األخصــايئ االجتامعــي بشــكل مبــارش لتقديــم جميــع الخدمــات االجتامعيــة والــذي يقــوم 	 

بــدوره مبرافقــة املنتفــع وإجــراء مــا يلــزم لــه.

يتم ابراغ ذوي املتفع يف الحاالت التي تتطلب خدمات خارجية.	 

تأمن خدمة صحية ونفسية واجتامعية للمنتفع خارج الدار باستخدام منوذج إحالة.	 

ــق الصحــي . 2 ــن خــال الفري ــدار الســاعة م ــى م ــة ع ــة والنفســية واالجتامعي ــة الصحي ــم الخدم ــدار بتقدي ــوم ال تق

ــك. ــب ذل ــي تتطل ــات املختصــة للحــاالت الت ــدين والجه ــاع امل ــع الدف ــارش م ــر وبالتواصــل املب املتوف

ــزالء مــع االحتفــاظ بإصــال داخــل ملــف . 3 ــدار لحفــظ أمــوال الن عــى دار املســنن تخصيــص مــكان امــن يف ادارة ال

االمانــات لــكل مســن.

تتوىل الدار تقديم الخدمات الصحية واإليوائية للمنتفعن و يوضح الشكل التايل هذه الخدمات:. 4
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ثانًيا: اإلجراءات

أوًلا: إجراءات إدارة الحالة

األدوات: 
منوذج رقم )٥(: تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج رقم )٦(: التقييم النفي األويل.	 

منوذج رقم )7(: مؤمتر الحالة.	 

منوذج رقم )8(: إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي	 

منوذج رقم )9(: إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي	 

منوذج رقم )10(: تقديم خدمة متخصصة.	 

منوذج )13(: التقييم الطبي األويل.	 

منوذج )14(: التقييم الصحي األويل.	 

منوذج )1٥(: تقييم مصادر الخطورة.	 

منوذج )1٦(: تحويل إىل املستشفى.	 

منوذج )17(: املعاينة الطبية الخارجية.	 

اإلجراءات:
املرحلة األوىل: االكتشاف والتبليغ

تبدأ عملية إدارة الحالة بالتعرف عى الحالة و/أو اإلفصاح عنها.. 1

تعزيــز آليــات التعــرف عــى الحــاالت مــن خــال العمــل امليــداين والتوعيــة ، كــام تدعــم مــن خــال آليــات إحالــة 	 

الحــاالت وإجــراءات العمــل املوحدة.  

مراعاة الرسية واملوافقة املستنرة عندما يرح املساء إليه باستعداده لإلفصاح عن حالتها.	 

قــد يختــار املســاء إليــه عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات، وذلــك مــن حقــه، ومــع ذلــك، يجــب توفــر الخدمــات لــه 	 

وفًقــا للمعلومــات املعروفــة وبحســب رغبتــه، حيــث أن مشــاركة املعلومــات دون موافقــة املســاء إليــه ســيؤدي 

إىل فقــدان ثقتــه وســينتج عنــه عواقــب ســلبية.

مــن املهــم أن يشــجع منســقوا الحالــة املســاء إليــه عــى اإلفصــاح عــن املعلومــات يك تحــدد عمليــة إدارة الحالــة 	 

الخدمــات املناســبة للحالــة. وميكــن تشــجيع األفــراد عــى اإلفصــاح عــن املعلومــات مــن خــال توعيــة املنتفعــن 

حــول قضايــا العنــف والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي، ومتابعــة التعــرف عــى الحالــة واإلفصــاح عنهــا، 

وضــامن أن يكــون توفــر الخدمــة للمســاء إليــه معروفًــا ومفهوًمــا مــن قبــل الجميــع.

عــى منســقي الحالــة عنــد التعــرف عــى أي شــكل مــن أشــكال العنــف ســواًء مــن خــال تحديــد الحالــة أو اإلفصــاح . 2

عنهــا، فإنــه يتوجــب عليهــم:

تحديد مسارات اإلحالة.	 

توفر الدعم النفي األويل للمساء إليه.	 

احرام رغبات وحقوق وكرامة املساء إليه.	 

املحافظة عى رسية املعلومات.	 

ــلبيات 	  ــا بالس ــة وتعريفه ــارات املتاح ــات والخي ــأن الخدم ــه بش ــاء إلي ــة للمس ــة وكامل ــات صادق ــر معلوم توف

ــة. ــة مقدم ــكل خدم ــات ل واإليجابي
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الحصــول عــى موافقــة مســتنرة قبــل البــدء بتنفيــذ خدمــات إدارة الحالــة و/أو تحويلــه إىل  مقدمــي الخدمــات 	 

اآلخرين. 

تقييم سامة وأمن املساء إليه بالتشارك معه. 	 

تحديد االحتياجات الفورية للمساء إليه بالتشارك معه.	 

ــف 	  ــه للعن ــد تعرض ــن بع ــت ممك ــأرسع وق ــة ب ــة الطبي ــى الرعاي ــول ع ــة الحص ــه أهمي ــاء إلي ــح للمس التوضي

ــي. الجن

ضامن التواصل املائم مع األشخاص ذوي اإلعاقة وعائاتهم.	 

مــن الــروري اطــاع املســاء إليهــا عــى هــذه القوانــن اإللزاميــة لإلبــاغ ونــوع املعلومــات التــي مــن املمكــن أن 	 

تحفــز عمليــة اإلبــاغ والعواقــب املحتملــة لإلبــاغ عــن الحالــة.

يحــق ملنســقي الحالــة أن يقومــوا بتحويــل املســاء إليــه إىل مؤسســات أخــرى أو منســقي حالــة آخريــن يف منظمتهــم . 1

إذا كانــت الحالــة ال تقــع ضمــن إطــار األدوار واملســؤوليات املناطــة بهــم.

يحــق للمســاء إليــه التحكــم بكيفيــة مشــاركة املعلومــات بشــأن حالتــه مــع املؤسســات األخــرى أو األشــخاص اآلخرين . 2

بعــد الكشــف عــن املعلومات.

يجب إطاع املساء إليه عى أية مخاطر أو تداعيات ملشاركة املعلومات الخاصة بوضعها.. 3

ــن، . 4 ــخاص اآلخري ــات/ األش ــا للمؤسس ــيتم تقدميه ــي س ــات الت ــوع املعلوم ــى ن ــود ع ــع قي ــه وض ــاء إلي ــق للمس يح

ــا. ــات إليه ــم املعلوم ــن تقدي ــي ميك ــة الت ــد املؤسس وتحدي

ــن، . ٥ ــات لآلخري ــة معلوم ــم أي ــل تقدي ــه قب ــة من ــى موافق ــول ع ــب الحص ــة يج ــى اإلحال ــه ع ــاء إلي ــق املس إذا واف

وقبــل أن تقــدم الجهــة املحولــة أيــة معلومــات بشــأن الحالــة أو تنفيــذ عمليــة اإلحالــة، يجــب إعطــاء املســاء إليــه 

معلومــات صادقــة وكاملــة حــول اإلحــاالت املحتملــة وعواقبهــا، فهــذا ســيمكنه مــن اتخــاذ قــرار ناتــج عــن معرفــة 

حــول كيفيــة مشــاركة املعلومــات الخاصــة بــه. 

املرحلة الثانية: االستجابة الفورية

يعنى مرشف الحالة باألمور التالية أثناء تنفيذ هذه العملية:. 1

توفــر الدعــم النفــي واملعلومــات األوليــة بشــأن خيــارات الدعــم املتوفــرة )الخدمــات الطبيــة، النفســية، القانونيــة، . 2

األمــن/ الســامة(.

توضيح الفوائد والعواقب الناتجة عن توفر مثل هذه الخدمات للمساء إليه.. 3

تقييم احتياجات املساء إليه واملخاطر املحدقة بها ونقاط القوة بشكل تشاريك مع املساء إليه.. 4

االنتبــاه الحتياجــات املنتفــع مــن األمــن والســامة، ويف بعــض الحــاالت الخطــر الوشــيك، وإعــداد خطــة وترتيبــات . ٥

لســامة املســاء إليــه قبــل إجــراء التخطيــط للحالــة.

يســتمر تقييــم الحالــة خــال عمليــة إدارة الحالــة، ويتــم تحديثــه بشــكل متواصــل وفًقــا لاحتياجــات املتغرة للمســاء . ٦

إليــه فيــام يتعلــق بالخدمــات املقدمــة والتــي ســوف يتــم تقدميهــا.

يشكل تقييم الخطورة من املكونات األساسية لتقييم الحالة.. 7

يســتمر تقييــم الخطــورة أثنــاء تنفيــذ عمليــة إدارة الحالــة، كــام هــو الحــال مــع تقييــم الحالــة وذلــك مــن خــال . 8

املراحــل التاليــة:

تقييــم الخطــورة األوليــة: تســتخدم هــذه العمليــة لفهــم نطــاق العوامــل املحــددة التــي تضــع املســاء إليــه يف 	 

الخطــر الفــوري واملهــددة للحيــاة، ويجــب التعامــل مــع حالــة املســاء إليــه التــي تحــدد أنهــا تقــع ضمــن دائــرة 

الخطــر الفــوري برسعــة، واتخــاذ اإلجــراءات الفوريــة لتوفــر الحاميــة لــه.

التقييــم املســتمر للمخاطــر: يعتمــد هــذا التقييــم عــى الظــروف املتغــرة ، وتتــم مراجعتهــا دوريــا بنــاًء عــى 	 

طبيعــة الحالــة.
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تقييــم خطــر محــدد: يُطلــب هــذا النــوع مــن التقييــم لاســتجابة إىل ظــروف أو حــوادث معينــة تفــرض تهديــًدا 	 

متزايــًدا بنــاء عــى املخاطــر الواضحــة التــي تــم تحديدهــا حســب الحالــة.

يبــن مســتوى ونــوع املخاطــر التــي تــم تحديدهــا مســتوى الحاميــة املطلوبــة للمســاء إليــه والحاجــة إىل إرشاك 	 

الرشطــة يف الحالــة، ويشــكل ربــط درجــة الخطــورة واالحتياجــات للمنتفعــة أساًســا البنيــة األساســية للتخطيــط 

. لة للحا

العوامل الرئيسية لخطة االستجابة الفورية للحالة:

يتم إعدادها وفًقا لاحتياجات املحددة وبناء عى رغبات املساء إليه.. 1

تركــز الخطــة عــى األهــداف الرئيســية التــي غالبًــا مــا تتعلــق بتوفــر الســامة واألمــن. وهــذه األهــداف تتــم تجزئتهــا . 2

إىل مهــام محــددة تخصــص ملــرشف الحالــة والــرشكاء مــن أجــل اســتكاملها ضمــن إطــار زمنــي محــدد.  

تســتخدم خطــة االســتجابة الفوريــة لتمكــن املنتفــع مــن خــال تعزيــز قدراتــه عــى التعــرف عــى الفــرص املتاحــة . 3

ومتابعتهــا مــن أجــل مســاعدة نفســه عــى تحقيــق أهدافــه.

تحقق الخطة شمولية التخطيط للسامة.. 4

 ميكن تعديل الخطة وفًقا لاحتياجات املحددة خال عملية تنفيذها.. ٥

ــه . ٦ ــل تســاعد املســاء إلي ــه ســواء عــى املــدى القصــر والطوي ــط ألمــن وســامة املســاء إلي إن املســاهمة يف التخطي

ــة، ومــن املرجــح أن  ــات العنيف ــف أو يف إطــار العاق ــة العن ــذي شــهده خــال حادث ــرر ال يف إدارة والحــد مــن ال

تتذبــذب خطــط الســامة خــال تفكــر املســاء إليــه بظروفــه وقــد تتغــر مبــرور الوقــت، ولذلــك يجــب مراجعتهــا 

ــة. ــه بشــأن الســامة اآلني بشــكل دوري للتأكــد مــن أنهــا تعكــس أعظــم مخــاوف املســاء إلي

يعتمــد تكويــن املشــاركن يف مؤمتــر الحالــة عــى احتياجــات املســاء اليــه، وبالتــايل ميكــن أن يختلــف التكويــن إىل حــد . 7

كبــر بحســب الحالــة. وتكــون يف العــادة املجموعــة األساســية مــن املشــاركن يف مؤمتــر الحالــة مــن الجهــات التاليــة:

مرشف الحالة.	 

إدارة حامية األرسة.	 

 مقدمــي الخدمــة الخــراء مثــل األطبــاء الرشعيــن واملعالجــن النفســين و وغرهــم مــن الخــراء وفًقــا للخدمــات 	 

التــي ميكــن للمســاء إليــه االســتفادة منهــا.

ويف حــاالت أخــرى، قــد يتــم إرشاك مؤسســات تســتطيع املســاعدة يف العثــور عــى حلــول مرتكــزة عــى املســاء 	 

ــخصيات  ــة والش ــات التعليمي ــان واملؤسس ــوق اإلنس ــات حق ــدين ومؤسس ــع امل ــات املجتم ــل مؤسس ــه مث إلي

الدينيــة- االجتامعيــة البــارزة، ومــن اإللزامــي لجميــع املشــاركن أن يحصلــوا عــى تدريــب بشــأن عقــد مؤمتــر 

ــة. ــة وتحديــد املصلحــة الفضــى للحال الحال

املرحلة الثالثة: تنفيذ خطة التدخل

يتوجب عى منسقي الحالة تنفيذ ما يي:. 1

توفر تداخات مبارشة مبا فيها التدخات النفسية حيثام يكون ذلك مناسبًا.	 

إحالة املساء إليه إىل املؤسسة املعنية بتقديم الخدمات املامئة للمتابعة والدعم، وذلك مبوافقته.	 

مساندة املساء إليه )إن دعت حاجة لذلك( يف الحصول عى الخدمات الازمة.	 

مرافقــة املســاء إليــه إىل املؤسســات املعنيــة بتوفــر الخدمــات االجتامعيــة والطبيــة والقانونيــة )إذا كان ذلــك 	 

ــا( وتوفــر الدعــم يف تقييــم هــذه الخدمــات. ــا/ مامئً رضوريً
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يجب تنفيذ اإلجراءات التالية أثناء تنفيذ خطة الحالة:. 2

تطوير إطار زمني يبن بدء عملية التنفيذ وكل بند محدد مسبًقا يف خطة الحالة.	 

التحقق من تنفيذ كل بند وفًقا ملا هو وارد يف خطة الحالة.	 

ــر 	  ــات مؤمت ــاًء عــى اجتامع ــا بن ــة املســتنرة منه ــد الحصــول عــى املوافق ــه بع ــد احتياجــات املســاء إلي تحدي

ــة. الحال

تبنــي خطــة الحالــة أثنــاء تطبيــق عمليــة إدارة الحالــة وذلــك بنــاًء عــى التقــدم املحــرز واالحتياجــات املتغــرة 	 

للمســاء إليــه. 

ــة ومتابعتهــا لضــامن توفــر الخدمــات . 3 ــة أن يقــوم برصــد تطــور ســر العمــل عــى الحال يجــب عــى مــرشف الحال

الازمــة بكفــاءة وفعاليــة، ويعتمــد تكــرار املتابعــة عــى وضــع املســاء إليــه، وميكــن تعديــل منــط وتكــرار املتابعــة 

ــا للتقــدم الــذي يحــرزه املســاء إليــه. وفًق

املتابعــة مــع مقدمــي الخدمــات لضــامن حصــول املســاء إليــه عــى الخدمــات املقــررة والحصــول عــى تقاريــر تقديــم . 4

خدمــة دوريــة حســب الحاجــة.

بنــاًء عــى التغذيــة الراجعــة خــال متابعــة الحالــة، يراجــع مــرشف الحالــة خطــة الحالــة، و تنتهــي عمليــة متابعــة . ٥

الحالــة فقــط عنــد إغــاق الحالــة.

يشــكل تحديــث تقييــم الخطــورة باســتمرار جــزًءا مــن عمليــة متابعــة الحــال، و عليــه يتــم أيًضــا تحديــث خطــة . ٦

األمــان للمســاء إليــه.

املرحلة الرابعة: إجراءات إغاق الحالة

تغلق الحاالت عندما يتم تحقيق ما يي:. 1

استيفاء كافة األهداف عى النحو املحدد بالتفصيل يف خطة الحالة.	 

ضامن أن يكون املساء إليه آمنًة وقد تم تأمن رعايته وتحقيق رفاهه.	 

عدم وجود أية مخاوف إضافية.	 

عدم رغبة املساء إليه باالستمرار، وال يوجد أي أساس للوقوف ضد رغباته.	 

ــة مــن قبــل . 2 ــة ومتابعــة نتائــج التخطيــط والتنفيــذ لخطــة الحال   تشــمل هــذه املرحلــة عقــد مؤمتــر خــاص بالحال

ــه.   ــار رأي وموافقــة املســاء إلي جميــع املعنيــن ويتــم اإلغــاق بقــرار األغلبيــة )مــع التوثيــق( مــع األخــذ بعــن االعتب

وكجــزء مــن إغــاق الحالــة، يتــم تقييــم عمليــة إدارة الحالــة والخدمــات املقدمــة مــن قبــل املســاء إليــه مبســاندة . 3

ــة. ــاء القــدرات يف عمليــة إدارة الحال ــة، حيــث تســتخدم النتائــج يف تشــكيل مجــاالت للتعلــم وبن مــرشف الحال
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ثانًيا: إجراء تقديم الخدمات الصحية )الجسدية، النفسية، االجتماعية(

األدوات: 
منوذج رقم )٥(: تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج رقم )٦(: التقييم النفي األويل.	 

منوذج رقم )8(: إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي	 

منوذج رقم )9(: إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي	 

منوذج رقم )10(: تقديم خدمة متخصصة.	 

منوذج )13(: التقييم الطبي األويل.	 

منوذج )14(: التقييم الصحي األويل.	 

منوذج )1٥(: تقييم مصادر الخطورة.	 

منوذج )1٦(: تحويل إىل املستشفى.	 

منوذج )17(: املعاينة الطبية الخارجية.	 

اإلجراءات:
يجــري )املمــرض، األخصــايئ النفــي، األخصــايئ االجتامعــي(، متابعــة يوميــة للمنتفعــن ويقــوم بتوثيقهــا يف الســجات . 1

وامللفــات الخاصــة.

قــي حــال وجــود حاجــة لتدخــل ومتابعــة خارجيــة؛ يتــم اتبــاع إجــراء مرافقــة املنتفــع للحصــول عــى خدمــة خــارج . 2

دار الرعايــة.

ــة( . 3 ــة، والطبيــب النفــي للحــاالت النفســية واالجتامعي ــة )الطبيــب العــام للحــاالت الصحي ــر الحال ــم إعــام مدي يت

مبســتجدات الوضــع.

ــف . 4 ــاً يف مل ــيتم الحق ــا س ــة، وم ــه الصحي ــع يف متابعت ــا للمنتف ــم تقدميه ــت وت ــي أُجري ــراءات الت ــق اإلج ــم توثي يت

ــع. املنتف

يف حــال شــكوى أي منتفــع مــن وعكــة صحيــة يتــم تحويلــه إىل املمــرض أو الطبيــب أو يف حــال وجــود مــؤرشات غــر . ٥

صحيــة عــى املنتفــع، وذلــك مــن خــال ماحظــات يرصدهــا مــرشف الحالــة.

يتم تطبيق إجراء مرافقة املنتفع للحصول عى خدمة خارج دار الرعاية يف حالة الحاجة إيل ذلك.. ٦

يستدعى الدفاع املدين للحاالت التي:. 7

الحاالت التي يظهر عليها مؤرشات غر صحية طارئة.	 

يف الحــاالت التــي تظهــر عليهــا مــؤرشات غــر صحيــة خــارج أوقــات الــدوام الخاصــة باملمــرض والطبيــب العــام 	 

أو الطبيــب النفــي ليتــم إجــراء الــازم لهــا طبيــاً.

يقوم مرشف الحالة بإعام )املمرض، األخصايئ النفي(، عن أية حالة تم نقلها مع الدفاع املدين.. 8

ــي ال 	  ــات الت ــز يف األوق ــة خــارج املرك ــع إلجــراءات صحي ــق املنتف ــق لراف ــد مراف ــة بتحدي ــوم مــرشف الحال يق

ــاعد اإلداري. ــدار أو املس ــر ال ــا مدي ــد به يتواج

يقــوم )املمــرض، األخصــايئ النفــي(، بتوثيــق حالــة املنتفــع الصحيــة والعــاج املــروف لــه وكميتــه ومواعيــد 	 

تناولــه يف امللــف )الطبــي، النفــي( الخــاص باملنتفــع.

يقــوم )املمــرض، األخصــايئ النفــي(، بتعبئــة منــوذج زيــارة الطبيــب وتزويــد مــرشف الحالــة بــه حيــث يبــن نــوع . 9

العــاج املخصــص للمنتفــع وكميتــه. 

يوقع مرشف الحالة عى منوذج إعطاء الدواء للمنتفع حسب التعليامت املحددة يف النموذج.. 10

يحتفظ باألدوية يف صيدلية خاصة محكمة اإلغاق.. 11

تُوثق جميع اإلجراءات الصحية واملاحظات يف ملف املنتفع.. 12
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ثالًثا: إجراء مرافقة المنتفع للحصول على خدمة خارج دار الرعاية

األدوات: 
منوذج رقم )٥(: تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج رقم )٦(: التقييم النفي األويل.	 

منوذج )13(: التقييم الطبي األويل.	 

منوذج )14(: التقييم الصحي األويل.	 

منوذج )1٥(: تقييم مصادر الخطورة.	 

منوذج رقم )10(: تقديم خدمة متخصصة.	 

منوذج رقم )8(: إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي.	 

منوذج رقم )9(: إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي.	 

منوذج )1٦(: تحويل إىل املستشفى.	 

 منوذج )17(: املعاينة الطبية الخارجية.	 

اإلجراءات:
يتم تحديد الخدمة التي سيتم تلبيتها خارج الدار من قبل )املمرض، األخصايئ النفي، األخصايئ االجتامعي(.. 1

يحدد املكان الذي سيتم الحصول عى الخدمة منه.. 2

يحدد مدير الدار مرافق للمنتفع للحصول عى الخدمة من الخارج الدار.. 3

ميكن للممرض مرافقة املنتفع الذي يحتاج لخدمة صحية خارج الدار.. 4

ميكن للمرشف النفي مرافقة املنتفع الذي يحتاج خدمات صحية نفسية خارج الدار.. ٥

ميكن للمرشف االجتامعي مرافقة املنتفع الذي يحتاج خدمات اجتامعية خارج الدار.. ٦

يتوىل املرافق مهمة تأمن الحامية والرعاية املساندة للمنتفع أثناء حصوله عى الخدمة من خارج الدار.. 7

يتم تحديد أكر من مرافق يف الحاالت التي تزيد مدة الخدمة عن يوم ليتم تنسيق مناوبة بينهام.. 8

ــة( . 9 ــة، والطبيــب النفــي للحــاالت النفســية واالجتامعي ــة )الطبيــب العــام للحــاالت الصحي ــر الحال ــم إعــام مدي يت

مبســتجدات الوضــع.

يقــوم )املمــرض، األخصــايئ النفــي(، بتوثيــق حالــة املنتفــع الصحيــة والعــاج املــروف لــه وكميتــه ومواعيــد تناولــه . 10

يف امللــف )الطبــي، االجتامعــي النفــي( الخــاص باملنتفــع.

يقــوم )املمــرض، األخصــايئ النفــي(، بتعبئــة منــوذج زيــارة الطبيــب وتزويــد مــرشف الحالــة بــه حيــث يبــن نــوع . 11

العــاج املخصــص للمنتفــع وكميتــه. 

يوقع مرشف الحالة عى منوذج إعطاء الدواء للمنتفع حسب التعليامت املحددة يف النموذج.. 12

يحتفظ باألدوية يف صيدلية خاصة ومحكمة اإلغاق.. 13

يوثق جميع اإلجراءات الصحية واملاحظات يف ملف املنتفع.. 14

يجب الحفاظ عى رسية املعلومات عن املنتفعن.. 1٥
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رابًعا: إجراءات تقييم الجودة

األدوات: 
أداة تقييم تقديم الخدمات. 	 

تقرير تقييم جودة الخدمات.	 

اإلجراءات:
يتم تشكيل لجنة تقييم جودة الخدمات من قبل مدير الدار.. 1

تحتوي لجنة التقييم عى أربعة مسننن من منتفعي الدار.. 2

تتوىل لجنة ضبط الجودة يف الدار عملية تقييم جودة الخدمات.. 3

تقوم اللجنة بعملية تقييم دورية.. 4

تحدد اللجنة الفرات الزمنية للتقييم عى أن ال تقل عن مرتن سنوياً.. ٥

تناقش اللجنة مقدمو الخدمة مبحاور التقييم. ٦

تستخدم اللجنة أداة تقييم تقديم الخدمات.. 7

تصدر اللجنة تقرير تقييم يقدم إىل مدير الدار.. 8

يناقش التقرير وتوضع آليات التطوير.. 9

يتــم إعــداد خطــة تطويــر للمعايــر التــي أخــذت تقييــم مقبــول فــام دون، ليتــم العمــل عــى معالجتهــا وضــامن عــدم . 10

ظهورهــا يف فــرات التقييــم القادمــة.
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أداة تقييم تقديم الخدمات:

ماحظاتضعيفمقبولجيدممتازاملعايريالرقم

 أواًل: بيئة الرعاية

1
مــع  تتــامىش  ومريحــة  آمنــة  بيئــة  الــدار  تؤّمــن 

باملســنن. العنايــة  احتياجــات 

     

2
ــة  ــن األغطي ــة م ــات كافي ــود كمي ــدار وج ــن ال تضم

األرسة.  ومفــارش 

     

3 
تؤّمــن خدمــة غســيل ويك املابــس داخــل الــدار أو مــن 

خــال التعاقــد مــع رشكــة خارجيــة.

     

     تؤّمن الدار بيئة عمل نظيفة.4

٥
تديــر الــدار املخاطــر وتســهر عــى أمــن وســامة 

حرمهــا. يف  املوجوديــن 

     

٦

تحظّــر الــدار التدخــن إالّ يف أماكــن محــّددة )ذات 

ــن  ــى املقيم ــر ع ــة وال توث ــر مغلق ــدة وغ ــة جي تهوي

يف الــدار(.

     

7
تديــر الــدار املخاطــر املتعلّقــة باملــواد والنفايــات 

الخطــرة.

     

     تدير الدار املخاطر املتعلّقة باملعدات الطبية.8

9
الكهربائيــة  للطاقــة  الــدار مصــدرا موثوقًــا  تؤّمــن 

الطارئــة. الحــاالت  يف  يســتعمل 

     

     تدير الدار مخاطر الحريق ومكافحته.10

11
مكافحــة  كيفيــة  عــى  التدريبــات  الــدار  تجــري 

الحريــق.

     

 ثانًيا: املوارد البرية 

12 
يوجــد يف الــدار مــا يكفــي مــن املوظفــن لتقديــم 

أفضــل الخدمــات للمســنن.

     

     تحّدد الدار مؤهاّت املوظفن. 13

     تتحّقق الدار من مؤهاّت املوظفن. 14

     تقوم الدار بتوجيه موظفيها ومتابعتهم. 1٥

1٦ 

ــب  ــم والتدري ــج التعلي ــن برنام ــة املوظف ــارك كاف يش

آليــات  عــى  املوظفــن  تدريــب  ويتــم  املســتمر. 

وحســن التــرف يف حــال وجــود حــاالت مرضيــة 

تحتــاج تعامــل خــاص كالــرع وضيــق التنفــس.

     

     تقوم الدار بتقييم أداء املوظفن. 17
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ماحظاتضعيفمقبولجيدممتازاملعايريالرقم

 ثالًثا: مكافحة انتقال األوبئة

18 
تحــّدد الــدار الشــخص املســؤول عــن برنامــج الوقايــة 

مــن األوبئــة والســيطرة عليهــا.

     

19 
ــدار برنامجــا للوقايــة مــن األوبئــة والســيطرة  تضــع ال

عليهــا.

     

20 
تحــّد الــدار مــن خطــر انتقــال العــدوى املتعلّقــة 

املعقــامت. وتوفــر  الطبيــة  واألدوات  باملعــّدات 

     

21 

تؤّمــن الــدار التثقيــف املطلــوب ملوظفيهــا، وأطبائهــا، 

وأفرادهــا، ومــن يلــزم مــن أفــراد عائاتهــم، واملســؤولن 

ــيطرة  ــدة للس ــات املعتم ــول املامرس ــة، ح ــن الرعاي ع

عــى انتشــار العــدوى.

     

 رابًعا: إدارة املعلومات

22 
ــد الــدار مــن تنظيــم بياناتهــا وتحتفــظ بســجات  تتأكّ

لــكل املقيمــن فيهــا.

     

تحتفظ الدار بسجات كاملة ودقيقة.23

تدقّق الدار سجاتها وتراجعها.24

2٥
تحتــوي الســجات عــى معلومــات تتعلــق برعايــة 

املســنن، العاجــات، والخدمــات املقّدمــة لهــم.

 خامًسا: تقديم الرعاية والخدمات

2٦ 

مّمــن  فيهــا،  املســنن  قبــول  رشوط  الــدار  تحــّدد 

ــالتها  ــع رس ــامىش م ــا يت ــم مب ــة حاجاته ــتطيع تلبي تس

ومواردهــا.

     

27 

يتــم تحديــد احتياجــات جميــع املســنن املقيمــن مــن 

ــال  ــن خ ــدار م ــا ال ــي تقّدمه ــات الت ــة والخدم الرعاي

إتبــاع عمليــة تقييــم دوريــة.

     

28 

التمريضيــة،  الطبيــة،  االحتياجــات  تقييــم  يتــم 

الوظيفيــة،  النفســية،  االجتامعيــة،  الجســدية، 

مســن. لــكل  املعرفيــة  واالحتياجــات 

     

إدارة الدواء 

     يعطى الدواء للمسنن بطريقة آمنة وصحيحة. 29

إدارة األمل

     تهتم الدار باملسنن الذين يعانون من أمل. 30

العناية امللطفة 

     تحافظ الدار عى راحة وكرامة املسنن. 31
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ماحظاتضعيفمقبولجيدممتازاملعايريالرقم

الرعاية الصحية

32 

يوّجــه املســنون إىل أصحــاب االختصــاص يف املجــال 

احتياجاتهــم  االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع  الطبــي 

وخياراتهــم.

     

     يتلقى املسن خدمات االعاشة. 33

     تحافظ الدار عى سامة املسنين. 34

3٥ 
يتــم التعامــل مــع الحــات املرضيــة املتعلقــة بالســلس 

البــويل بشــكل فّعــال.

     

3٦ 
تحافــظ الــدار عــى صحــة الفــم واألســنان لــدى جميــع 

ملسنن. ا

     

37 
الحــد مــن تفاقــم الحــاالت املرضيــة املتعلقــة بفقــدان 

الحــواس.

     

     تساعد الدار املسنن يف تحقيق أمناط نوم طبيعية. 38

39 
تقــّدم الــدار خدمــات تأهيليــة للمســنن، مبــا يف ذلــك 

املســاعدة يف أنشــطة الحيــاة اليوميــة.

     

40 

لتلبيــة  متريضيــة  ولــوازم  معــدات  الــدار  تقــّدم 

احتياجــات املســنن، وتتأكــد مــن املحافظــة عــى هــذه 

ــدة  ــة جي ــة يف حال ــا يف حال ــوازم واملعــدات وإبقائه الل

لضــامن توفــر الرعايــة التمريضيــة للمســنن.

     

41 
تقــوم الــدار بتصميــم البنــاء بشــكل يضمــن عــدم 

تقييــد حريــة الحركــة لــدى املســنن.

     

42 
الحريــة  أعــى مســتوى مــن  الــدار عــى  تحافــظ 

املســنن. لجميــع  الحركيــة 

     

الرعاية االجتامعية

43 
ــون  ــد يكون ــن ق ــنن الذي ــم باملس ــدار وتهت ــاعد ال تس

ضحيــة لســوء املعاملــة أو اإلهــامل أو االســتغال.

     

44 
ــطة  ــاركة يف أنش ــنن للمش ــا للمس ــدار فرص ــن ال تؤم

اجتامعيــة وترفيهيــة.

     

 سادًسا: الجودة واإلدارة والتطوير 

     يوجد لدى الدار رؤية وأهداف ورسالة. 4٥

     تقوم الدار بجمع البيانات وتحليلها. 4٦

     تحّر الدار ميزانية سنوية. 47

     تقوم الدار بتحسن أدائها. 48

 سابًعا: حقوق املسن والعائلة 



56

ماحظاتضعيفمقبولجيدممتازاملعايريالرقم

     تحرم الدار حقوق املسنن. 49

٥0 
ــاهم يف  ــه وتس ــظ كرامت ــة تحف ــق يف بيئ ــن الح للمس

ــذات. ــن ال ــة ع ــورة إيجابي ــن ص تكوي

     

٥1 

اتخــاذ  املشــاركة يف  املســن يف  الــدار حــق  تحــرم 

والخدمــات  وعاجــه  برعايتــه  املتعلقــة  القــرارات 

املقدمــة لــه.

     

     الحفاظ عى خصوصية املسنن زبياناتهم الشخصية. ٥2

 ٥3
للمســن الحــق يف أن ال يتعــرض لإلهــامل واالســتغال 

ــذاء الجســدي، واللفظــي، والنفــي والجنــي. واإلي

     

٥4 
تحــرم الــدار حــق كبــر الســن بتّلقــي املعلومــات 

بطريقــة يســهل عليــه فهمهــا.

     

٥٥ 
امتيــازات  مامرســة  يف  الحــق  املقيمــن  للمســنن 

املواطنــة.

     

٥٦ 
إدارة  أو توكيــل  إدارة  الحــق يف  املقيمــن  للمســنن 

شــؤونهم املاليــة الشــخصية.

     

٥7 
للمســن وألرستــه الحــق يف أن تهتــم الــدار بالشــكاوى 

املقدمــة مــن قبلهــم وتراجعهــا.

     

٥8 
لكبــر الســن املقيــم الحــق يف قبــول أو رفــض اســتقبال 

الزوار.

     

     للمسنن املقيمن الحق يف تشكيل »لجنة املقيمن«. ٥9

٦0 
لكبــر الســن املقيــم الحــق يف أن تكــون وســائل النقــل 

املتامئــة مــع الخدمــة املقدمــة لــه مؤمنــة.

     

٦1 
املتّعلقــة  عــن مســؤولياتهم  املســنن  الــدار  تعلــم 

والخدمــات. والعالــج،  بالرعايــة، 

     

     تشجيع وتسهيل الدار زيارة األقارب واألصدقاء. ٦2

٦3 
ــنن  ــات املس ــع حاج ــب م ــا يتناس ــة ومب ــر االغذي توف

ــة. ــة ونظيف ــة الئق ــا بطريق ــة وتقدميه الصحي
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خامًسا: إجراء إدارة الدواء

األدوات: 
سجل األدوية.	 

اإلجراءات:
يعطى الدواء ألسباب طبية وباستشارة الطبيب العام والطبيب النفي فقط.. 1

توثق االستشارات الطبية واألدوية يف ملف املنتفع بشكل منظم ومفهرس.. 2

يقوم )املمرض، األخصايئ النفي، مرشف الحالة( يف الدار بإعطاء الدواء للمنتفعن.. 3

يراجع )املمرض واألخصايئ النفي( سجل األدوية يومياً ويرصد ما تم إعطاؤه.. 4

يرصد املمرض واألخصايئ النفي( األخطاء الدوائية ويصنفها حسب مصدرها ويوثقها يف سجل األدوية.. ٥

يبلغ )املمرض واألخصايئ النفي( إدارة الدار عن الخطأ الذي حدث مبارشة يف مذكرة تبليغ خاصة.. ٦

سجل األدوية

اسم الدواءرقم امللفاسم املنتفعالرقم
أوقات إعطاء 

الدواء

طريقة إعطاء 

الدواء
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سادًسا: إجراء تنظيم الملفات

األدوات: 
امللف الشخيص.. 1

امللف  النفي.. 2

امللف الطبي.. 3

امللف اإلجتامعي.. 4

سجل األمانات.. ٥

اإلجراءات:
يكــون لــكل منتفــع خمســة ملفــات )ملــف املعلومــات الشــخصية، امللــف االجتامعــي ،امللــف النفــي، امللــف الطبــي، . 1

ســجل األمانــات(، تحمــل امللفــات نفــس الرقــم مــع اإلشــارة إيل طبيعــة امللــف.

يستطيع األشخاص املخولن باالطاع عى امللفات فقط كام يي:. 2

امللــف الشــخيص – هــو ملــف يحتــوي عــى املعلومــات الشــخصية واملعلومــات التــي يحتاجهــا العاملــن يف الخدمــات 	 

الطبيــة واالجتامعيــة والنفســية ملعرفتهــا عــن حالــة املنتفــع حيــث يحتــوي عــى النــامذج اآلتيــة:

منوذج االستقبال.	 

منوذج االستام والتسليم/ االستقبال األوىل.	 

منوذج التقييم األويل.	 

تقرير شكوى.	 

منوذج إغاق امللف.	 

األشخاص املخولني باالطاع عى امللف الشخيص هم:

الطبيب عام.	 

املمرض القانوين.	 

األخصايئ االجتامعي.	 

االخصايئ النفي.	 

أخصايئ التغذية.	 
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مرشف حالة.	 

املرشف االداري.	 

املساعد اإلداري.	 

املدير العام.	 

ــات 	  ــون يف الخدم ــا العامل ــي يحتاجه ــع الت ــية للمنتف ــات النفس ــى املعلوم ــوي ع ــف يحت ــو مل ــي: ه ــف النف املل

ــة: ــامذج اآلتي ــى الن ــوي ع ــث يحت ــع حي ــة املنتف ــن حال ــا ع ــية ملعرفته النفس

منوذج التقييم النفي األويل.	 

منوذج تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج مؤمتر الحالة.	 

منوذج إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي.	 

إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي.	 

منوذج تقديم الخدمات.	 

منوذج توثيق جلسة متابعة/ تقديم خدمة متخصصة.	 

منوذج تقييم مصادر الخطورة.	 

منوذج تحويل إىل املستشفى.	 

األشخاص املخولون باالطاع عى امللف النفي هم:

األخصايئ االجتامعي.	 

االخصايئ النفي.	 

مرشف حالة.	 

املرشف االداري.	 

املساعد اإلداري.	 

املدير العام.	 

امللــف االجتامعــي: هــو ملــف يحتــوي عــى املعلومــات االجتامعيــة للمنتفــع التــي يحتاجهــا العاملــون يف الخدمــات 	 

واالجتامعيــة ملعرفتهــا عــن حالــة املنتفــع حيــث يحتــوي عــى النــامذج اآلتيــة:

منوذج الدراسة االجتامعية األولية.	 

منوذج تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج مؤمتر الحالة.	 

منوذج إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي.	 

إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي.	 

منوذج تقديم الخدمات.	 

منوذج توثيق جلسة متابعة/ تقديم خدمة متخصصة.	 

منوذج تقييم مصادر الخطورة.	 

األشخاص املخولون باالطاع عى امللف االجتامعي  هم:

األخصايئ االجتامعي.	 

مرشف حالة.	 

املرشف االداري.	 

املساعد اإلداري.	 

املدير العام.	 
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امللــف الطبــي هــو ملــف يحتــوي عــى املعلومــات الطبيــة للمنتفــع التــي يحتاجهــا العاملــون يف الخدمــات الطبيــة 	 

ملعرفتهــا عــن حالــة املريــض حيــث يحتــوي عــى النــامذج اآلتيــة:

منوذج التقييم الطبي األويل.	 

منوذج التقييم الصحي األويل.	 

منوذج املعاينة الطبية الخارجية.	 

منوذج تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج إحالة إىل مقدم الخدمة- داخي.	 

إحالة إىل مقدم الخدمة- خارجي.	 

منوذج تقديم الخدمات.	 

منوذج تحويل إىل املستشفى.	 

األشخاص املخولني باالطاع عى امللف الطبي هم:

الطبيب العام.	 

املمرض القانوين.	 

أخصايئ التغذية.	 

مرشف حالة.	 

املرشف االداري.	 

املساعد اإلداري.	 

املدير العام.	 

ــة للمســنن و حيــث يحتــوي عــى 	  ــات الثمين ــة واملقتني ــات املالي ــات – هــو ســجل يحتــوي عــى البيان ســجل األمان

النــامذج اآلتيــة:

منوذج استام وتسليم أمانات.	 

واألشخاص املخولني باالطاع عى سجل االمانات هم:

املرشف االداري.	 

املساعد اإلداري.	 

املدير العام.	 
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سابًعا: إجراء استقبال المنتفعين

األدوات: 
منوذج رقم )1(: االستقبال يحفظ يف جميع امللفات.	 

منوذج رقم )2(: االستام والتسليم/ استقبال أويل.	 

منوذج رقم )3(: التقييم األويل.	 

منوذج رقم )4(: الدراسة االجتامعية األولية.	 

منوذج رقم )٥(: تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج رقم )٦(: التقييم النفي األويل.	 

منوذج )13(: التقييم الطبي األويل.	 

منوذج )14(: التقييم الصحي األويل.	 

اإلجراءات:
التأكــد مــن املنتفــع يحــق لــه الدخــول إيل الــدار مــن الناحيــة القانونيــة )كل امــرأة تجــاوزت الخامســة والخمســن . 1

وكل رجــل تجــاوز الســتن مــن العمــر وكانــا بحاجــة إىل رعايــة إيوائيــة(.

عند استقبال املنتفعن يتم عمل دراسة أولية؛ للتأكد من إمكانية الدار تقديم الخدمات للمنتفع أم ال.. 2

 وإذا كانت النتيجة أن الدار تستطيع تقديم الخدمات يتم تعبئة النامذج التالية:. 3

منوذج رقم )1(: االستقبال يحفظ يف جميع امللفات.	 

منوذج رقم )2(: االستام والتسليم/ استقبال أويل.	 

 	

منوذج رقم )3(: التقييم األويل.	 

منوذج رقم )4(: الدراسة االجتامعية األولية.	 

منوذج رقم )٥(: تقييم االحتياجات الشاملة.	 

منوذج رقم )٦(: التقييم النفي األويل.	 

منوذج )13(: التقييم الطبي األويل.	 

منوذج )14(: التقييم الصحي األويل.	 
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المالحق
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الملحق)1( بطاقات الوصف الوظيفي

ــه  ــوع األنشــطة املنفــذة  مــن خال ــدار ون ــدار  يعتمــد عــى القــدرة االســتيعابية لل ــوب لل ــكادر املطل ــوع ال إن عــدد ون

ــادئ  ــن لضــامن احــرام املب ــكادر كافي ــة ال ــدد ونوعي ــون ع ــن. يجــب أن يك ــات خارجي ــي خدم ــع  مقدم ــاون م أو بالتع

ــار  ــع اإلط ــيًا م ــن، ومتاش ــن العامل ــدد كاف م ــب ع ــات 7/24 يتطل ــم الخدم ــال تقدي ــبيل املث ــى س ــدار، ع ــة لل التوجيهي

الوطنــي لحاميــة األرسة ومعايــر االعتــامد وضبــط الجــودة لخدمــات الرعايــة اإليوائيــة، يتــم تعيــن مختصــن للعمــل يف دور 

الرعايــة ويقــدم لهــم بيئــة مهنيــة مامئــة لطبيعــة العمــل. 
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة »مدير عام«
مدير عام.املسمى الوظيفي

مسمى الوظائف 

التي يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

ملخص الوظيفة
التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة عى أنشطة املؤسسة كافة بأمثل الطرق وأقل التكاليف 

بكفاءة وفاعلية مبا يحقق أهداف املؤسسة.

مهام الوظيفة

جودة الخدمات املقدمة ورفاه املنتفعن والعاملن.. 1

اإلرشاف/الرقابة عى العمليات اليومية.. 2

اإلرشاف/الرقابة عى املوارد البرشية واملالية، واملوارد املادية/املوجودات.. 3

ضامن وجود برنامج يعمل بالفعل عى مستوى الدار بأكملها، لتحسن الجودة وسامة . 4

املنتفعن.

االستجابة إىل التقارير الواردة من أي من الهيئات املنظمة، أو التي تقوم بالتفتيش عى . ٥

الدار.

ضامن تطبيق القوانن واإلجراءات.. ٦

ضامن التواصل الفعال مع جميع الجهات الخارجية.. 7

إدارة أعامل املؤسسة بكفاءة وفعالية مبا يخدم أهداف املؤسسة ومصلحتها، ورفع اسم . 8

املؤسسة يف األسواق املحلية والخارجية.

عمل مراجعة وتحليل شامل للوضع الحايل، وعمل خطة اسراتيجية إلصاح الوضع القائم، . 9

وعمل مراجعة شاملة ملوازنات الدوائر وإقرارها بعد إجراء التعديات الازمة.

مراجعة القوانن الداخلية املعمول بها يف املؤسسة، وإجراء التعديات الازمة وإقرارها من . 10

قبل الدوائر املختصة، وتعميمها عى املوظفن والعاملن يف املؤسسة.

مراجعة ملفات املوظفن والعاملن وعقودهم، ومراجعة مهام كل فرد ومسؤولياته . 11

وصاحياته، وإجراء التعديات الازمة مبا تقتضيه مصلحة العمل.

مراجعة عقود رشاء الخدمات واملوردين وإقرارها.. 12

مراجعة امللفات الخاصة بتطوير املؤسسة وتنظيمها.. 13

مراجعة امللفات املتعلقة بتسجيل العامات التجارية للمؤسسة ومتابعتها.. 14

تنظيم امللفات املتعلقة بالوضع القانوين للمؤسسة، والتأكد من وجود الوثائق والشهادات . 1٥

التي تثبت ذلك كافة.

مراسلة املؤسسات الحكومية والتجارية واالتحادات والنقابات واملؤسسات ومخاطبتهم مبا . 1٦

يخدم أهداف املؤسسة ومصالحها.

املشاركة يف املؤمترات والندوات واالجتامعات واملعارض الداخلية التي لها عاقة بالعمل.. 17

القيام بدور العاقات العامة يف املؤسسة.. 18

الرقابة عى جميع الدوائر واألقسام واألفراد العاملن يف املؤسسة ممن يتلونه يف الهيكل . 19

التنظيمي.

ترأس االجتامعات الدورية والطارئة يف املؤسسة.. 20

تنظيم العاقات بن األقسام وآليات التخاطب حسب الهرم الوظيفي، والحد من تداخل . 21

املهام والصاحيات، ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب.
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مهام الوظيفة

حل املشاكل اإلدارية كافة سواء أكانت داخلية أم خارجية. . 1

رفع التقارير الدورية والسنوية إىل مجلس اإلدارة والجهات الرسمية الخارجية املعنية.. 2

التمثيل اإلداري للجودة، وقيادة فريق الجودة يف املؤسسة للتحقق من تطبيقها يف . 3

املؤسسة.

إقرار االحتياجات التدريبية للموارد البرشية، وإقرار انتداب األفراد للدورات التدريبية.. 4

مسؤوليات أخرى

مهام أخرى توكل إليه من قبل مجلس اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات املسنن واهتامماتهم/مسن با حدود.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الدار. 	 

متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية:

شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

القدرة عى وضع الخطط االسراتيجية طويلة املدى.	 

قدرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية.	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

مقدرة عالية عى إعداد الدارسات ودراسات الجدوى االقتصادية واملقرحات وإعداد 	 

التقارير.

قدرات عالية عى صياغة العقود واالتفاقيات.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                   التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة أخصائي/ ـــة اجتماعي/ ـة
أخصايئ اجتامعي.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
املدير العام.

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

مهام الوظيفة

إجراء »دراسة حالة« اجتامعية وأرسية مكتبية وميدانية إذا استدعت الحاجة، ومتابعة . 1

الحاالت بشكل مستمر، وتسجيل التقارير بعد كل جلسة برسية تامة، أو داخل غرفة 

املسن إم مل يستطع الحضور إىل غرفة األخصايئ.

توثيق املستجدات اإلجتامعية التي تطرأ عى املسن وارسته واالحتفاض بها يف امللف . 2

اإلجتامعي للمسن.

تنظيم امللف اإلجتامعي وترقيمه، واالحتفاظ به.. 3

استام املسنن من الجهات التي حولت املسنن سواء أكانت جهة رسمية أم أهايل . 4

املسنن عند تسليمهم للدار أو خروجهم وتقديم الخدمة الاحقة.

تنظيم برنامج زيارات أهل املسنن وأقاربهم لتحقيق التواصل االجتامعي وفق األنظمة . ٥

والقوانن، وكذلك األرس البديلة.

مشاركة إجراءات حصول املسنن عى إذن االستضافة األرسية الخارجية يف ظل نتائج . ٦

الدراسة امليدانية لألرس واألقارب.

املشاركة يف إعداد النشاطات والفعاليات الرويحية، وإعداد الرامج للمسنن لكرس . 7

الروتن.

اإلرشاف عى الرحات والزيارات الخارجية، ومرافقة الكادر عند الخروج لزيارات خارج . 8

الدار، أو استقبال النشاطات والتنسيق مع الراغبن يف زيارة الدار وعمل مبادرات 

وأنشطة.

تقديم الدعم عند الحاجة مع التنسيق مع األخصايئ النفي إذا تعرض املسن إىل . 9

مشكلة، والعمل عى برنامج الدعم النفي واالجتامعي لتجاوز األزمة.

حلقة وصل بن املوظفن واملسنن مع اإلدارة بتوصيل ما يرغبون بإيصاله إىل اإلدارة.. 10

مساعدة املسن عى للتكيف مع املرافق واملوظفن الذين يتفاعلون معه.. 11

متابعة مدى رضا املسنن عن الدار والخدمات املقدمة له.. 12

تنظيم األمور بالتعاون مع اإلدارة من الناحية العامة مبا يتعلق بعمله.. 13

املتابعة الدامئة مع املؤسسات األخرى الخارجية التي ترغب يف الدعم للدار واملسنن، . 14

وإلقاء املحارضات الخارجية يف الجامعات واملدارس الثانوية للتعريف بالدار والخدمات 

املقدمة، أي أن نقوم بدمج الدار يف املجتمع املحيط من خال مؤسساته، وتسويق 

برامجها وأنشطتها.

إدارة التعاون بن الجمعية واملتطوعن.. 1٥

تقديم الخدمات كافة بالتعاون مع املعنين: الصحية، والنفسية، والتغذية.. 1٦

تأمن بيئة مناسبة من حيث النظافة وجميع االحتياجات للمسنن والعاملن.. 17
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مسؤوليات أخرى

أية مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات املسنن.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير الخدمات املقدمة. 	 

متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                              التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة »أخصائي/ـة تغذية«
أخصايئ تغذية.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
الطبيب العام.

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

مهام الوظيفة

توزيع أعامل قسم التغذية عى املوظفن، ومتابعة أعامل الطبخ والنظافة يوميًا.. 1

إعداد الرنامج الغذايئ للنزالء حسب حالتهم الصحية.. 2

متابعة أعامل الطهي أثناء إعداد وجبات الطعام.. 3

التأكد من اعداد الوجبات الغذائية مبا يتوائم مع حاالت املسنن الصحية.. 4

متابعة رشوط السامة العامة والناحية الصحية أثناء إعداد الوجبات.. ٥

إعداد قوائم املواد املطلوبة للتغذية من خضار وفواكه ولحوم وأسامك ومواد . ٦

متوينية، وكذلك تخزينها بشكل سليم، ومتابعة صاحيتها.

اإلرشاف عى إستام الوجبات الغذائية املقدمة من خارج الدار وتحديد مدى . 7

مامئتها لصحة املسنن حسب وضعهم الصحي.

متابعة توزيع الوجبات اليومية وتقدميها بشكل صحي وسليم، وبشكل جيد من . 8

حيث القيمة الغذائية والكمية املناسبة وطريقة التقديم.

عمل جوالت للنزالء والتحدث معهم حول األطباق املقدمة ومقرحاتهم حول ما . 9

يقدم لهم للتحسن والتنويع.

عمل ملف لكل منتفع يحتوي عى معلومات صحية لتقديم الوجبات لهم مبا يتفق . 10

مع حالتهم، وأخذ الوزن أسبوعيًا للمنتفع وتوثيق ذلك.

املشاركة مع لجنة املشريات للجمعية يف رشاء املواد.. 11

العمل عى تطوير العمل وتحسينه ليكون بأفضل صورة.. 12

العمل مع األقسام األخرى بروح الفريق.. 13

مسؤوليات أخرى

أية مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات املسنن.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية. 	 
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متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة. 	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة طاهي/ ــة
طاهي/ عامل مطبخاملسمى الوظيفي

مسمى وظيفة 

املسؤول املبارش
مساعد إداري/ أخصايئ تغذية

مسمى الوظائف 

التي يرف عليها
كافة الوظائف التي تليه يف الهيكل التنظيمي.

مهام الوظيفة

إعداد وجبة الطعام )اإلفطار، الغداء، العشاء(. وتوزيعها عى نزالء الدار يف الشقق/ الغرف . 1

أو صالة املطعم.

اتباع تعليامت أخصايئ التغذية يف اعداد الوجبات.. 2

جمع جميع صواين الطعام والصحون من جميع الشقق/ الغرف أو صالة املطعم.. 3

توزيع املياه عى نزالء الدار.. 4

جي أدوات املطبخ.. ٥

أية أعامل أخرى تطلب منهم وتقع ضمن مسؤولياتهم.. ٦

أية مهام أخرى توكل إليه من املدير العام.	 مسؤوليات أخرى

متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة تدريب مهني أو أكادميي.	 

الخرات العملية: خرة الطهي	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

املعرفة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

قدرة جسدية.	 

معرفة تامة باألطعمة من حيث الجودة واملناسبة للمسنن واملرىض.	 

القدرات واملهارات الشخصية:	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات االتصال والتواصل.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة »طبيب عام«
الطبيب العاماملسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش

املدير العام.

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها

كافة الوظائف التي تليه يف الهيكل التنظيمي.

تقديم كافة الخدمات الطبية الرورية يف مجال اإلسعاف والطوارئ، باإلضافة إىل معالجة ملخص الوظيفة

األمراض والجروح املستعجلة بواسطة العمليات الجراحية البسيطة والعاجية املوجودة يف 

العيادة الطبية وحسب الرامج املعدة لذلك.

يقوم باإلرشاف عى املرىض من حيث الفحص، التشخيص، املعالجة الطبية يف العيادة . 1مهام الوظيفة

الطبية.

تعبئة جميع مناذج املريض وملفه الطبي ومتابعة حالته الصحية.. 2

توثيق وتحضر البيانات الرورية عن املرىض وذويهم وعن وضع كل منهم لغايات . 3

العاج واألمور القانونية.

القيام بفحص املرىض وتحديد نوع التحاليل املخرية األولية املطلوبة.. 4

يقوم بتحضر نتائج التحاليل واألشعة ومتابعتها.. ٥

القيام بتقييم نتائج التحاليل الطبية التي تم اجراؤها وتحويل املريض إىل أطباء . ٦

االختصاص.

القيام بكتابة ووصف بعض العاجات ضمن صاحياته والبعض اآلخر بالتشاور مع . 7

الطبيب املعني.

إجراء بعض اإلجراءات الجراحية البسيطة مثل )التغير عى الجروح... إلخ(.. 8

إباغ سلطات األمن عن أي حادث قضايئ أو تسمم مشتبه به، وإباغ الوزارة عن أي . 9

حادث مريض تنص التعليامت عى رضورة التبليغ عنه التخاذ االحتياطات الازمة )مرض 

اإليدز، سارس، الجمرة الخبيثة... إلخ(.

التأكد من توفر أدوية اإلسعاف الرورية وإكامل النواقص منها.. 10

املرور عى املنتفعن املكلف مبتابعة حاالتهم الصحية باستمرار.. 11

يقوم بوصف السوائل الوريدية للمرىض.. 12

القيام باإلرشاف عى سحب عينات دم للمرىض وتركيب وحدات الدم من قبل كادر . 13

التمريض املتواجد يف الجمعية.

القيام بعمل إنعاش رئوي )Cardio Pulmonary Resuscitation( يف الحاالت الطارئة.. 14

املشاركة يف تحضر الدراسات اإلحصائية والتقارير املرتبطة باملنتفعن.. 1٥

تقديم التوصيات بتحديد حاجة الجمعية من الكوادر الطبية واألجهزة واملعدات الطبية . 1٦

باإلضافة إىل الحاجة من الدورات التدريبية.

التأكد املستمر من تعبئة أسطوانات األوكسجن وجاهزيتها لاستخدام وكذلك أجهزة . 17

وأدوات اإلسعافات األولية والطارئة بشكل مستمر.
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أية مهام أخرى توكل إليه من اإلدارة.	 مسؤوليات أخرى

إيجاد برامج تساعد عى توظيف إمكانيات الجمعية.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية.	 

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف الطب.	 متطلبات الوظيفة

القدرات واملهارات املهنية والشخصية:	 

 	.CRP دورة اإلنعاش القلبي والرئوي

معرفة استخدام وتشغيل املعدات الطبية يف قسم الطوارئ.	 

اإلملام الجيد باألنظمة والقوانن التي تحكم الوظيفة.	 

القدرة عى تحمل صعوبات وضغط العمل.	 

مهارة االتصال والتعامل مع اآلخرين.	 

دورة الدفاع املدين.	 

دورات فنية متخصصة يف مجال العمل.	 

تطبيق املعاير العاملية يف تنفيذ العمل.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة عامل/ ــة نظافة 
عاملاملسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش

مرشف الحالة / مساعد إداري

استام املواد الخاصة للتنظيف من قبل املحاسب/ مسؤول املشريات واملحافظة عليها . 1مهام الوظيفة

واستخدامها حسب األصول.

املحافظة عى . 2

تنفيذ الرنامج الذي يعد له/لها والذي يوضح العمل اليومي له حسب الوقت املحدد.. 3

يحافظ عى ممتلكات الجمعية من معدات وأجهزة الِعدد واألدوات.. 4

يلتزم بالقوانن واألنظمة املعمول بها.. ٥

يعطي وقته للعمل مبهنية وأمانة.. ٦

متابعة أي طارئ يخص املياه والغاز والكهرباء والتدفئة، وتوفر الديزل للامتورات . 7

االحتياطية للكهرباء وتوفر رشوط السامة العامة وتعطى األولوية عى أي عمل آخر.

أية مهام أخرى توكل إليه من اإلدارة.مسؤوليات أخرى

القدرات واملهارات املهنية:	 متطلبات الوظيفة

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

قدرة جسدية.	 

القدرات واملهارات الشخصية:	 

تحمل ضغط العمل.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة عامل/ ــة مغسلة 
عامل/ ــة مغسلةاملسمى الوظيفي

مسمى الوظائف التي يرف 

عليها

مرشف منسقي الحالة / مساعد إداري

استام املواد الخاصة للتنظيف واملحافظة عليها واستخدامها حسب األصول.. 1مهام الوظيفة

تنفيذ الرنامج الذي يعد له/لها والذي يوضح العمل اليومي له حسب الوقت . 2

املحدد.

غسل مابس نزالء الدار وكيها.. 3

املحافظة عى ممتلكات الجمعية من معدات وأجهزة.. 4

االلتزام بالقوانن واألنظمة املعمول بها.. ٥

أية أعامل تطلب منهم وتقع ضمن مسؤولياتهم.. ٦

أية مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 مسؤوليات أخرى

إيجاد برامج تساعد عى توظيف إمكانيات الجمعية.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 متطلبات الوظيفة

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

قدرة جسدية.	 

القدرات واملهارات الشخصية:	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:



75

بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة محاسب/ ــة
محاسب.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة 

املسؤول املبارش
املدير العام.

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

ملخص الوظيفة
التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة عى أنشطة الجمعية كافة بأمثل الطرق وأقل التكاليف 

بكفاءة وفاعلية مبا يحقق أهداف املؤسسة بالنمو وزيادة الحصة السوقية للجمعية.

مهام الوظيفة

إعداد القيود اليومية من إيرادات ومصاريف حسب األصول املحاسبية.. 1

استام السلفة النرية للجمعية والرف منها حسب األصول.. 2

إعداد الكشف الشهري للمصاريف واإليرادات للمدير.. 3

إعداد الدراسات املالية للجمعية.. 4

إعداد جدول الرواتب الشهرية للموظفن، وعمل جميع اإلجراءات من ضامن اجتامعي . ٥

وصحي وإيداعهام يف البنك.

إصدار سندات القبض وسندات الرف حسب األصول.. ٦

إصدار الشيكات حسب األصول املحاسبية، وتوقيعها من املخولن بالتوقيع، وتسليمها ملن . 7

يلزم.

عمل املخالصات املالية للموظفن يف حال انتهاء خدماتهم.. 8

عمل املخالصات املالية للنزالء يف حال انتهاء إقامتهم.. 9

إعداد املطالبات املالية لنزالء وزارة التنمية االجتامعية شهريًا، واستام الشيكات وإيداعها . 10

يف البنك.

استام األمانات للنزالء حسب األصول املحاسبية.. 11

متابعة االستحقاق الشهري للجمعية عن النزالء حسب اتفاقية العقد املرم من خال . 12

الطرف الثاين املوقع عى العقد.

إعداد جميع الوثائق املحاسبية من جداول وفواتر وسندات رصف وفواتر معززة، وكل ما . 13

يلزم محاسبيًا للتدقيق السنوي للرشكة املسؤولة عن إعداد املوازنة املالية.

عدم رشاء أي يشء للجمعية إال بعد القيام باإلجراءات الازمة كطلب رشاء، وأخذ موافقة . 14

من املدير، وعمل العروض وجدول املفاضلة.

إعداد سجات خاصة باللوازم يف الجمعية.. 1٥

املشاركة يف اللجان التي يكلفه بها املدير.. 1٦

مسؤوليات أخرى

مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات إمكانيات الجمعية.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية. 	 
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متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

القدرة عى وضع الخطط االسراتيجية طويلة املدى.	 

قدرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية.	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

مقدرة عالية عى إعداد الدارسات ودراسات الجدوى االقتصادية واملقرحات وإعداد 	 

التقارير.

قدرات عالية عى صياغة العقود واالتفاقيات.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي مشرف/ة  الحالة
مرافق/مرافقة.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
 مساعد إداري

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

مهام الوظيفة

العناية باملنتفع/املنتفعة ورعايته من جميع النواحي وتقديم الخدمات الازمة له.. 1

حامم املنتفع/املنتفعة غر القادر عى العناية بنفسه، وإطعامه ومساعدته عى . 2

القيام بجميع نشاطاته اليومية.

تنظيف شقة املنتفع/املنتفعة، واملحافظة عى جميع املمتلكات املوجودة فيها . 3

والعناية بها.

عدم إيذاء املنتفع/املنتفعة، أو اإلساءة له سواء أكانت اإلساءة جسدية أم لفظية أم . 4

نفسية.

مازمة املنتفع/املنتفعة دامئًا وعدم تركه وحده، وعند حدوث أي طارئ يجب إخبار . ٥

اإلرشاف.

املحافظة عى ممتلكات املنتفع/املنتفعة الخاصة، وعدم استخدامها أو الترف فيها . ٦

دون أذنه.

القيام بالرنامج املعد للمنتفع/املنتفعة من قبل التمريض والطبيبة مثل: امليش، . 7

وغره...

االلتزام بجميع القواعد والقوانن الصادرة عن اإلدارة:. 8

االلتزام مبواعيد الدوام الرسمي.. 9

االلتزام بالزي الرسمي ووضع بطاقة التعريف الخاصة بكل مرافق/مرافقة.. 10

عدم الخروج من الشقة دون أذن.. 11

عدم استخدام الهاتف أثناء الدوام إال للرورة القصوى.. 12

عدم الخروج بعد الساعة السابعة مساء.. 13

عدم تجاوز تعليامت املرشفة املناوبة.. 14

عدم التحدث بصوت عاٍل، أو التلفظ بألفاظ سيئة، أو إزعاج الشقق املجاورة.. 1٥

املحافظة عى رسية املعلومات الخاصة باملنتفع/املنتفعة.. 1٦

عند االستام والتسليم يجب إباغ املرافق/املرافقة الذي يستلم عن أحوال املسن . 17

كاملة، وتنبيهه عن حالته، وكتابة تقارير بذلك.

إباغ التمريض/اإلرشاف عن أي طارئ يحدث للمنتفع/املنتفعة التخاذ اإلجراء . 18

املناسب.

عدم االتصال بأهل املنتفع/املنتفعة وإباغهم عن أية أخبار، ألن ذلك من صاحيات . 19

اإلدارة تحت طائلة املسؤولية.
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مسؤوليات أخرى

مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف إمكانيات الجمعية.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية. 	 

متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

القدرة الجسدية.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مرشد/ة نفسي/ـة
أخصايئ نفسيةاملسمى الوظيفي

الطبيب النفيمسمى وظيفة املسؤول املبارش

مسمى الوظائف التي يرف 

عليها

كافة الوظائف التي تليه يف الهيكل التنظيمي.

مهام الوظيفة

إعداد قامئة بيانات لكل مسن تتضمن جميع املعلومات عن املسن.. 1

عقد جلسات فردية للمسنن.. 2

إجراء اختبارات تشخيصية للحاالت التي ال تعاين من أية مشاكل/ أمراض . 3

نفسية.

متابعة الحالة النفسية للمسنن وتحويل من تلزم حالته إىل الطبيب النفي . 4

واملتابعة.

إعداد برامج عاجية/ تثقيفية/ توعوية حول كيفية التخلص من األفكار السلبية.. ٥

تقديم الدعم النفي املتواصل للحاالت الجديدة ملساعدتهم للوصول إىل حالة . ٦

من االستقرار النفي.

تثقيف املرافقن واملرافقات يف كيفية التعامل مع حاالت الزهامير الجديدة.. 7

تقديم االستشارات النفسية من خال الجلسات الفردية للمسنن وأهاليهم . 8

وإيجاد الحلول املناسبة.

املحافظة عى خصوصية املعلومات الخاصة باملسنن وأهاليهم.. 9

إجراء دراسة حاالت ما يلزم من املسنن وإعداد الخطة العاجية له.. 10

تفعيل عملية التواصل االجتامعي ما بن املسنن وذويهم.. 11

اإلرشاف عى االختبارات الشخصية لطاب الجامعات.. 12

إجراء جلسات تفريغ انفعايل للمسنن، املرافقن، املوظفن.. 13

التنسيق مع التمريض للتواصل مع الطبيب النفي ملتابعة وضع املسنن. . 14

مسؤوليات أخرى

مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات املسنن.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية.	 

االستعداد التام لتلبية خدمات الجمعية واملقيمن فيها من الدوام يف العطل 	 

الرسمية واألعياد واملناسبات الدينية والوطنية والعاملية إذا اقتىض األمر ذلك.

أية واجبات ومهام إضافية تقتضيها مصلحة العمل.	 
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متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات الفنية:	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية وأية لغة أخرى.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية:	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة شخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مساعد/ـة – اداري
مساعد اداري.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
املدير العام

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

التنظيم والرقابة بكفاءة وفاعلية مبا يحقق أهداف الجمعية.ملخص الوظيفة

مهام الوظيفة

متابعة الكتب الصادرة الواردة، وتسجيلها حسب األصول.. 1

متابعة الريد واملوقع اإللكروين للجمعية من استقبال الريد وإرساله، وكذلك االتصاالت . 2

الهاتفية.

استقبال الريد الخاص للجمعية من وزارة التنمية االجتامعية ومتابعة الرد عليه.. 3

استخدام النامذج الخاصة للعمل من كتب وإجازات ومغادرات وطلبات توظيف وغرها . 4

من النامذج.

اإلعان عن الوظائف املطلوبة للجمعية، واستام الطلبات وتنظيمها مع اإلدارة لتحديد . ٥

موعد املقابات.

التحضر لاجتامعات الرسمية للهيئة اإلدارية والتنفيذية، وطباعة املحارض والكتب . ٦

الرسمية الخاصة بها.

تحديد مواعيد مدير عام الجمعية لاجتامعات الداخلية والخارجية.. 7

تنظيم امللفات الخاصة باملوظفن وحفظها.. 8

متابعة دوام املوظفن حسب سجل الدوام ومغادراتهم وإجازاتهم.. 9

تنظيم عقود النزالء حسب األصول ومتابعتها.. 10

التنسيق الكامل مع املوظفن يف الدار.. 11

إعداد برامج العمل بالتعاون مع أقسام التمريض والتغذية واملرافقن وعامل الخدمات . 12

أثناء العطل واألعياد.

القيام مبهام املدير العام يف حال غيابه. 13

املشاركة يف متابعة أعامل فريق العمل )أخصائين وعاملن(، واملشاركة يف تقييم أدائهم.. 14

املشاركة يف إعداد الخطط والرامج التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية.. 1٥

مسؤوليات أخرى

أية مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.	 

إيجاد برامج تساعد عى توظيف قدرات العاملن يف الجمعية.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الدار. 	 
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متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

قدرات إدارية وقيادية وتنظيمية عالية.	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

قدرات عالية عى صياغة العقود واالتفاقيات.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة »ممرض قانوني«
ممرض قانوين.املسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
الطبيب العام.

مسمى الوظائف التي 

يرف عليها
الوظائف التي تليه يف الهيكل الوظيفي كافة.

مهام الوظيفة

مرافقة طبيب املركز يف الجولة، أو إحضار املرىض إىل مركز الرعاية يف األيام املحددة. . 1

الجولة الصباحية للنزالء ألخذ العامات الحيوية مرتن يوميًا.

االلتزام بالتعليامت الصادرة عن الطبيبة وتنفيذها، أو التعليامت الصادرة عن الطبيب . 2

الخاص باملنتفع.

إعطاء األدوية للنزالء يف املوعد املحدد، والتأكد من أخذها.. 3

رصف العاجات املخصصة للنزالء من املركز الصحي يف األيام املحددة.. 4

املحافظة عى تخزين األدوية خاصة األدوية النفسية يف مكان آمن محكم اإلغاق.. ٥

متابعة صاحية األدوية، وجرد األدوية أسبوعيًا من قبل التمريض.. ٦

متابعة حالة نزالء الدار عند نقلهم إىل املستشفى من خال املرافق، أو يف حالة أخذ . 7

النزيل إىل العيادات، ومتابعة املواعيد.

إخبار اإلدارة قبل يوم عى األقل من يوم موعد الصحي؛ من أجل تأمن املوصات.. 8

مساعدة النزالء الذكور الذين ال يستطيعون القيام بذلك وحدهم ثاث مرات أسبوعيًا، . 9

وتغير الرشاشف واملخدات كل ممرض يف يوم مناوبته وعند اللزوم حسب الوضع 

الصحي للمنتفع. 

تنظيف األجهزة واملعدات للرعاية الصحية، واملحافظة عى سامتها ونظافتها.. 10

إباغ اإلدارة يوميًا من خال تقرير حول نزالء الدار.. 11

إعداد امللفات الصحية الخاصة باملنتفعن تحتوي عى كامل املعلومات، وتسجيل كل . 12

املعلومات عليها أواًل بأول.

العمل بروح الفريق الواحد.. 13

أن يلتزم املمرض مبواعيد العمل حسب الرنامج اليومي املعد، وأن يستلم ويسلم يف . 14

املوعد املحدد من زميله املناوب، ويعتر هذا البند بنًدا مهاًم يف العمل التمرييض.

التعاون مع أخصائية التغذية يف تحديد وجبات الطعام التي تناسب كل منتفع.. 1٥

اإلرشاف ومتابعة أور الجمعية اإلدارية والفنية قبل الدوام الرسمي وبعده يف العطل . 1٦

األسبوعية والعطل الرسمية واألعياد.

التأكد املستمر من تعبئة أسطوانات األوكسجن وجاهزيتها لاستخدام، وكذلك أجهزة . 17

وأدوات اإلسعافات األولية والطارئة بشكل مستمر.

أية مهام أخرى ترتبط بعمله ومهنته.. 18

مسؤوليات أخرى
أية مهام أخرى توكل إليه من قبل املسؤول املبارش أو اإلدارة.	 

إجراء البحوث والدراسات التي تساهم يف تطوير خدمات الجمعية. 	 
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متطلبات الوظيفة

املؤهات العلمية: شهادة بكالوريوس يف تخصص ذو صلة.	 

القدرات واملهارات املهنية:	 

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

إتقان اللغة اإلنجليزية أو أية لغة أخرى.	 

القدرة عى اتخاذ القرارات.	 

القدرات واملهارات الشخصية: 	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال والتواصل.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة “موظف أمن وحماية«
موظف أمن وحاميةاملسمى الوظيفي

مسمى وظيفة املسؤول 

املبارش
مرشف منسقي الحالة / مساعد إداري.

مهام الوظيفة

متابعة سجل الدخول والخروج للموظفن والزائرين.	 

متابعة الكامرات عى مدار الساعة والتبليغ عن أية ماحظات.	 

عمل جوالت ليلية من الساعة 8.00 مساًء وحتى الساعة ٦.00 صباحاً تكون ميدانية 	 

تشمل املكان كاماً مبعدل مرة كل ساعة.

املسؤولية عن استقبال االتصاالت الهاتفية خارج أوقات دوام اإلدارة وإباغ اإلدارة عن 	 

ذلك.

حفظ األمن والنظام داخل مقر الجمعية.	 

املحافظة عى املمتلكات واملعدات واألجهزة املختصة بالعمل.	 

إعداد تقرير يومي عن الوضع األمني وتقدميه لإلدارة.	 

التنسيق مع الجهات األمنية يف حالة حدوث أية مشكلة بعد إعام املدير.	 

تفتيش السيارات الداخلة للمركز والتأكد من حمولتها.	 

مهام أخرى توكل إليه من قبل اإلدارة.مسؤوليات أخرى

متطلبات الوظيفة

القدرات واملهارات املهنية:

املعرفة الواسعة بالقوانن املتعلقة بالعمل املعمول بها.	 

قدرة جسدية.	 

القدرات واملهارات الشخصية:	 

قدرات ومهارات قيادية عالية.	 

قوة الشخصية.	 

تحمل ضغط العمل.	 

مهارات عالية يف االتصال وفن التفاوض.	 

حسن السرة والسلوك.	 

توقيع اإلدارة:                                                                                التاريخ:

                                                                                                                                            

توقيع املوظف:                                                                                  التاريخ:
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الملحق )2(: النماذج

نموذج رقم )1(: االستقبال 
يعبأ من قبل )مرشف الحالة أو املرشف االداري( أو من ينوب عنهام.

آلية إحالة املنتفع

إحالة من وزارة التنمية/ مديرية تابعة لوزارة التنمية. 	

إحالة من مؤسسة/ جهة مقدمة الخدمة. 	

إحالة ذاتية )من قبل املنتفع نفسه أو ذويه(. 	

معلومات املنتفع/ـة

االسم الرباعي:

تاريخ املياد:                                                                                                 الجنسية:

نوع ورقم الوثيقة )لغر األردنين(:الرقم الوطني )لألردنين(:

الحالة االجتامعية:

أعزب/ عزباء  	

متزوج/ متزوجة 	

مطلق/ مطلقة 	

منفصل/ منفصلة 	

أرمل/ أرملة 	

املستوى التعليمي:

أمي 	

أسايس 	

ثانوي           	

بكالوريوس          	

دراسات عليا                   	

رقم الهاتف الخلوي:رقم الهاتف األريض:

عنوان السكن: 

رقم هاتف العمل:مكان العمل:املهنة:

سبب ترك العمل:

عنوان العمل:
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معرفني

االسم الرباعي:                                                                                             صلة القرابة:

الجنس:

ذكر          	

أنثى 	

الجنسية:

نوع ورقم الوثيقة )لغر األردنين(:الرقم الوطني )لألردنين(:

رقم الهاتف الخلوي:رقم الهاتف األريض:

عنوان السكن: 

رقم هاتف العمل:مكان العمل:املهنة:

عنوان العمل:

نوع العاقة:

من الدرجة األوىل )-----------------------------( 	

األرسة املمتدة )--------------------------------( 	

أخرى )حدد(: 	
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مؤرشات خطورة أولية

هل يعاين املنتفع من إصابات جسدية حادة )تتطلب تدخل طبي طارئ(؟

□ نعم              □ ال 

هل حالة املنتفع النفسية غر مستقرة؟ )يعاين من رصاخ وبكاء وذهول وغره(

□ نعم              □ ال 

هل يبدي املنتفع الخوف من أحد أفراد األرسة؟

□ نعم              □ ال 

هل يبدي املنتفع الرفض لدار اإليواء؟

□ نعم              □ ال 

رشوحات املرشف االداري

تصنيف الحالة:

□ ذات أولوية عالية                                                   □ ذات أولوية منخفضة                                

تعيني مرف حالة

اسم مرشف الحالة:       

                                                     

اسم مرافق الحالة:

توقيع املرشف االداري:

توقيع مرشف الحالة:
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نموذج رقم )2(: االستالم والتسليم/ استقبال أولي 
)يعبأ من قبل موظف/ ــه مرشف الحالة أو املرشف اإلداري( أو من ينوب عنهام.

اسم املنتفع:                                                                                 رقم امللف:

الجهة املحولة:

  □     وزارة التنمية        □      ذوي املنتفع / تحويل ذايت    

معلومات عن الشخص املسلم يف حال الجهة املحولة ذاتية:      

 صلة القرابة:                           االسم:                                            الرقم الوطني / إثبات شخصية:

رقم الهاتف:                            العنوان:

تاريخ االستام:                                                             الوقت:

األوراق املرفقة للدخول:

□ يوجد              □ ال يوجدإثبات هوية/ شخصية/ شهادة خطية
□ يوجد              □ ال يوجدمنوذج التحويل

□ يوجد              □ ال يوجدالتقرير الطبي األويل
□ يوجد              □ ال يوجدتقرير الطبيب النفي األويل

□ يوجد              □ ال يوجدالدراسة االجتامعية
□ يوجد              □ ال يوجداتفاقية اإليداع مع ذوي املنتفع 

□ يوجد              □ ال يوجدصورة عن هوية ذوي املنتفع املودع له
أخرى: حدد

األمانات/املرفقات:

   

               

وضع الحالة عند االستام:

اسم املستلم/ التوقيع:                                        اسم املسلم/ التوقيع:
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نموذج رقم )3(: التقييم األولي 
)يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

معلومات خاصة باملنتفعة

هل يعاين املنتفع من أية إعاقات:

□ نعم              □ ال 
يف حال كانت اإلجابة »نعم«، حدد نوع اإلعاقة:

ذهنية     	

جسدية 	

سمعية               	

 برية                 	

 حركية  	

هل يعاين املنتفع من أية أمراض مزمنة:

□ نعم                     □ ال 

يف حال كانت اإلجابة »نعم«، حدد أنواع املرض:

□ سكري       □ ضغط       □ أمراض قلب        □ أمراض كى        □ أخرى )حدد(

هل يتناول املنتفع أية أدوية:

□ نعم )حدد(            □ ال

توصيات منسقة الحالة

الحاجة للخدمات: 	

املنتفع/ـة بحاجة لخدمات طارئة:                                                                                                          	

املنتفع/ـة بحاجة لخدمات غر طارئة: 	

استكامل تقديم الخدمات داخل املؤسسة. 	

إحالة إىل مؤسسات تقديم الخدمات األخرى. 	

اسم وتوقيع مرشف منسق الحاالتاسم وتوقيع مرشف الحالة
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نموذج رقم )4(: الدراسة االجتماعية األولية
 )يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي أو من ينوب عنه(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

الوضع االجتامعي األرسى للمنتفع

نوع األرسة         

□ مفككة          □ ممتدة        □ النواة         □ غرها )حدد(
عدد أفراد األرسة

الذكور.........      اإلناث .........      طاب.........      يعمل .........      ال يعمل .........      

األرسة متامسكة              

□ نعم          □ ال        □ إىل حد ما         
عاقة املنتفع/ه بأرسته    

□ جيدة          □ سيئة        □ إىل حد ما         
األرسة توفر للمنتفع/ه بيئة امنه

□ نعم          □ ال        □ إىل حد ما         
عاقة املنتفع/املنتفعة باألقارب  

□ جيدة          □ سيئة        □ إىل حد ما         
هناك إساءة للمنتفع /ه من داخل األرسة 

□ نعم          □ ال        □ إىل حد ما         
الوضع االقتصادي للمنتفع

الدخل الشهري بالدينار األردين:

املستوى االقتصادي لألرسة

□ ثرية          □ متوسطة        □ متدين         
مصادر الدخل:     

طبيعة املسكن:

□ ملك      □ مستأجر         □ غر ذلك )حدد(         
وصف عام للمسكن:

البيئة املحيطة بعائلة املنتفع
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البيئة املحيطة  

□ جيدة              □ سيئة           
عاقة األرسة بالبيئة املحيطة:             

□ جيدة              □ سيئة           
التاريخ الصحي والنفي للمنتفع  وأرسته

هناك من يعاين من أمراض نفسية باألرسة         

□ نعم          □ ال        
إذ كانت اإلجابة نعم حدد من وطبيعة املرض:

هناك من يعاين من أمراض مزمنة وأمراض وراثية باألرسة 

□ نعم          □ ال        
إذ كانت اإلجابة نعم حدد من وطبيعة املرض:

هناك من يعاين من إعاقات باألرسة 

□ نعم          □ ال        
إذ كانت اإلجابة نعم حدد من وطبيعة اإلعاقة:

هناك حاالت إدمان باألرسة 

□ نعم          □ ال        
إذ كانت اإلجابة نعم حدد:

□ مخدرات     □ كحول       □ مواد طيارة     □ غرها حدد

وصف الوضع الصحي للمنتفع

وصف الوضع النفي للمنتفع
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تقييم درجة الخطورة

تكرار األذى الجسدي خال السنة والسنه السابقة                       □ نعم          □ ال        

هل يبدي املنتفع خوفا من العودة إيل املنزل                              □ نعم          □ ال        

هل يعاين املنتفع من إعاقات جسدية أو عقلية                           □ نعم          □ ال        

هل يتعرض املنتفع لإلدمان                                                    □ نعم          □ ال        

هل يفكر املنتفع باالنتحار                                                     □ نعم          □ ال        

هل حاول املنتفع االنتحار                                                      □ نعم          □ ال        

هل يحمل املنتفع قيود جرمية                                                □ نعم          □ ال        

هل األرسة مفككة                                                                □ نعم          □ ال        

ملخص الحالة

توصيات األخصايئ االجتامعي

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع األخصايئ االجتامعي
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نموذج رقم )5(: تقييم االحتياجات الشاملة
 )يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

ملخص عن الحالة

ملخص تقييم عوامل الخطورة الشاملة

تفاصيل االحتياجنوع االحتياج

طبية عاجية

طبية نفسية

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع األخصايئ االجتامعي
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نموذج رقم )6(: التقييم النفسي األولي 
)يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي أو االخصايئ النفي(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

يجري األخصايئ النفي جلسات نفسية مع املنتفع وأرسته ليتمكن من ملء منوذج التقييم النفي:

التاريخ النفي املريض السابق:

التوضيح ال نعم أي مام ييل

هل عاىن املنتفع من أعراض نفسية سابقة؟ ما هي؟ 

هل تناول املنتفع أدوية نفسية سابقاً؟ 

هل انتهت فرة تناول الدواء؟

هل املنتفع مدخن؟

هل يتعاطى املنتفع الكحول؟

هل يتناول األدوية والعقاقر الطبية؟

هل تعرض املنتفع إىل إصابة أو حادث؟

التاريخ القضايئ:

التوضيح ال نعم أي مام ييل

هل دخل املنتفع دار رعاية سابقاً؟ 

هل حكم عى املنتفع بقضية؟

هل تعرض املنتفع الستدعاء أمني؟

وصف الحالة القضائية:



96

 معلومات عامة:

اللون املفضل 

الهويات املفضلة

 معدل ساعات النوم

 الوزن الحايل

عادات الطعام والشهية

يصف املنتفع نفسه:

  

 تحديد املشكلة النفسية:

من خال جلسة التقييم النفي األولية تبني أن املنتفع:

مام يشري إىل: 

 

 

التوصيات:

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع االخصايئ النفي
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نموذج رقم )7(: مؤتمر الحالة 
)يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي أو االخصايئ النفي(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

نوع املؤمتر:رقم املؤمتر:

□ مؤمتر حالة     
□ مؤمتر متابعة حالة
□ مؤمتر حالة طارئ

مكان انعقاد املؤمتر:

ملخص عن الحالة

ملخص احتياجات املنتفع الشاملة

ملخص مجريات املؤمتر
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توصيات املؤمتر: خطة التدخل

اإلجراءاتالجهةالخدمة

طبية عاجية

طبية نفسية

نفسية/ اجتامعية

قانونية

تربوية/ تعليمية

متكن اقتصادي

أخرى
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أعضاء فريق مؤمتر الحالة

املسمى الوظيفياملؤسسةاالسمالرقم

1

2

3

4

٥

٦

7

8

9

10
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نموذج رقم )8(: إحالة إلى مقدم الخدمة- داخلي
 )يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي أو االخصايئ النفي أو املمرض(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

الخدمة املحال إليها

نوع الخدمة:

□ طبية        □ نفسية       □ اجتامعية       □ قانونية      □ متكن وتأهيل      □ أخرى)حدد(
اسم املوظف املحال إليه:

نوع الحالة:

□ ذات أولوية عالية                                             □ ذات أولوية منخفضة
ملخص الحالة: 

تفاصيل اإلحالة/ الخدمة املطلوبة:

اسم وتوقيع مرشف منسق الحاالتاسم وتوقيع األخصايئ أو املمرض
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نموذج رقم )9(: إحالة إلى مقدم الخدمة- خارجي
)يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

املؤسسة املحيلة

اسم منسق املنتفعة:اسم املؤسسة:

الريد اإللكروين:الهاتف:

العنوان:

املؤسسة املحال إليها

الشخص املحال إليه:اسم املؤسسة:

الريد اإللكروين:الهاتف:

العنوان:

نوع الحالة:

□ ذات أولوية عالية                                             □ ذات أولوية منخفضة
ملخص الحالة: 

تفاصيل اإلحالة/ الخدمة املطلوبة:

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع مرشف الحالة
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إقرار

أنا املوقع أدناه، _____________________ )اسم املنتفع(

أفهم أن الهدف من اإلحالة ومن اإلفصاح عن هذه املعلومات لـ________________________________ 

)املؤسسة املحال إليها( هو ضامن تقديم الرعاية واستمراريتها بن مقدمي الخدمات الذين يسعون إىل خدمتي، 

وقد عمل مقدم الخدمة ________________________________ )املؤسسة املحيلة( عى تفسر إجراءات 

اإلحالة يل بشكل واضح، وقام بتحديد املعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها. وبتوقيعي عى هذا النموذج، فإنني 

أوافق عى تبادل هذه املعلومات.

توقيع الطرف املسؤول )املنتفع/ـة، ويل األمر، أو املمثل القانوين(:

التاريخ:
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نموذج رقم )10(: تقديم خدمة متخصصة
)يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

نوع الخدمة املقدمة:

□ طبية عاجية       □ طبية نفسية        □ طبية رشعية             □ نفسية/ اجتامعية       □ قانونية 
□ قضائية             □ إجراءات إدارية    □ تربوية/ تعليمية           □ متكن اقتصادي          □ أخرى )حدد(

نوع الجلسة:

□ فردية              □ جامعية                           □ أخرى )حدد(

ملخص اإلجراءات/ الخدمات التي تم تقدميها:

التاريخاإلجراءالرقم

1

2

3

4

٥

توصيات مقّدم الخدمة: 

-1

-2

-3

-4

توقيع مرشف الحالةتاريخ استام التقريراسم وتوقيع مقّدم الخدمة
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نموذج رقم )11(: نموذج إغالق الملف
)يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

ملخص عن الحالة:

مربرات إغاق امللف

تحقيق أهداف خطة االستجابة الفورية مع زوال عوامل الخطورة وضامن عدم تكرارها.  	

تحقيق أهداف خطة التدخل الشاملة مع زوال عوامل الخطورة وضامن عدم تكرارها.  	

انتقال املنتفع/ـة إيل خارج الباد لإلقامة أو الهجرة؛ يجب ضامن استكامل واستمرارية اإلجراءات القانونية  	

واإلدارية حسب األنظمة والتعليامت والقوانن املتعلقة بطبيعة القضية.

وفاة املنتفع/ـة؛ يجب ضامن استكامل واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية حسب األنظمة والتعليامت. 	

رفض املنتفع/ـة ملتابعة تقديم الخدمات املتعددة؛ يجب ضامن استكامل واستمرارية اإلجراءات القانونية واإلدارية  	

حسب األنظمة والتعليامت والقوانن املتعلقة بطبيعة الحالة.

أخرى )حدد(: 	

التحفظات )إن وجدت(:

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع مرشف الحالة
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نموذج رقم )12(: تقرير شكوى
 )يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

القسم املشكو علية:

الشخص املعني:

طبيعة الشكوى

تلخيص الشكوى

الشهود ورأيهم )مسنن / موظفن(

اإلجراءات التي تم اتباعها

نتائج اإلجراءات

التوصيات

توصيات اإلدارية للمشكلة

مدير الدار:                                                                                              األخصايئ االجتامعي:
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نموذج )13(: التقييم الطبي األولي
)يعبأ من قبل الطبيب أو املمرض(

 

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

التاريخ الطبي

هل يعالج املنتفع/ـة يف الوقت الحايل أو سبق له أن تلقى العاج يف أيًا من الحاالت اآلتية:

ماحظاتالنعمالحالة املرضية

الربو

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

السكتة الدماغية

COPD

مشاكل األذن والجيوب 

األنفية

إصابات العضات والهيكل 

العظمي

نوبات إغامء

أمراض الغدة الدرقية

أمراض الكى

نوبات مرضية

اضطرابات النوم

مشاكل الجهاز الهضمي

عمليات جراحية

إصابات خطرة

حاالت أخرى )حدد(

أسامء األدوية التي يستخدمها املنتفع/ـةالرقم

الحساسيات التي يعاين منها املنتفع/ـة إن وجدتالرقم
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الفحص الرسيري

املظهر العام )املابس، الشعر(

الحالة النفسية )هادئ، يبيك، قلق, متعاون, مكتئب, أخرى(

معدل التنفس: الطول: الوزن؛ 

درجة الحرارة: ضغط الدم: النبض: 

الفحوصات املخربية )أجريت سابقا أو تم اجراؤها(

النتيجةنوع العينة

 االنطباع العام عن وضع املنتفع/ـة الصحي:

اإلجراءات العاجية التي تم اتخاذهاالرقم

توصيات مقدم الخدمة الطبيةالرقم

اسم مقدم الخدمة الذي قام بالكشف/ وأخذ املعلومات: 
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نموذج )14(: التقييم الصحي األولي 
)يعبأ من قبل الطبيب أو املمرض(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

املخاطر الرسيرية: هل يعاين املنتفع/ـة من

التوصيات الوصف غري موجود موجود

الصدمات والكدمات

العنف الجني

الحمل

األمراض املنقولة

املخدرات

سوء تغذية

أمور أخرى )حدد(

املاحظات العامة:

التوصيات الوصف

الشعر

األظافر

النظافة الشخصية

الطول

الوزن

الضغط

السكري

الحرارة

األسنان

العيون

الحلق

عيوب خلقية

مؤرشات لسوء التغذية

مؤرشات مرضية

وصف الحالة العامة:

توقيع املمرض: ------------------------------------

ماحظات الطبيب: -------------------------------
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نموذج )15(: تقييم مصادر الخطورة
 )يعبأ من قبل األخصايئ االجتامعي أو االخصايئ النفي(

الوقت:التاريخ:اليوم:

رقم امللف:اسم املنتفع: 

يعاين من مشاكل نفسية أو عقلية:

نعم 	

ال   	

درجة الخطورة:

عالية 	

منخفضة 	

ال يوجد 	

هل يستخدم املنتفع / ـة أدوات حادة إليذاء نفسه أو غريه:

نعم 	

ال 	

هل هناك خطر عى املنتفع / ــة من نفسه:

نعم 	

ال  	

هل يفكر باالنتحار:

نعم 	

ال  	

ملخص الحالة: 

التوصيات: 

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع االخصايئ النفي
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 نموذج )16(: تحويل إلى المستشفى
 )يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

اسم املريض

الرقم الوطني

العمر

التاريخ

التاريخ املريض:

الشكوى الرئيسية: 

العاج:

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع املمرض
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نموذج )17(: المعاينة الطبية الخارجية
)يعبأ من قبل مرشف الحالة أو املرشف اإلداري أو من ينوب عنهام(

اليوم/ التاريخ: ------------------ 

تم اصطحاب املنتفع: ----------------------------------------- إىل ----------------------------------------------

وذلك لظهور مؤرشات مرضية: ----------------------------------------------------------------------------------

 تم التبليغ من قبل: --------------------------------------------------------------------------------------------

رافقه: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

توصيات الطبيب: -----------------------------------------------------------------------------------------------

وصفة الدواء: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

املراجعة القادمة: -----------------------------------------------------------------------------------------------

اسم وتوقيع املساعد االدارياسم وتوقيع مرشف الحالة
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