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حول تقرير  

  عاقةوتأهيل ذوي اإل رعايةالكرك لل لى مركزإرصدية الزيارة ال

 

 22/1/2018 :تاريخ الزيارة 

 عيسى اليواوشة المحامي أ . الدكتورة مجد كموب، :فريق الزيارة 

 التحقق منو بشكل عام عاقةرعاية وتأهيل ذوي اإلل الكرككزمر رصد أوضاع  :ىدف الزيارة 

أحد بل من ق  للتعنيف نتفع م  اإلنسان حول ت عرض اردة للمركز الوطني لحقوق كوى وش  

 . شرفين في الدارالم  

  ـاعة.  ..: 3ـاعة ولغاية الـ  ...8من ـ  :ودةنتقال والع  زمن ال 

   الكرك.-عاقةىيل لذوي اإلنتفعين في مركز الرعاية والتأالم   :ستيدفةئة الم  الف 

 التخاينة.األستاذ راجح  :مدير المركز 

 د.مجد كموب :معدة التقرير 

 
 : مقدمةال
من وض   ،عاقةلرعاية وتأهيل ذوي اإلالكرك قوق اإلنسان بتنفيذ زيارة لمركزح  ركز الوطني لالم   قام  

ممكة في الم  مراكز الفئات األكثر حاجة لمحماية يدانية لتفقد أوضاع الم   الرصدية من الزياراتسمسة 
من نتفع من ذوي اإلعاقة لمضرب والتعنيف م  تعرض قدمة الى المركز حول الم  طفًا عمى الشكوى وع  

مشروعية ارتكانًا الى السند القانوني في و ، قدمة الشكوىحسب ما أفادت م  وذلك   ،قبل أحد المشرفين
 (10)نسان رقم من قانون المركز الوطني لحقوق ال ( 01نص المادة )الزيارة حسب ما جاء في 

يعمل عمى تحقيق  المركز أن والتي تؤكد عمى( من ذات القانون 1لمادة )انص ، و 6112لمعام 
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عالجة أي تجاوزات أو م  غايات لأىدافو من خالل التحقق من مراعاة حقوق االنسان في المممكة 
القائمين عمى بقاء تلواال الكرك لرعاية وتأهيل ذوي اإلعاقةلمركزوجو الت  م ت  ، حيث قائمةانتياكات 

 : وجاءت تفاصيل الزياة كاآلتيثب عن ك   نتفعينالم  أوضاع طالع عمى لإل إدارتو

  :الدارة قابمةم   

دير في المركز لعدم وجود الم   نظراً  (السيدة خالدة الجعافرة) ركزم  دير النائبة م  صد فريق الر  قابل  
ومن ثم  تم  التطرق الى  ومياموبالفريق الراصد  و تم البدء بتعريفيا، يمة خارجيةحيث كان في م  

تعزيز حقوق حماية و في  ىدافو ورؤيتو ورسالتووأ نسانركز الوطني لحقوق اإلبدور الم   التعريف
تعمقة بحقوق انتياكات م   أي  ستضعفة ومتابعة ىيل الفئات الم  رعاية وتأدور ورصد مراكز  نساناإل
صول لرؤيا تكاممية تخدم وذلك لمو   ،تفاقيات الدوليةطنية واإلعايير الو  نسان بما يتوافق مع الم  اإل

نسان في الدولة لحماية وتعزيز حقوق اإلؤسسات د م  عاض  من خالل ت   عالح العام لموطن أجم  الص  
الكرك لرعاية وتأهيل ذوي مركز معمومات حول عن بداية  دارةاالستفسار من اإللدى و  ،المممكة

  :كاآلتيتفاصيل الجاءت بشكل عام  اإلعاقة

 م1991 :نشاء المركزتاريخ إ 
 من الذكور منتفع( .15) :الطاقة االستيعابية لممركز. 
 ( عاماً 67-15)من  :أعمار المنتفعين. 
  منتفعًا. (151) :وقت الزيارة نالمنتفعين الموجوديعدد 
 في ازدواجية  اعاقات عقمية، يدة،شد، متوسطة ،بسيطة) :عاقات الموجودة في المركزنوع ال

 .عاقو حركي وعقمي(اإل
 من المعينون موظف وموظفة ( 75عدد ) منيم، وظف وموظفةم (151) :عدد الموظفين

 جتماعية.لمعينون من قبل وزارة التنمية اإل( من ا77وعدد )، خدمةالبعقود شراء 
 من الحاالت الصعبة من ذوي اإلعاقة. سرالمجتمع واأل   عمى ءتخفيف العب :رؤية المركز 
 صة بالمنتفع منخاطبات وتقارير خالممنتفع بناء عمى م  دخال التتم عممية ا :الدخال آلية 

 .والتقارير الطبية جتماعيةاإلوزارة التنمية 
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 سنويًا حسب التكمفة المحسوبة من  دينار (011) تبمغ تكمفة المنتفع ما ي قارب :تكمفة الم نتفع
 .الكرك لرعاية وتأىيل ذوي اإلعاقة مركزقبل 

 : الحظات التاليةصد الم  أثناء جولة الر  الفريق  الحظ  وقد 

 التي تتم في الزيارة ولدى اإلستفسار عن الزيارات من ق بل األىالي والصاالت  :صالة الزيارات
 بزيارات األىالي لممنتفعين وتتم الزيارة في مكاتب الموظفين ال يوجد غرفة خاصةاتضح  بأنو 

 .المقدمة لممنتفعين وىذا يعد  نقصًا في الخدمات
   حاجة المدى تم االستفسار من اإلدارة حول  :قيمين في المركزروط عمى الم  مدى انطباق الش

نتفعين في مركز مختص بذوي اإلعاقة فأجابت نائبة ىذا العدد من الم  لمرعاية ومكوث الحقيقية 
وىم في  الرعاية والتأىيلطبق عمييم الشروط لمكوثيم في دار %( تن.7ما يقارب )المديرة بأن 

 إدماجيم بأسرىمأن يتم وعدا ذلك من الممكن  ،حاجة حقيقية لخدمات رعائية من ق بل المركز
نجد أن حيث   .وتقديم الرعاية ليم قبل األىالي إلدماج أبنائيمولكن ىناك تحديات من حيث ت  

  .عنيم  أبنائيم مسؤولية بتحملركز الم   يرتكن عمى أكثر األىالي
 أوضحت نائبة و ، في نفس المبنىختمف اإلعاقات وجود م   بين المنتفعين يتضح أثناء التجول

بين الحاالت الشديدة االعاقة عن المتوسطة  صلمن الف   دالم دير بأن ىذه إشكالية وال ب  
حتى حاالت محددة  المنتفعين عمى مراكز أخرى واإلبقاء عمىبعض والخفيفة من خالل توزيع 
 .ومتخصصوفاعل يتم العمل بشكل أفضل 

 ؤمنة في فصل الشتاء م   التدفئة عممية تضح أن  وي   عاقة .يوجد مدخل خاص لذوي اإل: المدخل
 .وقت الزيارة مركزية حيث كان المكان دافئاً تدفئة  خالل من

 لجموس  ناسبةالساحة الخارجية غير م  خالل الجولة الرصدية أن   تبين :الساحات الخارجية
سمة أو  )نو ال يوجدأإضافة الى  (سفمترضية من )اإلاأل عاقة حيث ان  وي اإلشخاص ذاأل

بوضع ىتمام والترفيو عنيم وكذلك ىناك حاجٌة لإل عبأرضية مناسبة لم  مرمى كرة قدم أو 
أثناء المعب والجموس مثل  المنتفعين مادة تحمي تركيبمن خالل  غطاء خاص عمى األرض

 تتناسب مع حالة ذوي اإلعاقة(. م قاعد مريحة رورة وجودضافة الى ض  باإل (نجيل)
  ىالي مع ذوييم من تضح إشكالية كبيرة بعدم تواصل األت: زيارات األىالي لممنتفعينالتواصل و

 وتكون حسب  ستقبال الزيارات إبنتفعين م  سمح لمي  عممًا بأنو المنتفعين وعدم تحمميم لمسؤوليتيم 
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 ىاليمة الزيارات من قبل األالحظ ق  ي  لكن ترتيب مواعيد من قبل االخصائية االجتماعية و 
 .حسب  ما ذكرت اإلدارة 

 أي مبوبلكنو غير د ممف شامل و و جواتضح و نتفعين مفات الم  طالع عمى م  اإلتم  :السجالت ،
مجمسات التي تم وال يوجد وضوح ل ،ىناك تداخل بين عمل االخصائي االجتماعي والنفسيأن  

أن يظير ،حيث  جراء الذي يميو وتطوراتيا والتس مس ل الموضوعي لإل نتفععقدىا لصالح الم  
حة المنتفع من حيث أنو في حال الحظات عامة متفرقة وىذا يؤثر عمى مصموجود ىو م  الم  
 ن يتم البناءأيجب قد ال يستطيع إكمال البرنامج العالجي لممنتفع لذا ير االخصائي تغ

جد أنو من نلذا المنتفع وليس البدء من جديد.حالة ليا  تخر نقطة وصمعمى آالتراكمي 
عدة من قبل م  و  عتمدةرسمية م   بنماذج الكرك لذوي اإلعاقة مركزاألجدر ان يتم تزويد 

ن ىذه النقطة ختصة ألية جية م  بل وزارة التنمية االجتماعية أو أاختصاصين وخبراء من ق
 حتى يتم تقديم الخدمة المناسبة لممنتفع. رعائيةالكبير في العممية السيكون ليا األثر 

  وىذا بحد ذاتو  اً منتفع (151 في المركز) نتفعينبأن عدد الم   عمماً  خصائي نفسي واحدأيوجد
لكي يتم تقديم الخدمة  لذا يجب تعيين عدد أكبر من االخصائيين النفسيين كبيراً  يعتبر عدداً 

 ،المركزلمعناية بالمنتفعين في في حين يوجد ثالث اخصائيات اجتماعيات .المناسبة لممنتفعين
  . أيضًا الى ضرورة العمل عمى زيادة عدد االخصائيات االجتماعيات وىنا يجب اإلشارة

  بعض ل يحتاج الى صيانةمنيا  اً لكن بعض ةجيدالمنامات الموجودة لوحظ  أن   :لمناماتحالة ا
واالسفنج يخرج من بعض فييا عن الفرشة المخصصة لمنوم ممزق الخارجي  الجمدفسرة األ  

 أطرافيا.
 قسم  متالزمة داونقسم  قسم المسنون،)وتتمثل بقسام أركز عدة يوجد في الم   :ألقساما،

مجموعة التمكين والتأىيل االكاديمي قسم قسم مجموعة الزراعة، الحركية والعقمية، االعاقة
  (.نشطةوقسم األ قسم الرعايات  البسيط،

 كثير من األقسام التي تم زيارتيا النظافة في  ةحال الفريق الراصد ان  الحظ  :العامة لنظافةا
المياه غير نظيفة العيادة الطبية ودورات  أعمى من االىتمام وخصوصاً  تحتاج لدرجةمتدنية و 

 .والدىان مقشر (مخمعاً )البالط أن نية التحتية ويبدو وبحالة سيئة من حيث النظافة والب  
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 متمفاز لعادة صيانو إبحاجة الى لدى اإلطالع عمى صالة التمفاز اتضح أنيا  :صالة التمفاز
من ذوي االعاقة يجمس لوحده أمام التمفاز صادفة وجود منتفع تم  م  و  (معطل)حيث  أنو 

ممزقة الجمد واالسفنج لدرجة ظيور الموح الخشبي فييا  ةويتضح أن الكراسي الموجود، المعطل
شبك الحمايو بدون قشر و ىان م  والد  تحتاج الى صيانة في غرفة التمفاز الجدران إضافة الى أن 

 نخل.م  
  أن  ويبدو في المركز  نالمنتفعو يدرس فيو  صفالحظة تم م   :ي والتدريبيالتعميمالجانب

( 6في الصف التعميمي ولكن عددىم ينحصر في ) تواجدينعمى المنتفعين الم السعادة ظاىرة
لذا ال بد من العمل عمى زيادة عدد المنتفعين الذين يتمقون الحصص الصفية ، أشخاص
 اليومية.

  ة تتضح فييا إبداعات المنتفعين في الطابق الثاني رائعيوجد صالة  :يدويةالشغال األمعرض
 .وىي صالة م ميزة جدًا 

 ( 4)يوجد نتفعين واتضح  بأنو لممالمطبخ المخصص لمطبخ  زيارةالفريق الراصد بقام  :الطعام
 صالة الطعامنو ال يتم استخدام أيبدو و ومساعدتين.  واخصائي تغذية طبخياة في الم  ط  

وىنا يجب اإلشارة الى ضرورة تفعيل صالة الطعام وجعل المنتفعين يمارسون طقوس  لممنتفعين
ن أيتضح  الخاصة بالمركز نظافة المطبخ فيما يخصأما  .حياتيم اليومية بشكل طبيعي 

ىناك حاجة ماسة الى التنظيف بشكل أفضل باالضافة الى تغيير خزائن المطبخ حيث يبدو 
يتم تقديم الطعام و  . فرن التسخين الكيربائي -الميكرويف - لتنظيفأنيا مكسورة وىناك حاجو 

أخصائي التغذية حسب حالة كل منتفع عمى حدة من قبل  عتمدم  سبوعي أ  جدول  حسب  
 .اء و عشاء دات من افطار، غتتكون الوجبو 

 الطبية عيادةال 

مرضين م  عبارة عن الكادر الطبي الموجود و  أسرة (4)يوجد في المركز عيادة طبية تحتوي عمى
يوجد و موجود . عامطبيب أي   في وقت الزيارة ولم يكنالبكالوريوس في التمريض.درجة يحممون 

 شكل واضح.عدم نظافة غرفة الطواريء بوحظ كن ل  من العيادة الطبية ولض   غرفة طواريء
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لذا ال بد  اشكاليةيأتي حسب الحاجو وىذه حسب ما ذكرت اإلدارة بأنو  نفسيالطبيب لمأما بالنسبة 
 مرتينأي يزور المركز بشكل اسبوعي  طبيب عام.يوجد بشكل مكثف أو دائم من وجود طبيب نفسي

بشكل دائم في  هوجود أن يكون عمى ماإلشارة الى ضرورة إيجاد طبيب عاأسبوعيًا وىنا ال بد من 
 .المركز

  :الرعاية الطبية في المركزقسم واجييا ي  التحديات التي 

 .األخرى ضافة لمتخصصات الطبيةوظ في عدد موظفي الدعم الصحي باإلمحنقص م  يوجد  -1
 غرفة مختبر )بمعداتيا( في المركز.وجود عدم  -1
 .فقطرضين م  م  ناك اال ولم يكن ى  في المركز وقت الزيارة طبيب  يتواجد أي  لم  -3
يتم عمى األرض وال في كرتونو غير مفعل وموجود يوجد جياز تنفس )تبخيرة ( ولكنو  -4

 استخدامو.
فعل أيضا ولدى االستفسار أفاد يمل وغير م  يوجد جياز تعقيم لألدوات الطبية ولكنو م   -5

الممرض بأنو ال حاجة لذلك ألنو يتم إرسال المنتفع حال إصابتو الى المستشفى مباشرة،وىنا 
أىمية تعقيم األدوات الطبية وتفعيل  نجد بأنو من الضرورة القصوى األخذ بعين االعتبار

لز الجياز    .ام العاممين بالعيادة الطبية بإتباع الخطوات الصحية الصحيحةوا 

 : الصيدلية

قسم الخاص بالصيدلية وتم  اإلطالع عمى الكشوفات التي توضح التم مقابمة الصيدالنية في  
باالضافة  ،الصيدلية عدم نظافةولكن تم  م الحظة ، الجرعات والمواعيد والتفاصيل الخاصة بالدواء

الى جانب النفايات العادية. ولدى اإلطالع عمى  بالنفايات الطبيةالى عدم وجود سمة نفايات خاصة 
تغيير عمى المنتفعين حسب الوجبات اتضح أن ىناك حاجة ل زيع األدويةالصندوق الم خصص لتو 

، حيث  لوحظ أن ىناك صناديق مكسرة و ومطبوع واضحصناديق االدوية ووضع االسماء بشكل 
بدون تحديد إسم لممنتفع .ولدى االستفسار حول الموضوع أفادت الصيدالنية بأنيا موجود الدواء فييا 

وىنا ال ب د  من االشارة الى من المنتفعين من خالل شكل الحبة ،اء تعرف لمن يخصص ىذا الدو 
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ألدوية من األجدر أن يتم تغيير صناديق جرعات امر فخطورة األمر في حال اختمط عمييا األ
  وطباعة األسماء بشكل أوضح تحاشيًا لمخطأ واإلضرار بصحة المنتفع.

  :العامة التحديات

  حيث ال رافقة االىل لممنتفع في المستشفياتم  إشكالية في ىناك حسب  ما أفادت اإلدارة بأن 
 مل المركز مسؤولية قصوى في رعاية المنتفع.ح  يتواجد األىل في ىذه المرحمة مع إبنيم مما ي  

   عاناة مع ىناك م   يتضح أن   ولكن ،مع المجتمع مجقابمين لمد  النتفعين م  الأسماء بقائمة يوجد
د من العمل عمى عقد محاضرات توعوية لذا ال ب  ، حسب  ما أفادت اإلدارة ورفضيم لذلك أسرىم

ى أبنائيم من توضيح أثر ذلك النفسي عمييم كأسر وعملتشجيع األىل عمى إحتوائيم إلبنائيم و 
األسر تقوم حتى نتفعين انب الديني ألىالي الم  أصحاب اإلعاقات باإلضافة الى تعزيز الج  

 تجاه إبنيا صاحب اإلعاقة.بواجبيا بشكل حقيقي 

غير مدربين  نيمأيتضح حسب ما ذكرت نائبة المدير ، وظفين المعينين بعقود شراء الخدمةالم  
مكن االستغناء ن الموقتي وم   بالنسبة ليمأن  العمل بسبب من أغمبيم ال يوجد انتماء لمعمل أنو و 

  .ستحقات الماليو نيم يأخذون نفس الم  بأ عمماً  ي وقتأعنيم في 

  حتى يتم العمل خر وفصل كل ممف عن اآل نتفعينات الخاصة بالم  مفلتنظيم الم  ىناك حاجة
 تتضح اشكاليةو ،جتماعياتضافة الى قمة عدد االخصائيات اإلباإل .كمي في عالج المنتفعالترا

 .في ممفات المنتفعين تداخل العمل النفسي واالجتماعي
 ( مكسرةكراسي )البعض  لممنتفعين حيث  أن غير مناسبةتبدو صالة التمفاز  :صالة التمفاز

 والتي تحتاج الى صيانة.بعض المناخل الممزقة  يوجدو .تحتاج الى صيانو والتمفاز معطل و 
 لذا .بينيا  مزقةالبس م  رتبة وىناك م  البس النظيفة غير م  نظمة والم  غير م   المالبس خزائن

 .الحافظة لممالبس الخزائن تحديثو  بشكل عام مالبسجرد اليجب العمل عمى 
 لإلىتمام بنظافتياالحاجة باالضافة الى البنية التحتية  الى اعادة ترميم تحتاج :دورات المياه 

 .أفضلبشكل 



8 
 

 غير آمنو ألنيا من األسفمت وىذا يشكل األرضية ف لذوي االعاقة غير مجيزة الساحة الخارجية
 .الخارجيو لترفيو المنتفعين ،ويجب اضافة المالعبخطورة عمى المنتفعين 

 ستماع لمموسيقىإلل سماعات خاصةبتزويدىم ب نىناك احتياج حسب طمب المنتفعي . 
   الى تجديد  ةوكذلك ىناك حاج، ظافةامة وبحاجة الى زيادة الن  ع  يانو حتاج الى ص  ي   :طبخالم

لتقطيع المحوم مختمفة عن مفارم تقطيع  وشراء عدة ألوان منيا لتخصيص مفارمالمفارم 
 الدواجن والخضروات حسب المعايير الصحية المعمول بيا دوليًا.

 التوصيات 

 من خالل عقد جمسات توعوية  التركيز عمى ادماج المنتفعين بالمجتمعبىتمام ضرورة اإل
 .لألىل وتوضيح أىمية زيارة األىل لممنتفع ومدى انعكاسو عمى الصحو النفسية لممنتفع

 الطبية بشكل أكبر ووضع االدوات والمعدات الالزمة وضرورة وجود  ضرورة تفعيل العيادة
 ساعة. (14)طبيب مناوب في العيادة طيمة 

  ،رورة تجديد المنامات وفرشات االسفنج والوسائد والتأكيد ضو ضرورة االىتمام بالبنية التحتية
 عمى وجود أغطية قماشية لممنامات والوسائد.

 بالنظافة ضرورة التركيز عمى موضوع االىتمام  و ضرورة عمل صيانة دائمة الجيزة التمفاز
 .في المركز العامة في كل المرافق

  تكون ضمن  فمن الميم أن بشكل عامالمشرفين والموظفين االىتمام بموضوع شيادات ضرورة
 . الكافي لمموظفالخبرات والتدريب وجود التخصص المطموب مع 

  بشكل  الطبيب النفسي االىتمام بشكل أكبر بتفعيل العالج النفسي في المركز ووجودضرورة
 .لممنتفعينبشكل دوري و  تفريغ نفسي وأنشطة جمساتضرورة تقديم دائم و 

 والترفيو عنيم  المنتفعينخارجية لمتنفيس عن صالة رياضية ايجاد  ضرورة االىتمام بموضوع
 .متناسبة مع حالتيم الصحيةعمى أن تكون 

 في المجتمع المدني لمتعاونالدولة بشكل عام ومؤسسات تشجيع مؤسسات  ضرورة العمل عمى 
 .ذوي االعاقةمراكز دعم 
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  حسب الحاالت ذوي االعاقة من في المركز الحاالت الموجودة الفصل بين ضرورة العمل عمى
لكي يصار الى تقديم الخدمة المناسبة ليم حسب وضعيم  (والمتوسطة الشديدة والخفيفة)

 . الصحي
  حيث  أنو في مستشفى الكرك الحكومي تتم من خالل  والتي طمبيات العالجضرورة استمرارية

 اخذ البديل لذا يجب العمل عمى توفير األدوية بشكل دائم ومستمر. تنقطع ويتمبعض االحيان 
 مختمفة عن سمة النفايات (سمة نفايات خاصة بالعقاقير الطبية  ) ضرورة العمل عمى توفير

باالضافة الى  واإلىتمام بتاريخ تعبئة إسطوانات األوكسجين الموجودة في العيادة العادية.
 وجياز التبخيرة. استعمال جياز التعقيم تفعيل

  :متابعة شكوى والدة طارق فنون

بخير ويبدو انو األطمئنان عميو واتضح انو تم  و ( )طارق فنون  موضوع الشكوى تم مقابمة الشاب
وتم نقل الكادر الوظيفي  منذ فترة تغيرتالمركز ادارة  وأكدت نائبة المدير بأن، يعامل معاممة جيدة

عاممة قاسية ألي منتفع في المركز ولدى الحديث وأنو ال يوجد أي تعنيف أو م   ،بشكل كاملوتغييره 
موضوع الشكوى إتضح أنو بخير وال يتعرض لمضرب أو المعاممة الشاب بشكل جانبي مع )طارق ( 

 .السيئة 


