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شكر وتقدير 
املؤلفتـان الرئيسـيتان هلـذا الدليـل مهـا ميشـيل فنـك وناتـايل درو، وكلتامهـا مـن إدارة الصحة النفسـية وإسـاءة اسـتخدام 
املـواد، وحـدة سياسـات الصحـة النفسـية وتطوير اخلدمـات يف املقـر الرئييس ملنظمـة الصحـة العاملية يف جنيف، سـويرسا.

م كل من السادة التالية أسامؤهم اإلرشادات واملراجعات التقنية: وقد قدَّ
ميلفني فريامن، اإلدارة الوطنية الصحية، جنوب أفريقيا. •
أشامت موسى سايل، الشبكة العاملية للمستفيدين من الطب النفيس والضحايا، مركز أبونتو يف جنوب أفريقيا، كيب تاون،  •

جنوب أفريقيا.
آن ماري بوب، مركز أبونتو يف جنوب أفريقيا، كيب تاون، جنوب أفريقيا. •
جوديث كوهني، جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا. •
كريستني أوغارانكو، كندا. •
جي رامون كويروس، وزارة الصحة والرعاية الصحية، مقاطعة حكومة أوسرتياس، إسبانيا. •
جابيث أوغامبا ماكانا، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
سوسن ناجر، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
تشارلني سونكيل، حركة غوتينغ ملنارصة املستهلكني، رئيس إدارة منارصة الصحة النفسية يف جنوب أفريقيا. •
سيلفسرت كاتنتوكا، شبكة مستخدمي الصحة النفسية يف زامبيا. •
توماس لوبيز كورومينيز، هربابونا، مجعية أوفيديو للصحة النسية. •
هيلينا ناغرين كرونغ، املقر الرئييس ملنظممة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
جرما غريفني، الصحة النفسية واإلدمان، املجلس الصحي للمنطقة اجلنوبية يف نيوزيالندا. •
شيخار ساكسينا، املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
ديفيد كريباز، مؤسسة الصحة النفسية، اململكة املتحدة. •
جافير فازكيز، املكتب األمريكي اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية. •
خوسيه ميغيل كلداس دي أمليدا، كلية العلوم الطبية، جامعة لشبونة اجلديدة، البتغال. •
سوميطرا باثاري، عيادة ببي هول، بيون، اهلند. •
بانتيدو ساراشينو، جامعة لشبونة اجلديدة، البتغال. املبادرة العاملية للطب النفيس، هولندا. •

ونود أيضًا تقديم الشكر للسادة التالية آسامؤهم عىل خرباهتم ومسامهاهتم التقنية:
فيكتور أباريشيو، املكتب دون اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، بنام. •
غونيال باكامن، جامعة لندن للصحة واألمراض املدارية، اململكة املتحدة. •
لورانت بنيديت، كلية الطب يف جامعة ماساتشوتس، الواليات املتحدة األمريكية. •
لورا بينيتي، عامدة كلية سيفرن للطب النفيس، اململكة املتحدة. •
بنجامني ي. بركرمان، قسم األخالقيات احليوية، املعهد الوطني للصحة، اململكة املتحدة. •
باربرا برناث، مجعية مناهضة التعذيب، سويرسا. •
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أندريا بروين، املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية يف أثيوبيا. •
جوديث بيونو دي مسكيتا، كلية احلقوق يف جامعة إسكس، كولشسرت، اململكة املتحدة. •
فيجيي شندرا، املكتب اإلقليم جلنوب رشق آسيا ملنظمة الصحة العاملية، نيو دهلي، اهلند. •
هوغو كوهني، املكتب دون اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف األرجنتني. •
سباستيانا دي غاما نيكومو، املكتب اإلقليمي األفريقي ملنظمة الصحة العاملية يف برازافيل، مجهورية كونغو الديموقراطية. •
مارتا فراز، البنامج الوطني للصحة النفسية، وزارة الصحة، البتغال. •
النس غابل، كلية احلقوق يف جامعة والية واين، ديرتويت، ميتشغان، الواليات املتحدة األمريكية.  •
أميليا كونسوبشيونو غونزاليز لوبيز، الصحة العمومية واملشاركة، مقاطعة أوسرتياس، إسبانيا. •
لورنس كوستني، مؤسسة أونيل للقانون والصحة العاملية، جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة  •

األمريكية.
بول هنت، مركز حقوق اإلنسان يف جامعة إسكس، كولشسرت، اململكة املتحدة. •
شادي جابر، مجعية أرس وأصدقاء الصحة النفسية، فلسطني. •
جان بول كواسيك، صحة الشباب يف أورجيني، كيلبورنن أسرتاليا. •
كارولني فاي ينغ كوك، كندا. •
أوليفر لويس، مركز منارصة اإلعاقة النفسية، بودابست، املجر. •
عيشة مالك، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة. •
أنجليكا مونريال، اللجنة الوطنية حلامية املصابني باألمراض النفسية، تشييل. •
مارستيال مونتيرو، املكتب األمريكي اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية. •
ماثيا موجلني، املكتب اإلقليمي األورويب ملنظمة الصحة العاملية، كوبنهاجن، الدانمرك. •
مجيل نصيف، وزارة الصحة، فلسطني. •
أالنا أوفيرس، املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
لونيال بيرتيا، مؤسسة تريمبوس، املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية، هولندا. •
مات بوالرد، مجعية مناهضة التعذيب، سويرسا. •
جورج رودريغيز، املكتب األمريكي اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية. •
ديانا روز، مؤسسة الطب النفيس، كلية كينغز، لندن، اململكة املتحدة. •
خالد سعيد، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرق املتوسط، القاهرة، مر. •
توم شكسبر، املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
جيسيكا سنكلر، ماكسويل ستامب، اململكة املتحدة. •
ساره سكني، املقر الرئييس ملنظممة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
بيرت ستاستني، البنامج العاملي للصحة النفسية، جامعة كولومبيا، مدينة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. •
كنا سيغيورا، املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا. •
عزرا سورس، كلية ميلامن للصحة العمومية، جامعة كولومبيا، مدينة نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية. •
ستيفن تانغ، اجلامعة األسرتالية الوطنية، كانبرا، أسرتاليا. •
غراهام ثورنيكروفت، مؤسسة الطب النفيس، كلية كينغز، لندن، اململكة املتحدة. •
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أنيل فارتاك، مجعية التوعية بالفصام، بيوين، اهلند. •
هنريك فاهيلبرغ، جملس مقاطهة ستوكهومل للطب العابر للثقافات، ستوكهومل، السويد. •
سيمون فالكر، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان، جنيف، سويرسا. •
زينغدونغ وانغ، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لغرب املحيط اهلادئ، مانيال، الفيلبني. •
ناريل فيكهام، الصحة العادلة، كانبرا، أسرتاليا. •
مودي زكي، اللجنة العامة للمستشفيات، مر. •

الدعم اإلداري واألمانة: باتريشيا روبرتسون.

 www.iniscommunication.com ،تصميم األشكال والتنسيق: إينيس لإلعالم

ُأِعدَّ هذا الكتيب بدعم مايل سخي من حكومتي إسبانيا والربتغال
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تعليامت الستخدام دليل املقابالت
م دليـل منظمـة الصحـة العاملية جلـودة الرعاية وحقـوق اإلنسـان - دليل املقابالت إرشـادات بشـأن إجـراء املقابالت  يقـدِّ
مـع املسـتفيدين، ومـع أفـراد األرس )طـوال هـذه املسـتند، مصطلح »أفـراد األرس«1 يشـمل األصدقـاء ومقدمـي الرعاية(، 
ومـع املوظفـني يف املرفـق الـذي جيـرى تقييمـه. فالدليـل حيـدد األسـئلة التـي يتعـني طرحهـا فيـام يتعلـق بـكل معيـار بغية 
احلصـول عـى معلومـات ذات صلـة بالتقييـم، وحتـت كل سـؤاٍل سلسـلٌة مـن - بعـض األسـئلة املفتاحيـة - التـي يمكن 
اسـتخدامها للحصـول عـى معلومـات إضافيـة أو أكثـر حتديـدًا، إذا لـزم األمـر، وقـد ال يكـون مـن الرضوري اسـتخدام 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة إذا تم مجـع معلومات كافية مـن خالل األجوبة عى األسـئلة وحدهـا. ملزيد مـن املعلومات حول 

إجـراء املقابـالت، انظـر دليل منظمـة الصحـة العاملية جلـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان.

مالحظة
املوضـوع 1 مـن مواضيـع الدليـل، وهـو احلق يف مسـتوى معيـيش الئق، يتنـاول - حتديدًأ - ظـروف املعيشـة يف مرافق 
اإلقامـة، وبالتـايل فهـو ال ينطبـق عـى خدمـات املـرىض اخلارجيـني، لكنـه - مـع ذلـك - ينطبـق عـى مراكـز الرعاية 
النهاريـة، والتـي حتتـوي عـى عنر مـن عنـارص اإلقامـة. وكل املواضيع األخـرى تنطبق عـى مرافق اإلقامـة ومرافق 

املـرىض اخلارجيـني عى حد سـواء.
املوضـوع 4 مـن مواضيـع الدليـل، وهـو عـدم التعـرض للتعذيـب أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية 
أو املهينـة ولالسـتغالل والعنـف واالعتـداء، يتعامـل مـع قضايـا صعبـة، قـد جيـد الكثـر مـن املسـتفيدين صعوبة يف 
مناقشـتها. ولـذا، ال بـد مـن مراعاٍة خاصـٍة من جانـب الباحثني عندما يسـألون املسـتفيدين عـن القضايـا املتعلقة هبذا 

املوضوع.
ينبغي بذل كافة اجلهود للحد من أية ضائقة قد يشعر هبا َمن جترى معه املقابلة لدى استعادة ذكرى معاناة سابقة. •
جيب أن يكون َمن جترى معه املقابلة عى علم بأنه يستطيع إن يوقف املقابلة من أجل االسرتاحة يف أي وقت. •
اسمح ملن جتري معه املقابلة بأن يكون معه شخص يثق به ليشارك يف املقابلة إذا كان ذلك مساعدًا له. •
إذا َوجد َمن جترى معه املقابلة أن املقابلة حمزنة جدًا، ينبغي أن توَقف. •

وينبغـي - أيضـًا - أن يراعـي الباحثـون حقيقـة أن املسـتفيدين واألرَس واملوظفـني قـد يكونـون مرتدديـن يف مناقشـة 
القضايـا املتعلقـة هبـذا املوضـوع خوفًا مـن التداعيات املحتملة للكشـف عـن معلومـات تتعلق هبذا املوضـوع. فيجب 
عـى الباحثـني أن يرحـوا هلـم أن املعلومـات جتمـع بشـكل يكـون االسـم فيـه جمهـوالً، وأن املقابلـة رسيـة للغايـة. 
)للحصـول عـى ملحـة عامـة فيهـا مزيد من اإلرشـادات، انظـر اسـتامرة املوافقة املسـتنرة واملبنيـة عى علـم واطالع يف 

.)6 امللحق 

يستخدم مصطلح »أفراد األرس« يف هذه الوثيقة ليشمل األصدقاء والقائمني عى الرعاية.  1
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معلومات إدارية عن املرفق
امأل - من فضلك - املعلومات الواردة أدناه وضع عالمة )✓( عىل اإلجابة املناسبة:

اسُم املرفق ومنطقُته:
نوع املرفق )ضع عالمة يف املكان املناسب(:

مستشفى لألمراض النفسية
جناح لألمراض النفسية يف مستشفى عام 

خدمـة للمـرىض اخلارجيـني )وتشـمل: مراكـز الصحـة النفسـية املجتمعيـة وتعاطـي املخـدرات، وعيـادات 
الرعايـة األوليـة، ورعايـة املـرىض اخلارجيـني يف املستشـفيات العامـة( 

دار رعايـة اجتامعيـة )وتشـمل: دور األيتـام، ودور املسـنني، ودور األطفـال ذوي اإلعاقـة النفسـية وغرها من 
اإلعاقـة، ودور »جمموعـات« أخرى( 

مركز إعادة تأهيل 
مركز رعاية هنارية 
مرفق صحة عامة 

ْد النوع من فضلك( ................................. غر ذلك )حدِّ

□

□

□

□

□

□

□

□
املرفق يقدم خدمات لـ: )ضع عالمة يف واحد أو أكثر من املربعات حسب ما هو مناسب(:

البالغني 
األطفال 

املسنني 
اضطرابات تعاطي الكحول 

اضطرابات تعاطي املخدرات 
االضطرابات النفسية 

االضطرابات العصبية 
اإلعاقة النفسية 

د من فضلك( .........................................   غر ذلك )حدِّ

□

□

□

□

□

□

□

□

□
هل الزيارة معَلنة؟
نعم □         ال □

الشخص الذي جترى معه املقابلة:
مستفيد □      أحد أفراد األرسة، أو صديق، أو مقدم رعاية □      موظف □ 
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هل ُأعطيْت موافقة َمن جترى معه املقابلة؟
نعم □         ال □

اسم الباحث:
التاريخ:
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 املوضوع 1
 احلق يف مستوى معييش الئق

)املادة 28 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(2

املقياس 1.1
أن يكون املبنى يف حالة مادية جيدة

املعايري
املبنى يف حالة جيدة من اإلصالح )عى سبيل املثال: النوافذ غر مكرسة، الطالء ليس مقشورًا عن اجلدران(.  1.1.1

يمكن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية إىل املبنى.  2.1.1
إضاءة املبنى )االصطناعية والطبيعية( وتدفئته وهتويته توفِّر بيئة معيشية مرحية.  3.1.1

يوجد تدابر متخذة حلامية األشخاص من اإلصابة عند اندالع حريق.  4.1.1

األسئلة 

السؤال الرئييس 1: هل يمكنك أن تعلق عىل احلالة املادية للمرفق؟ هل تعتقد أن الصيانة ذات مستوى مالئم؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يوجـد يشء مكسـور أو ال يعمل بشـكل صحيح؟ هـل الطالء مقشـور عـن اجلدران؟ 

هـل كان هنـاك شـكاوى عـن يشء حيتـاج إىل إصـالح، وحرَضوا لـه برسعة؟

السؤال الرئييس 2: هل املرفق سهل الوصول بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل الوصـول إىل مدخل املبنى سـهل، أي: دون درج؟ هـل الوصـول إىل املراحيض وأماكن 
االسـتحامم سـهل، أي: هـل األبواب واسـعة بام يكفي السـتيعاب الكـرايس املتحركة، وهـل هناك قضبان يـد بالقرب 

مـن املراحيـض وأحواض االسـتحامم؟ هل هنـاك مصاعد كبدائـل لألدراج؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـال وصفَت يل أوضـاع التدفئة واإلضـاءة والتهويـة يف املرفق؟ هل هي تعمل بشـكل فعـال إلجياد بيئة 
مرحية؟ معيشية 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل درجـة احلـرارة مرحيـة عـى مـدار السـنة يف مجيـع أنحـاء املرفق؟ هـل يوجد سـخانات 
ومـراوح )أو أجهـزة تكييـف هـواء(؟ هل السـخانات هلـا صاممات أمان ملنـع احلرائق؟ هـل املبنى مضاء بشـكل جيد؟ 
هـل يوجـد يف املبنـى مناطـق غر مضاءة بشـكل كاٍف؟ هـل هناك نظام هتويـة كاٍف، يسـمح للهواء النقـي بالدخول إىل 

املبنـى )عى سـبيل املثـال: هل يمكـن فتـح النوافذ، أو هـل يوجد نظـام هتويـة ميكانيكي(؟

املوضوع 1 يتناول حتديدًا الظروف املعيشية يف املرافق السكنية وبالتايل ال ُيطبَّق عى مرافق العيادات اخلارجية؛ إال أنه ُيطبَّق عى مراكز الرعاية   2
النهارية.
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السـؤال الرئيـيس 4: هـل تعتقـد أن احلاميـة لـك ولغـريك يف املرفـق كافيـة يف حالـة انـدالع حريـق؟ هل هنـاك تدابـري كافية 
مطبَّقـة لضـامن السـالمة لـك ولغـريك إن حـدث حريق؟ 

مطالبـات: هـل تلقيـَت معلومـات حـول ما جيـب القيام بـه يف حالة انـدالع حريق؟ هل يوجد سـالمل نجاة مـن احلريق 
وطفايـات حريـق؟ هـل يوجـد أجهزة إنـذار مـن الدخان؟ هل يمكـن فتح أبواب سـالمل النجـاة من احلريق بسـهولة؟ 
هـل هنـاك تدريبات تتعلـق باحلريـق؟ إذا كان اجلواب نعم، كـم مرة ُأجريْت؟ هل هناك مسـاعدات كافية لألشـخاص 
الذيـن لـن يتمكنـوا مـن إنقاذ أنفسـهم؛ مثـل األشـخاص الذين هم حتـت تأثـر املهدئـات أو املقيَّدين أو مـن هم وراء 

أبواب مغلقـة، كغرف العـزل مثاًل؟

أجوبة املقياس 1.1
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املوضوع 1

املقياس 2.1 
أن تكون ظروف نوم املستفيدين مرحية وتسمح بخصوصية كافية.

املعايري
أجنحة النوم توفر مساحة معيشية كافية لكل مستفيد وليست مكتظة.  1.2.1

لكل من الرجال والنساء وكذلك األطفال وكبار السن أجنحة نوم منفصلة.  2.2.1
املستفيدون أحرار يف اختيار وقت االستيقاظ ووقت الذهاب إىل الرسير.  3.2.1

أجنحة النوم تسمح بخصوصية املستفيدين.  4.2.1
توافر أعداد كافية من البطانيات والفرش النظيفة للمستفيدين.  5.2.1

املسـتفيدون يسـتطيعون املحافظـة عـى أمتعتهـم الشـخصية، ولدهيـم مـا يكفـي مـن األماكـن القابلـة للقفـل  6.2.1 
من أجل ختزينها.  

األسئلة 
السؤال الرئييس 1: هل املستفيدون لدهيم غرف نوم خاصة هبم أم أهنم يتشاركون يف الغرف مع اآلخرين؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: ما هو احلد األدنـى واحلد األقىص ألعداد األشـخاص الذين يشـرتكون يف غرفـة نوم واحدة 
ة ليكـون لـكل مسـتفيد رسيـره اخلاص بـه؟ هـل سـبق أن اضطر أي  داخـل املرفـق؟ هـل هنـاك مـا يكفـي مـن األرسَّ

مسـتفيد إىل النـوم عـى األرض؟ هـل هنـاك مسـاحة كافية يف غـرف النـوم، أم أهنا تبـدو مكتظة؟

السؤال الرئييس 2: هل لدى كل من الرجال والنساء واألطفال وكبار السن أماكن نوم منفصلة؟
بعـض األسـئلة املفتاحية: هل يشـرتك الرجال والنسـاء واألطفال وكبار السـن يف نفـس غرف النـوم، أم أن هناك غرف 

نوم منفصلة لـكل جمموعة؟ 

 السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن يقـرروا بأنفسـهم متـى يسـتيقظون يف الصباح ومتـى يذهبـون إىل الفراش
يف الليل؟3

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتـم إيقـاظ املسـتفيدين يف وقـت حمـدد يف الصبـاح ألن ذلـك يريـح املوظفـني؟ وهـل 
جُيـَبون عـى الذهـاب إىل الرسيـر يف وقـت حمـدد ألن ذلـك يريـح املوظفني؟ هـل ُتـرَتك أبواب أماكـن النـوم مفتوحة 

بحيـث يتمكـن األشـخاص مـن الراحـة أثنـاء النهـار إذا رغبـوا يف ذلك؟

السؤال الرئييس 4: هل تسمح غرف النوم باخلصوصية؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يمكن قفل أبـواب غرف النوم مـن الداخل؟ هل هنـاك نوافذ يف البـاب، وإذا كان األمر 

األشخاص ممن لدهيم حاالت صحة نفسية، مثل االضطراب ثنائي القطب، قد حيتاجون إىل قدر كاٍف من النوم وجداول نوم منتظمة.  3
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كذلـك فهـل هي مغطـاة؟ إذا كانت الغرفة مشـرتكة، فهل هنـاك مكان يف الغرفـة لتغير املالبس عـى انفراد؟

السؤال الرئييس 5: هل جتد الفُرَش مرحية ونظيفة وتوفر ما يكفي من الدفء؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتوفـر ما يكفـي من املفـارش والراشـف والبطانيـات والوسـائد للمسـتفيدين، وهل 

هـي بحالـة نظيفـة ومقبولـة؟ ما مـدى تكرار غسـل الفـرش )الوسـائد، املاليـات، البطانيات(؟

السـؤال الرئيـيس 6: هـل تتوفـر خزانـة مقفلـة لكل شـخص لتخزيـن أمتعته الشـخصية، وهـل لديـه املفتاح؟ هل سـبق أن 
صـودرت أمتعـة شـخصية للمسـتفيدين؟ إذا كان األمـر كذلـك، ففـي ظل أيـة ظروف؟

بعـض األسـئلة املفتاحية: هـل يمكن الوصـول إىل اخلزائن بسـهولة؟ إذا كانت اخلزائن الشـخصية املقفلة غـر متوفرة، 
فهـل هنـاك مـكان ختزين آمـن آخر ألمتعـة الفرد الشـخصية ال حيـق ألحد أن يصـل إليه غـره؟ هل األشـياء املصادرة 

مسـجلة يف مكان ما؟
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أجوبة املقياس 2.1
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املوضوع 1
املقياس 3.1

املرفق املتطلبات الصحية والنظافة.

املعايري
مرافق االستحامم واملراحيض نظيفة وتعمل بشكل صحيح.  1.3.1

مرافق االستحامم واملراحيض تسمح باخلصوصية، وَمرافق الرجال منفصلة عن َمرافق النساء.  2.3.1
املستفيدون يتمتعون باحلرية التامة يف الوصول إىل مرافق االستحامم واملراحيض.  3.3.1

تلبيـة احتياجـات االسـتحامم واسـتخدام املراحيـض للمسـتفيدين الذين هم طرحيو الفـراش أو الذيـن يعانون من  4.3.1 
ضعف احلركة أو من إعاقة جسدية أخرى.  

األسئلة  
السؤال الرئييس 1: هال وصفَت يل النظافة عمومًا وحالَة َمرافق االستحامم واملراحيض؟

املراحيـض واملصـارف  الغالـب؟ هـل  بانتظـام ويف  تنظَّـف احلاممـات واملراحيـض  هـل  املفتاحيـة:  بعـض األسـئلة 
)البالوعـات( واحلاممـات و/أو الدشـات يف حالـة العمـل؟ هل هناك مـا يكفي من املاء السـاخن يف مرافق االسـتحامم 
السـتيعاب مجيـع املسـتفيدين، وإذا كان األمـر كذلـك، فهـل هـي متاحة عى مـدار اليـوم، أم فقط يف أوقـات معينة من 

النهـار؟ هـل يتوفـر مـا يكفـي مـن ورق التواليـت أو امليـاه؟ هل هنـاك أماكـن للتخلص مـن املخلفـات الصحية؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل هناك خصوصيـة كافية لألفـراد الذين يسـتخدمون مرافق االسـتحامم واملراحيض؟ وهل يتشـارك 
النسـاء والرجال يف هـذه املرافق؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يوجد أقفال شـغالة عى أبـواب احلاممـات واملراحيض؟ هـل يوجد فيهـا أماكن خاصة 
ليجفـف املـرء فيها نفسـه أو يغر مالبسـه؟ هـل يوجد مراحيـض ومرافق اسـتحامم منفصلة لـكل من الرجال والنسـاء؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يتمكـن مجيـع املسـتفيدين مـن الوصـول دومـًا إىل مرافـق االسـتحامم واملراحيـض؟ وهـل ُيعطى 
املسـتفيدون حاجيـات املراحيـض التـي حيتاجـون إليهـا؟ 

ـن املسـتفيدين مـن الوصـول إىل أماكـن االسـتحامم أو  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل هنـاك قيـود عـى أوقـات متكُّ
املراحيـض؟ إذا كانـت اإلجابـة نعـم، فـام هـي القيـود؟ هـل ُيعطـى املسـتفيدون مـا يكفـي مـن الصابـون والشـامبو 
م هلـم مناشـف نظيفـة؟ هل  ومعجـون األسـنان وفـرايش األسـنان وغـر ذلـك مـن حاجيـات املراحيـض؟ هـل ُتقـدَّ
تتمكـن النسـاء مـن احلصـول عـى مـا يكفـي مـن املنتجـات الصحيـة )مثـل: الفـوط الصحيـة، السـدادات القطنيـة(؟

م الدعم للمسـتفيدين يف جمال الوصـول إىل املراحيـض ومرافق االسـتحامم واسـتخدامها عند  السـؤال الرئيـيس 4: هـل يقـدَّ
احلاجة؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل وصول األشـخاص ذوي الكـرايس املتحركـة أو الذين لدهيـم إعاقة جسـدية أخرى إىل 
مرافـق االسـتحامم واملراحيـض سـهٌل؟ ما هـو نوع الدعـم الذي يقدمـه املوظفون ملسـاعدة املسـتفيدين مـع اخلدمات 
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م املوظفـون هـذا الدعـم بطريقـة حتافـظ عـى كرامـة  يف جمـال النظافـة الشـخصية واسـتخدام املراحيـض؟ وهـل يقـدِّ
املسـتفيدين وحتـرتم خصوصياهتـم إىل أقـىص حـد ممكن؟

أجوبة املقياس 3.1
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املوضوع 1

املقياس 4.1
م للمستفيدين املواد الغذائية ومياه الرشب املأمونة واملالبس التي تلبي احتياجاهتم ورغباهتم. أن ُتقدَّ

املعايري
توافـر املـواد الغذائيـة ومياه الـرب املأمونة بكميات كافيـة، وكوهنا من نوعية جيـدة، وتلبي الرغبـات االجتامعية  1.4.1 

ومتطلبات الصحة البدنية للمستفيدين.  
يتـم إعـداد الطعـام وتقديمـه يف ظـل ظـروف ُمرضيـة، وأماكن األكل مناسـبة مـن الناحيـة االجتامعيـة، وتعكس  2.4.1 

ترتيبات األكل يف املجتمع.  
بإمكان املستفيدين ارتداء مالبسهم وأحذيتهم اخلاصة )مالبس هنارية ومالبس ليلية(.  3.4.1

م هلـم مالبـس ذات نوعيـة جيـدة، تلبـي رغباهتـم عندمـا ال يكـون لـدى املسـتفيدين مالبـس خاصـة هبـم، ُتقـدَّ  4.4.1 
االجتامعية، وتكون مناسبة للطقس.  

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل هنـاك مـا يكفي من الغـذاء واملاء، وهـل هي مـن نوعية جيـدة؟ إذا كان لألفـراد متطلبـات غذائية 

معينـة، فهل يلبـي املرفق تلـك االحتياجات؟
، وهـل قائمـة الطعام  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل الطعـام طـازج، وهـل هنـاك تشـكيلة جيـدة؟ هـل الطعـام مغـذٍّ
م بشـكل جيـد؟ هل امليـاه صاحلة للـرب؟ هل هنـاك مرونـة يف قائمة الطعـام لكي  متوازنـة بشـكل جيـد؟ وهـل ُيقدَّ
م يف بيئة نظيفـة؟ هل أماكـن األكل مالئمة  تلبـي االحتياجـات الغذائيـة واالجتامعيـة الفرديـة؟ هـل ُيَعدُّ الطعـام وُيقـدَّ

مـن الناحيـة االجتامعيـة، وهل تشـبه مرافـق األكل التـي يف املجتمع؟ 

م يف بيئة نظيفة يف الوقت املناسب، وهل أماكن األكل مرحية للمستفيدين؟ السؤال الرئييس 2: هل يَعدُّ الطعام وُيقدَّ
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تطبَّـق معايـر احلفـاظ عـى مـكان إعـداد الطعـام نظيفًا، وهـل تتـم متابعة ذلـك؟ هل 
ُينظَّـف مـكان األكل بانتظـام؟ هـل يتـم تقديـم الطعـام يف األوقـات التـي تعكس ثقافـة البلـد؟ أم - عـى العكس من 
م الطعـام يف األوقـات التي تريـح املوظفني؟ هل يشـبه مـكاُن األكل ذاك الـذي يف املنزل )مثـاًل: طاوالت  ذلـك - يقـدَّ

صغـرة ومقاعـد(، أم أنـه ذو تصميـم مؤسـيس؛ يتألـف من صفـوف طويلة مـن الطـاوالت والكرايس؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن خيتـاروا ويرتـدوا مالبسـهم اخلاصـة، أم أن هناك قيـودًا عىل نـوع املالبس 
التـي يرتدوهنـا؟ وهل تغَسـل املالبـس بانتظام؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: إذا كانـت هناك قيـود عى املالبـس التي يمكـن ارتداؤها من ِقَبل املسـتفيدين، فـام هي؟ عى 
سـبيل املثـال؛ هل جيَب املسـتفيدون عـى ارتداء مالبـس النوم فقط؟
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السـؤال الرئيـيس 4: إذا كان الشـخص ال يملـك مالبـس، فهـل يوفرهـا لـه املرفـق، وإذا كان األمـر كذلـك، فـام هـو نـوع 
م؟ وهـل يتـم تقديـم مالبـس داخليـة وأحذيـة ومعاطـف، مثاًل؟  املالبـس التـي ُتقـدَّ

مة مناسـبة من الناحيـة االجتامعية؟ وهل هي مناسـبة للطقـس أو الفصل؟  بعـض األسـئلة املفتاحية: هـل املالبس املقدَّ
مة يف حالـة جيدة؟ وهل تغَسـل بانتظام؟ هـل املالبـس املقدَّ

أجوبة املقياس 4.1
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املوضوع 1

املقياس 5.1
أن يتمكن املستفيدون من التواصل بحرية، وأن حُيرتم حقهم يف اخلصوصية.

املعايري
إتاحة اهلواتف والرسائل والبيد اإللكرتوين واإلنرتنت بحرية للمستفيدين دون رقابة.  1.5.1

احرتام خصوصية املستفيدين يف جمال االتصاالت.   2.5.1
ن ـن املسـتفيدين مـن التواصـل باللغـة التـي خيتاروهنـا، وتقديـم املرفـق الدعـَم )كاملرتمجـني مثاًل( لضـامن متكُّ متكُّ  3.5.1 

املستفيدين من التعبر عن احتياجاهتم.  
أي يف  الزيـارات  يف  ومشـاركته  رؤيتـه  يريـدون  مـن  اختيـار  ومـن  الـزوار،  اسـتقبال  مـن  املسـتفيدين  ـن  متكُّ  4.5.1 

وقت معقول.  
ن املستفيدين من التنقل بحرية يف مجيع أرجاء املرفق. متكُّ  5.5.1

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يتمتـع املسـتفيدون بحريـة الوصـول إىل جمموعـة مـن آليـات االتصـال؛ مثـل: الرسـائل والربيـد 
اإللكـرتوين واسـتخدام اإلنرتنـت واسـتخدام اهلاتـف؟ وهـل تفـَرض أيـة قيـود عـىل أنـواع االتصـاالت التـي يمكـن أن 

يسـتخدمها املسـتفيد، وكيـف تسـتخَدم؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يمكن للمسـتفيدين أن يسـتخدموا اهلاتف إلجراء املكاملات واسـتقباهلا عى حد سـواء؟ 

وهـل يتـاح للمسـتفيدين أن يصلوا إىل اإلنرتنت إلرسـال بريـد إلكرتوين لفرتات حمـدودة فقط؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل يتمتـع املسـتفيدون باخلصوصيـة فيـام يتعلق باالتصـاالت؛ مثـل: إجراء وتلقـي املكاملـات اهلاتفية 
واسـتالم وإرسـال املراسالت؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل املكاملـات اهلاتفيـة مراَقبة أو يتـم التنصـت عليها؟ هل اهلاتـف موجود يف مكان يسـمح 
باملحادثـات اخلاصـة؟ هـل اسـتخدام املسـتفيدين للبيد اإللكـرتوين واإلنرتنـت مراَقب؟ هل يقـوم املوظفـون بقراءة 
املراسـالت املوجهـة إىل املسـتفيدين أو املكتوبـة مـن ِقَبلهـم؟ هل ختضع املراسـالت مـن وإىل املسـتفيدين إىل رقابة بأية 

الطرق؟ مـن  طريقة 

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن ُيْبلغوا عـن احتياجاهتـم بلغتهـم املفضلة؟ وما هـي اخلدمات التـي يؤدهيا 
نهـم من التواصـل بلغتهـم املفضلة؟ املرفـق لضـامن متكُّ

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يقـوم املرفق بتوفر مرتمجـني لرتمجة الكلامت التـي يتحدث هبا املسـتفيدون مع املوظفني؟ 
وهـل ترتَجـم الوثائق املكتوبـة - كاملعلومات عن املرفـق - إىل لغات خمتلفة؟
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السـؤال الرئيـيس 4: هل يمكنـك تقديم معلومـات عن الزيارات بني املسـتفيدين ورشكائهـم وأصدقائهم وأفـراد أرسهم؟ 
هـل هناك أيـة قيود عـىل الزيارات؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يمكن للمسـتفيدين أن يسـتقبلوا زيـارات من أي شـخص يرغبـون؟ ما مـدى إمكانية 
تواتـر زيـارات الـركاء واألرس واألصدقـاء؟ هـل تقتـر الزيـارات عـى مـكان معـنيَّ مـن املرفـق؟ وهـل سـاعات 
الزيـارة مرنـة وطويلـة بـام فيـه الكفايـة، بحيـث تعطي املسـتفيدين الفرصـة لقضـاء »وقت ممتـع« مع الـركاء واألرس 

واألصدقـاء؟ هـل يتمتـع املسـتفيدون بخصوصيـة التفاعـل مـع زوارهم عـى انفراد؟

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يمكن للمسـتفيدين أن يتنقلوا بحريـة يف مجيع أنحاء املرفـق؟ داخل املبنـى ويف كل مكان من أرض 
املوقـع؟ هل هنـاك قيود بشـأن أماكن يمكـن أن يذهبوا إليها وأماكـن ال يمكن؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل حُيَر املسـتفيدون يف أجـزاء معينة مـن املرفق؟ يف غرفهـم؟ يف وحداهتـم أو أجنحتهم؟ 
هـل يتـاح للمسـتفيدين الوصـول إىل مناطق خـارج املرفق؟ هـل تقع بعـض مناطق املرفق خـارج حدود املسـتفيدين؟ 

إذا كان األمـر كذلـك، فأية مناطـق، وملاذا؟
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أجوبة املقياس 5.1



23

املوضوع 1

املقياس 6.1
زة تفيض إىل مشاركٍة وتفاعٍل َنِشَطني. ر املرفق بيئة ترحيبية ومرحية وحمفِّ أن يوفِّ

املعايري
وجود أثاث كاٍف ومريح وبحالة جيدة.  1.6.1

أن يكون تصميم املرفق مواتيًا للتفاعل بني كل من املستفيدين واملوظفني والزوار وفيام بني كل صنف منهم.  2.6.1
توافـر املـوارد الالزمة - بـام يف ذلك امُلِعدات - مـن جانب املرفق، لضامن حصول املسـتفيدين عـى فرص للتفاعل  3.6.1 

مع األنشطة الرتفيهية واملشاركة فيها.  
وجود غرف داخل املرفق خمصصة - حتديدًا - كمناطق ترفيهية للمستفيدين.  4.6.1

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يتوفـر مـا يكفـي مـن األثـاث الـذي هـو يف حالـة جيـدة للمسـتفيدين يف املرفق؟ هـل بيئـة املرفق 

مشـاهبة لبيئـة املنـزل، أم أهنـا تبـدو عقيمة ومؤسسـية؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يوجـد مكاتـب وأماكن جلـوس يف غـرف النوم؟ هـل يوجد مـكان جلوس واسـع يف 
األماكـن العامـة؟ هـل يوجـد لوحات عـى اجلدران؟ هـل يمكـن للمسـتفيدين أن يعرضوا صـورًا شـخصية يف غرف 

بة؟ نومهـم؟ هـل اجللـوس يف األماكـن العامـة مريح؟ هـل توفُر التجهيـزات واملفروشـات بيئـًة مرحِّ

السـؤال الرئيـيس 2: هـل تصميـم املرفـق - السـيام األماكـن العامـة - يعـزز التفاعـل بـني املسـتفيدين واملوظفـني، وبـني 
املسـتفيدين والـزوار، وفيـام بـني املسـتفيدين؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يوجـد مكتب املوظفـني يف كل وحدة يف موقع مركـزي ومالئم لالتصال بني املسـتفيدين 
مة لتعزيـز التواصل فيـام بني املسـتفيدين، وبينهـم وبني والـزوار؟ هل  واملوظفـني؟ هـل يوجـد يف املرفـق أماكـن مصمَّ
هنـاك قيـود مفروضـة عـى التفاعـل بـني املسـتفيدين؟ هـل هنـاك أيـة قيـود مفروضـة عـى التفاعـل بـني املسـتفيدين 

واملوظفني؟

م املرفق للمستفيدين فرصًا ترفيهية؟  السؤال الرئييس 3: هل يقدِّ
بعـض األسـئلة املفتاحية: هل تتوفر مواد قراءة مناسـبة - بـام يف ذلك الصحف واملجالت اليومية - جمانًا للمسـتفيدين؟ 
هـل تتوفـر خيـارات ترفيهية خمتلفة للمسـتفيدين؛ مثل: املوسـيقى وأجهزة الكمبيوتـر واأللعـاب والتلفزيون وأقراص 

ل DVD وتشـكيلة من املواد التعليمية؟ الفيديو الرقمية )DVDs( ومشـغِّ

مة خصيصًا كأماكن ترفيهية للمستفيدين؟ السؤال الرئييس 4: هل يوجد غرف يف املرفق مصمَّ
بعض األسئلة املفتاحية: هل يوجد قاعات للمطالعة، غرف للتلفزيون، غرف للياقة البدنية، غرف للموسيقى؟
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أجوبة املقياس6.1
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املوضوع 1

املقياس 7.1
أن يستطيع املستفيدون التمتَع بحياة اجتامعية وشخصية ُمرضية، ويظلوا مشاركني يف احلياة واألنشطة املجتمعية.

املعايري
ن املستفيدين من التفاعل مع غرهم من املستفيدين، بام يف ذلك أفراد اجلنس اآلخر. مَتكُّ  1.7.1

قيام املوظفني بتسهيل الطلبات الشخصية؛ مثل حضور األعراس أو اجلنائز.  2.7.1
تقديم جمموعة من األنشطة املنظمة بمواعيد منتظمة ذات صلة باملوضوع ومتناسبة مع األعامر.  3.7.1

قيـام املوظفـني بتوفـر معلومـات للمسـتفيدين عـن األنشـطة التـي متـاَرس يف املجتمـع، وتسـهيل وصوهلـم إىل  4.7.1 
تلك األنشطة.  

قيـام املوظفني بتسـهيل وصول املسـتفيدين إىل وسـائل ترفيهية خارج املرفق، وجلب وسـائل ترفيهيـة من املجتمع  5.7.1 
إىل داخل املرفق.   

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكنـك أن تقـدم تفاصيل حـول حريـة املسـتفيدين يف التواصل مع غريهـم من املسـتفيدين؟ هي 

هنـاك أيـة قيود مفروضـة عىل االتصـال بني املسـتفيدين؟
بعض األسئلة املفتاحية: هل توجد قيود عى تواصل املستفيدين مع أشخاص من اجلنس اآلخر؟ 

السؤال الرئييس 2: هل يمكن للمستفيدين مغادرة املرفق من أجل مناسبات شخصية؛ مثل حفالت الزفاف واجلنائز؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل سـبق أن ُمنع مسـتفيدون من حضـور أحداث شـخصية هامة خـارج املرفـق؟ وإذا كان 

األمـر كذلـك، ففـي ظل أيـة ظروف؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يوجـد يف املرفـق أنشـطة منظمـة ذات مواعيـد منتظمـة؟ إذا كانـت اإلجابـة نعـم، فـام هـي أنواع 
األنشـطة املتوفـرة؟ وهـل هـي طوعية؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: َمـن الـذي خيتار أنواع األنشـطة التـي يتم توفرهـا؟ هل يشـارك املسـتفيدون يف حتديد نطاق 
األنشـطة؟ وهـل يمكـن للمسـتفيدين أن يشـاركوا يف تنظيـم هـذه األنشـطة إذا رغبـوا؟ هـل األنشـطة مناسـبة، وهل 

تالئـم أعامرهـم؟ هل األشـخاص أحـرار يف عـدم املشـاركة يف األنشـطة إذا رغبوا؟

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يقـوم املوظفـون بتسـهيل وصـول املسـتفيدين إىل األنشـطة املوجـودة يف املجتمـع؟ وهـل تتـاح 
للمسـتفيدين معلومـات عـن أنشـطة الفئـات االجتامعية والنـوادي واألنشـطة الرتفيهيـة وغري ذلـك من األنشـطة املوجودة 

يف املجتمـع؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـوم املوظفـون بمسـاعدة املسـتفيدين - عنـد الطلـب - يف احلصـول عـى اسـتامرات 
الطلبـات، وتأمـني املواصـالت، واحلصـول عى املـوارد املاليـة، للمشـاركة يف األنشـطة الرتفيهية وغرها من األنشـطة 
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املوجـودة يف املجتمـع؟ هـل يتـم توفر معلومات للمسـتفيدين عن األنشـطة املوجـودة يف املجتمع - بسـهولة وباملجان 
- بأشـكال خمتلفـة؛ مثـل: الكتيبات واألقـراص املدجمة؟ 

السؤال الرئييس 5: هل يتم ترتيب وجلب وسائل ترفيهية إىل املرفق؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يقـوم املوظفـون برتتيبات جللب وسـائل ترفيهيـة إىل املرفق؟ وهل يشـارك املسـتفيدون 

يف اختيـار نوع وسـائل الرتفيه؟

أجوبة املقياس 7.1
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 املوضوع 2
 احلق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية

)املادة 25 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(

املقياس 1.2
أن تكون امَلرافق متاحة لكل شخص حيتاج إىل العالج والدعم.

املعايري
عـدم حرمـان أي شـخص مـن الوصـول إىل امَلرافـق أو احلصـول عـى العـالج عـى أسـاس العوامـل االقتصادية  1.1.2 
أو عـى أسـاس عرقـه أو لونـه أو جنسـه أو لغتـه أو دينـه أو رأيـه السـيايس أو غـر السـيايس أو أصلـه القومي أو   

اإلثني أو االجتامعي أو كونه من السكان األصليني أو ممتلكاته أو إعاقته أو مولده أو عمره أو أي وضع آخر.  
كل شـخص يطلـب عـالج يف جمـال الصحة النفسـية يتلقى الرعايـة يف هذا املرفـق أو حيال إىل مرفق آخـر يمكن أن  2.1.2 

يقدم له الرعاية.  
أن ال يتـم دخـول أي مسـتفيد أو عالجـه أو االحتفـاظ بـه يف املرفـق عى أسـاس عرقـه أو لونـه أو جنسـه أو لغته  3.1.2 
أو دينـه أو رأيه السـيايس أو غر السـيايس أو أصله القومـي أو اإلثني أو االجتامعي أو كونه من السـكان األصليني   

أو ممتلكاته أو إعاقته أو مولده أو عمره أو أي وضع آخر.  

األسئلة 
ـل تكاليفه؟ هـل تعرف  السـؤال الرئيـيس 1: هـل تعـرف حـاالت مل يتلـقَّ فيها أحد األشـخاص العـالج ألنه مل يسـتطع حتمُّ
حـاالت ُحـرم فيهـا أحـد األشـخاص املحتاجـني إىل العـالج مـن الرعايـة ألسـباب شـخصية )عـىل سـبيل املثـال: بسـبب 
نـوع جنسـه أو جنسـيته أو انتامءاتـه الدينيـة أو السياسـية أو االجتامعيـة(؟ وهـل حرمان األشـخاص من اخلدمات ألسـباب 

شـخصية ممارسـٌة شـائعة يف املرفق؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل ُحرم أشـخاص مـن الرعايـة الصحية النفسـية ألهنـم كانوا غـر قادرين عـى دفع ثمن 
هـذه اخلدمـة؟ هـل ُحـرم أشـخاص من اخلدمـات بسـبب عرقهـم أو لوهنـم أو جنسـهم أو لغتهـم أو دينهـم أو رأهيم 
السـيايس أو غـر السـيايس أو أصلهم القومـي أو اإلثني أو االجتامعي أو انتامئهم إىل السـكان األصليـني أو ملكيتهم أو 

إعاقتهـم أو مولدهـم أو سـنهم أو غـر ذلك مـن األوضاع؟

السـؤال الرئيـيس 2: عندمـا يكون املرفـق غري قادر عىل توفـري العالج، ماذا يفعـل املوظفون للعثور عـىل اخلدمات الرضورية 
إليهم؟ وتوصيلها  لألشخاص 

بعض األسئلة املفتاحية: هل يقوم املوظفون بإحالة هؤالء األشخاص إىل مرافق وخدمات أخرى متاحة؟

ج وُأبقي يف املرفـق لفرتة أطول  السـؤال الرئيـيس 3: هـل تتذكـر حالـة كان مـن املمكن فيها ختريـج أحد األشـخاص ومل خيـرَّ
مـن الـالزم؟ ملـاذا حدث ذلك بحسـب اعتقـادك؟ وهل تعتقـد أن هذا األمر ممارسـٌة شـائعة يف هـذا املرفق؟

ج مسـتفيدون وتـم االحتفـاظ هبـم يف املرفـق،  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل هنـاك حـاالت كان ينبغـي فيهـا أن خيـرَّ
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ألن أرسهـم رفضـت أن تسـتقبلهم ليعيشـوا معهـا، أو ألن املسـتفيد يفتقـر إىل الوسـائل املاليـة ليعيش بشـكل مسـتقل 
يف املجتمـع، أو ألنـه مل يكـن هنـاك دعـم جمتمعـي؛ بـام يف ذلـك مرافـق املعيشـة السـكنية؟ وهـل تم دخول أشـخاص 
أو عالجهـم أو االحتفـاظ هبـم لفـرتات طويلة جـدًا يف املرفق بسـبب عرقهـم أو لوهنم أو جنسـهم أو لغتهـم أو دينهم 
أو رأهيـم السـيايس أو غـر السـيايس أو أصلهـم القومـي أو اإلثنـي أو االجتامعي أو انتامئهـم إىل السـكان األصليني أو 

ملكيتهـم أو إعاقتهـم أو مولدهـم أو سـنهم أو غـر ذلـك مـن األوضاع؟

أجوبة املقياس 1.2
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املوضوع 2

املقياس 2.2
م خدمات ذات نوعية جيدة يف جمال الصحة النفسية. أن يكون لدى املرفق موظفون مهرة، وأن يقدِّ

املعايري
وجـود موظفـني يف املرفـق مـن ذوي املهـارات املتنوعـة بام فيـه الكفايـة، لتقديم املشـورة وإعـادة التأهيـل النفيس  1.2.2 
االجتامعـي واملعلومـات والتثقيـف والدعـم للمسـتفيدين وألرسهـم أو أصدقائهـم أو مقدمـي الرعاية هلـم، بغية   

تعزيز العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع.  
كـون املوظفـني عـى درايـة بتوافـر اخلدمـات واملـوارد املجتمعيـة وبدورهـا يف تعزيـز العيـش املسـتقل واإلدماج  2.2.2 

يف املجتمع.  
ـن املسـتفيدين مـن استشـارة طبيب نفيس أو غـره من املوظفـني املتخصصني بالصحة النفسـية عندمـا يرغبون متكُّ  3.2.2 

يف القيام بذلك.  
بني وجمازين يف وصف األدوية النفسية ومراجعتها. كون املوظفني يف املرفق مدرَّ  4.2.2

كـون املوظفـني يتلقون تدريبـًا ومعلومات مكتوبة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية، وكوهنم عى  5.2.2 
دراية باملعاير الدولية حلقوق اإلنسان؛ بام فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  

القيـام بإطـالع املسـتفيدين عـى آليات للتعبـر عن آرائهم حـول توفر اخلدمـات وحتسـينها، وإتاحـُة الفرصة هلم  6.2.2 
حتى يصلوا إليها.  

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـال وصفـَت يل املهن املختلفـة للموظفـني يف املرفق؟ هل تعتقـد أن املوظفـني لدهيم املهـارات الالزمة 

لتعزيـز قدرة املسـتفيدين عـىل العيش بشـكل مسـتقل يف املجتمع؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل من ضمـن املوظفـني يف املرفق ممرضـات رعاية نفسـية وأطبـاء نفسـيون واختصاصيون 
يف علـم النفـس وعـامل اجتامعيـون ومعاجلـون مهنيـون وغـر ذلـك؟ هـل املوظفـون يف املرفـق عـى دراية بــ: تقديم 
املشـورة؟ ُطـُرق إعـادة التأهيل؟ تقديـم تثقيف حـول الصحية النفسـية والرعاية الذاتية للمسـتفيدين وألفـراد أرسهم 
أو أصدقائهـم أو مقدمـي الرعايـة هلـم؟ هـل هناك فئـات مهنية مـن املوظفني مفقـودة يف املرفـق؟ هل يفتقـر املوظفون 

إىل أي مـن املهـارات الالزمـة لتقديـم رعايـة فعالـة يف جمال الصحة النفسـية؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل املوظفـون قـادرون عـىل حتديـد خمتلـف اخلدمـات واملـوارد املجتمعيـة )عـىل سـبيل املثـال: دعـم 
األقـران، العاملـة، اإلسـكان، التعليـم، خطـط الرعايـة االجتامعيـة( التـي تفيـد يف دعـم املسـتفيدين للعيش بصورة مسـتقلة 

يف املجتمـع؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل لـدى املوظفني وضـوح فيام خيـص أدوار ووظائـف اخلدمـات املختلفة؟ وهـل يفهمون 

املسـامهة التي يمكـن أن تقدمهـا هذه اخلدمـات للتعايف؟ 
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السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن يستشـريوا طبيبًا نفسـيًا أو غريه مـن العاملني املتخصصني يف جمـال الصحة 
النفسـية إذا ما احتاجـوا إىل ذلـك أو رغبوا فيه؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: ما هـي املدة - بعـد طلب االستشـارة - حتى يتمكـن املسـتفيدون من رؤية طبيـب نفيس أو 
عامـل يف جمال الصحة النفسـية: يف غضون سـاعات؟ أيام؟ أسـابيع؟ أشـهر؟

بون وجمازون بوصف ومراجعة األدوية نفسانية التأثري؟ السؤال الرئييس 4: هل يوجد موظفون مدرَّ
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: أي املهنيـني يف املرفـق مسـؤولون عن وصـف ومراجعة األدوية النفسـية؟ وهـل هم جمازون 

بفعـل ذلك؟ 

السـؤال الرئيـيس 5: يف رأيـك، هـل املوظفون يف املرفـق عىل دراية بحقوق اإلنسـان اخلاصة باملسـتفيدين؟ وهل تـم تدريبهم 
وإعطاؤهـم معلومـات عـن حقـوق اإلنسـان؟ وهل هـم عىل علـم باملعايـري الدولية حلقـوق اإلنسـان؟ وهل هم عـىل دراية 

بحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة؟ 
بعض األسئلة املفتاحية: هل يدرك املوظفون أن املستفيدين هلم احلق يف:

أن يعاَملوا بكرامة واحرتام؛ •
أن تؤخذ موافقتهم مسبقًا؛ •
أن ُيطَلعوا عى خيارات العالج؛ •
أن يشاركوا يف إعداد خطة َتعافيهم؛ •
أن يامرسوا أهليتهم القانونية ويتخذوا القرارات واخليارات املتعلقة هبم؛ •
عدم التعرض إىل ممارسات قد تبلغ حد التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )مثل:  •

االعتداء اللفظي أو البدين أو اجلنيس أو النفيس، أو العزل، أو التقييد، أو اإلمهال البدين أو العاطفي، أو العالج 
بالصدمات الكهربائية دون خمدر أو مرخيات عضلية(؛

اخلصوصية والرسية؛ •
احلصول عى املعلومات؛ •
أن يتلقوا الدعم واخلدمات التي تسمح هلم بالعيش املستقل وباالندماج يف املجتمع؟ •

وا عن آرائهم  السـؤال الرئيـيس 6: هـل يمكنك أن تقـدم معلومات عـن اآلليات أو الفـرص املتاحة للمسـتفيدين حتى يعـربِّ
وانتقاداهتـم وخماوفهـم املتعلقـة باخلدمـة املقدمـة هلـم، ويعطوا وجهـات نظرهم بشـأن كيفية حتسـني اخلدمة؟ وهل سـبَق أن 

حدث هـذا يف الواقع؟ 
مـوا مسـامهة يف جمال تسـير املرفق،  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: إذا كان املسـتفيدون يريـدون أن يناقشـوا مهومهـم ويقدِّ
كيـف يمكنهـم أن يقومـوا بذلـك؟ هـل ُتنظَّـم اجتامعـات دورية بـني املسـتفيدين واملوظفـني، يمكن أن حتـدث خالهلا 
مثـل هـذه املناقشـات؟ هـل يمكـن للمسـتفيدين أن يقابلوا كبـار املوظفـني يف املرفق ملناقشـة مثل هذه األمـور؟ هل تم 

إطالعهـم عـى هذا احلـق؟ كيف يتـم إطالع املسـتفيدين عـى سياسـات املرفـق وإجراءاته؟
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املوضوع 2
املقياس 43.2

أن يكون العالج والتأهيل النفيس - االجتامعي والروابط بشبكات الدعم وغريها من اخلدمات عنارَص من خطٍة للتعايف 
يقودها املستفيدون5، وتساهم يف قدرهتم عىل العيش بشكل مستقل يف املجتمع.

املعايري
وجـود خطـة شـاملة مميَّـزة للتعـايف لـكل مسـتفيد، تتضمـن أهدافـه وأغراضـه االجتامعيـة والطبيـة والوظيفيـة  1.3.2 

والتعليمية اخلاصة بالتعايف.  
كـون خطـط التعـايف يقودهـا املسـتفيد، وتعكـس خياراتـه وتفضيالتـه بشـأن الرعايـة، وموضوعـة حيـز التنفيذ،  2.3.2 

وتتم مراجعتها وحتديثها بشكل منتظم من ِقَبل املستفيد وأحد املوظفني.  
تشـجيع املسـتفيدين عى إعداد توجيهات مسـبقة6 - كجزء من خططهـم للتعايف - حتدد خيـارات العالج والتعايف  3.3.2 
التـي يرغبـون يف تلقيهـا، إضافـة إىل تلـك التـي ال يرغبـون يف تلقيها، ليتـم اسـتخدامها، إذا كانوا ال يقـدرون عى   

اإلبالغ عن خياراهتم يف مرحلٍة ما يف املستقبل.  
إتاحـة إمكانيـة حصول كل مسـتفيد عى برامـج نفسـية-اجتامعية ألداء األدوار االجتامعية التـي خيتارها من خالل  4.3.2 
اًم بحسـب تطويـر املهـارات الالزمـة للعمـل أو التعليـم أو غر ذلـك من املجـاالت. وكون تطويـر املهارات مصمَّ   

تفضيالت الشخص للتعايف، ويمكن أن يشمل حتسني نوعية احلياة ومهارات الرعاية الذاتية.  
تشـجيع املسـتفيدين عى إنشـاء شـبكة دعم اجتامعـي و/أو البقـاء عى اتصال مع أعضاء شـبكة االتصـال اخلاصة  5.3.2 
مـع األرس املسـتفيدين  ربـط  املسـاعدة يف  بتقديـم  املرفـق  وقيـام  املجتمـع.  املسـتقل يف  العيـش  لتسـهيل  هبـم،    

واألصدقاء، متشيًا مع رغباهتم.  
قيـام امَلرافـق بربـط املسـتفيدين مـع نظـام الرعايـة الصحيـة العامـة، ومع مسـتويات أخـرى من خدمـات الصحة  6.3.2 
م يف املجتمع؛ مثل اهِلبات والسـكن ووكاالت النفسـية - مثـل الرعايـة الصحية الثانويـة - ومع اخلدمات التي ُتقـدَّ   

التوظيف ومراكز الرعاية النهارية والرعاية السكنية املساَعدة.7  

األسئلة 
السؤال الرئييس 1: هل كل مستفيد من اخلدمة لديه خطُة فردية للَتعايف؟ ما هي املجاالت التي تغطيها هذه اخلطة؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تغطـي اخلطة أهـداف األفـراد وأغراضهم اخلاصـة بمجـاالت حياهتم التـي يرغبون يف 
عالجهـا؟ هـل تغطي اخلطـة األدوار االجتامعيـة التي يود الفرد أن َيشـَغلها؛ عى سـبيل املثال: طالـب، صاحب منزل، 

موظـف؟ هل يشـارك املسـتفيدون بفعاليـة يف مراجعة خطـة التعايف؟ 

انظر أيضًا املقياس 1.3.  4
هة نحو التعايف. انظر امللحق 1 للَّمحة العامة ملزيد من املعلومات حول ممارسات الصحة النفسية املوجَّ  5

د فيه اختيارات ُمسبقة بشأن الرعاية الصحية وخيارات العالج والتعايف للرجوع إليها  التوجيه الـُمسبق هو وثيقة مكتوبة يمكن للشخص أن حيدِّ  6
يف حالة عدم قدرهتم عى تبليغ اختياراهتم يف وقت ما مستقباًل. وقد حتتوي التوجيهات الـُمسبقة أيضًا عى خيارات العالج والتعايف التي ال 

يريدها الشخص مما يضمن عدم تلقيه ألي تدخالت عى غر رغبته.
انظر أيضًا املوضوع 5.  7
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ـذ من ِقَبل  السـؤال الرئيـيس 2: هـل تتم قيـادة خطط التعايف - أساسـًا - مـن ِقَبل املسـتفيدين؟ هل حُترَتم خطـط التعايف وتنفَّ
املوظفـني يف املرفـق؟ كـم مرة تتم مراجعـة اخلطط ومن ِقَبـل َمن؟ هل ُيعطى املسـتفيدون الوقت الكايف للمناقشـة والتشـاور 

حـول خمتلـف خيارات العـالج قبل وضع الصيغـة النهائية خلطـط تعافيهم؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يشـارك املسـتفيدون - بفعاليـة - مـن البدايـة يف إعـداد خطـط تعافيهـم؟ وهل تسـتند 
خطـة التعـايف إىل خيـارات املسـتفيد؟ هل يتم تشـجيُع املسـتفيدين عى مناقشـة عالجهم، وهـل ُيعَطـون الوقت الكايف 
لذلـك؛ بـام يف ذلـك مـا يفضلونـه، ومـا ال حيبونـه بخصـوص العـالج، واآلثـار اجلانبيـة التـي قـد يعانـون منهـا؟ هل 
ُيعَطـون الوقـت الـكايف للتفكر والتشـاور مـع األشـخاص الذين يثقون هبـم )مثل: أفـراد األرسة، األصدقـاء، مقدمو 

الرعايـة أو غرهـم مـن أعضـاء شـبكة دعمهم( حـول خططهم؟ 

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يتـم تشـجيع مجيع املسـتفيدين عىل إعـداد توجيهات مسـبقة مـع معلومـات مفصلة عـام يفضلونه 
بخصـوص العـالج فيـام لـو كانوا غـري قادرين عىل اإلبـالغ عـن خياراهتم يف وقت مـا مسـتقباًل؟ وهل تتضمـن التوجيهات 

املسـبقة معلومـات عن خيـارات العـالج أو التعايف التـي ال يريدوهنا؟ 
بعض األسئلة املفتاحية: هل تأيت التوجيهات املسبقة بدافع من رغبات املستفيدين ودون ضغط من املوظفني؟

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يقـدم املرفـق إعـادة تأهيـل نفيس للمسـتفيدين؛ بـام يف ذلـك املهـارات احلياتيـة والرعايـة الذاتية؟ 
وهـل يتـم تصميم هـذه الربامـج لتلبيـة رغبـات الشـخص واحتياجاتـه اخلاصة؟

بعـض األسـئلة املفتاحية: هل يتلقى املسـتفيدون مسـاعدة لتطويـر املهارات احلياتية؛ مثل اسـتخدام أجهـزة الكمبيوتر، 
األعـامل املرفيـة، الطبـخ، النظافـة الشـخصية، التسـوق؟ وهـل يعمـل املرفـق مع األفـراد لتطويـر املهـارات املتعلقة 
بـاألدوار االجتامعيـة التـي خيتاروهنا؛ عى سـبيل املثـال: موظف، طالب، مسـتأجر؟ هل يتلقى املسـتفيدون إرشـادات 
تتعلـق بتدبـر حالتهـم )مثـل: معـارف عـن صحتهـم النفسـية، متـى يلتمسـون الدعـم والرعايـة، كيـف ينظمـون 

أدويتهم(؟

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يقـوم املوظفون يف املرفق بتشـجيع املسـتفيدين عـىل إقامة اتصال مع شـبكة دعمهـم - أي: األرسة 
واألصدقـاء - واإلبقاء عليه؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: كيـف يقـوم املوظفـون بتشـجيع املسـتفيدين عى إنشـاء أو إعـادة إنشـاء اتصال مـع األرسة 
واألصدقـاء؟ وهـل يقـوم املوظفـون بإجراء اتصـاالت مـع أرسة و/أو أصدقاء املسـتفيد )بموافقة املسـتفيد( لتسـهيل 

معهم؟  الصلـة 

السـؤال الرئيـيس 6: هـل يقـوم املوظفـون بتسـهيل إقامـة روابـط بـني املسـتفيدين وبـني اخلدمـات الصحيـة واالجتامعيـة 
األخـرى؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـوم املوظفـون بربـط املسـتفيدين مـع أيـة خدمـات صحيـة أو صحيـة نفسـية أخرى 
قـد حيتاجـون إليهـا؟ وهـل يقـوم املوظفـون بربط املسـتفيدين مـع خدمـات أخـرى يف املجتمع؛ بـام يف ذلـك خدمات 
م الدعـم للمسـتفيدين يف جمـال تأمـني السـكن واسـتحقاقات الضـامن  اإلسـكان واخلدمـات االجتامعيـة؟ وهـل ُيقـدَّ

االجتامعـي قبـل اخلـروج مـن املرفـق؟ )انظر أيضـًا املوضـوع 5(.
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املوضوع 2

املقياس 4.2
أن تكون األدوية النفسية متاحة وبأسعار معقولة وُتستخدم عىل نحو مالئم.

املعايري
توافر األدوية النفسية املناسبة )املحددة يف القائمة الوطنية لألدوية األساسية( يف املرفق أو إمكانية وصفها.  1.4.2

توافر إمدادات ثابتة من األدوية النفسية األساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات املستفيدين.  2.4.2
كون نوع األدوية وجرعتها مناسبة دائاًم للتشخيصات الرسيرية للمستفيدين، وتتم مراجعتها بشكل منتظم.  3.4.2

م هلم وعى أية آثار جانبية حمتملة. إطالع املستفيدين عى الغرض من األدوية التي تقدَّ  4.4.2
إطالع املستفيدين عى خيارات عالجية يمكن أن تكون بدائل أو مكملة لألدوية؛ مثل العالج النفيس.  5.4.2

األسئلة 
السؤال الرئييس 1: هل تتوفر يف املرفق األدويُة املناسبة ؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تتوفـر يف املرفـق األدويُة املدرجـة يف القائمـة الوطنية لألدويـة األساسـية، أو هل يمكن 
أن توَصـف من مـكان آخر؟ 

السـؤال الرئيـيس 2: هـل هنـاك إمـدادات مسـتمرة من األدويـة األساسـية، وهل هي متوفـرة بكميـات تكفي لتلبيـة احتياج 
املستفيدين؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل هناك مـا يكفي من الـدواء يف هـذا املرفق لتلبيـة احتياجاتكـم؟ هل تعرف حالـة احتاج 
فيهـا أحـد املسـتفيدين إىل دواء معـني ومل يكـن متوفـرًا؟ ما مـدى تواتر مراجعـة توافر األدويـة، ومن الـذي جيري هذه 

املراجعة؟ 

السؤال الرئييس 3: هل تعطى األدوية للمستفيدين بشكل مناسب؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل الـدواء الـذي ُيعطى للمسـتفيدين هو الدواء »املناسـب« حلالـة املسـتفيدين؟ هل تعرف 
ـى فيهـا أحـد املسـتفيدين دواء خاطئـًا؟ إذا كان اجلـواب نعـم، فِصْف مـا حدث والظـروَف املحيطـة باخلطأ.  حالـة تلقَّ

هـي تتـم مراقبـة اجلرعـات التي تعطـى للمسـتفيدين؟ إذا كانـت اإلجابة نعـم، فمـن ِقَبل َمن؟ 

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يتـم إخبـار مجيـع املسـتفيدين باألدويـة التـي توصـف هلـم وبآثارهـا اجلانبيـة املحتملة؟ وهـل تتم 
مراقبتهـم مـن أجـل اآلثـار اجلانبيـة، وهـل يعاجَلـون منهـا؟ وهـل يمكـن للمسـتفيدين أن حيصلـوا - عنـد الطلـب - عىل 

تفاصيـل مكتوبـة عـن نظـام أدويتهـم؛ بـام يف ذلـك الرتكيـُب واآلثـار اجلانبيـة واجلرعات؟
رون من  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتم إخبـار املسـتفيدين باألدويـة التي توصف هلـم وبالغـرض منها؟ وهل حُيـذَّ
اآلثـار اجلانبيـة املحتملـة للـدواء قبـل تناوله؟ وهل تتـم مراقبتهم من أجـل اآلثار اجلانبيـة؟ إذا كان اجلـواب نعم، فهل 

يتـم عالج اآلثـار اجلانبية؟ 
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السـؤال الرئيـيس 5: هـل يتـم إطالع املسـتفيدين عـىل خيـارات العالج التـي هي بدائـل ممكنة لألدويـة، أو عـىل العالجات 
؟ ملتممة ا

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل األدوية هي الشـكل الوحيـد املتوفر من أشـكال العالج للمسـتفيدين، أم تتوفر أشـكال 
أخـرى من أشـكال العـالج؛ مثل العـالج النفيس أو العـالج املعريف السـلوكي، وهل يتـم إطالع املسـتفيدين عليها؟

أجوبة املقياس 4.2



37

املوضوع 2

املقياس 5.2
أن تتوفر خدمات كافية يف جمال الصحة العامة والصحة اإلنجابية.

املعايري
تقديـم فحـوص صحيـة بدنيـة للمسـتفيدين و/أو التحري عـن أمراض معينـة عند الدخـول إىل املرفـق وبصورة  1.5.2 

منتظمة بعد ذلك.  
توفُّر العالج للمشاكل الصحية العامة - بام يف ذلك اللقاحات -  للمستفيدين، يف املرفق أو عن طريق اإلحالة.  2.5.2

وجـود آليـات اإلحالـة - عند احلاجة إىل إجـراءات جراحية أو طبيـة ال يمكن توفرها يف املرفـق - لضامن حصول  3.5.2 
املستفيدين عى هذه اخلدمات الصحية يف الوقت املناسب.  

إجراء تثقيف صحي منتظم والرتويج له يف املرفق.  4.5.2
إطالع املستفيدين عى مسائل الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة وتقديم النصح هلم بشأهنا.  5.5.2

تقديـم خدمـات الصحـة العامـة والصحـة اإلنجابيـة للمسـتفيدين، مـع املوافقـة احلـرة واملسـتنرة واملبنيـة عـى  6.5.2 
علم واطالع .  

األسئلة 
م للمسـتفيدين فحوصـات يف جمـال الصحـة البدنيـة )بـام يف ذلـك السـنية( عنـد الدخـول إىل  السـؤال الرئيـيس 1: هـل ُتقـدَّ

املرفـق؟ وهـل يتـم التحـري عـن أمـراض معينـة لدهيم؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل جتـرى الفحوصـات اخلاصـة بالصحـة البدنيـة - بـام يف ذلـك الفحوصـات السـنية  -  
والتحريـاُت بانتظـام؟ مـا هـي األمـراض التـي يتـم التحري عنهـا؛ عى سـبيل املثـال: السـكري، الرسطـان، أمراض 
القلـب، السـل، ارتفـاع ضغـط الـدم، الكولسـرتول؟ إذا طلـب املسـتفيدون أن جيـرى هلـم فحـص خـاص بالصحـة 

البدنيـة، فهـل جيـرى ذلك؟ 

 السـؤال الرئيـيس 2: هـل يتوفـر العـالج اخلاص باملشـاكل الصحيـة العامـة للمسـتفيدين عند احلاجـة؟ وهـل يتوفر عالج 
م التلقيح املناسـب للمسـتفيدين  املشـاكل الصحيـة العامـة يف املرفق، أم أن املسـتفيدين حُيالون إىل مرفق صحي آخر؟ هل ُيقدَّ

)مثـل: اللقاح املضـاد لإلنفلونزا(؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هـي احلـاالت الصحيـة التـي تعاَلـج يف مرفـق الصحـة النفسـية، إن ُوجد ذلـك؟ وإذا مل 
ُيعاجَلـوا يف املرفـق، فهـل حُيـال املسـتفيدون إىل مـكان آخـر من أجـل العالج؟ هـل الذي يقـدم العالج طبيـٌب؟ ما هي 
الصعوبـات - إن وجـدت - التـي يواجههـا املسـتفيدون يف احلصـول عـى اخلدمـات اخلاصـة بالصحـة البدنيـة؟ هل 
تؤخـد شـكايات املسـتفيدين مـن وعكات وحـاالت بدنية عـى حممل اجلـد وتعاَلج؟ وهل كانـت هناك أمثلـة مل تؤخذ 
فيهـا الوعـكات واحلـاالت البدنيـة )بـام يف ذلـك األمراض البسـيطة؛ مثـل الصـداع واآلالم األخرى( عـى حممل اجلد 

أو تـم اعتبارهـا »جـزءًا مـن حالة الصحـة النفسـية«، وبالتـايل مل جُيَر هلـا املزيد من االسـتقصاءات؟ 
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السـؤال الرئيـيس 3: هـل جتـرى العمليـات اجلراحيـة واإلجـراءات الطبيـة األخـرى يف املرفـق؟ وإذا كان اجلـواب ال، فهل 
هنـاك آليـات تضمـن إحالـة املسـتفيدين الذيـن يتطلبـون هـذا النوع مـن الرعايـة الصحيـة إىل اخلدمة املناسـبة؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل حيـال املسـتفيدون إىل اختصايص عنـد الـرضورة؟ ما هـي الصعوبـات - إن وجدت - 
التـي يواجههـا املسـتفيدون يف احلصـول عـى خدمـات رعاية صحيـة ختصصية؟

م يف املرفق؟  السؤال الرئييس 4: ما هي أنشطة التثقيف الصحي وتعزيز الصحة التي تقدَّ
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تتضمـن أنشـطُة التثقيِف الصحـي وتعزيِز الصحـة ممارسـَة التامريـن، واألكَل الصحي، 
واإلقـالَع عـن التدخـني، والتغلـَب عـى تعاطي الكحـول واملخـدرات؟ وإذا مل تكن هـذه املجاالت معاجَلـة يف املرفق، 
فهـل هنـاك فـرص أمـام املسـتفيدين للمشـاركة يف أنشـطة التثقيـف الصحـي وتعزيـز الصحـة يف مـكان آخـر؟ ما هي 

التدابـر املتخـذة لضامن عـدم تعرض املسـتفيدين للتدخـني السـلبي يف املرفق؟

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يتم إطالع املسـتفيدين وتقديم املشـورة هلم يف جمال قضايـا تنظيم األرسة؟ هل يمكن للمسـتفيدين 
أن يقـرروا بحريـة تأسـيس أرسة وإنجـاب أطفـال؟ هـل يتـم إطالعهم عـىل خيارات وسـائل منـع احلمل، وهل يسـاَعدون 
يف احلصـول عليهـا إذا رغبـوا؟ هـل يمكن للمسـتفيدين الذيـن يعيشـون يف مرافق أن تكون هلـم عالقات محيمـة وأن يكونوا 

م هلـم التثقيف ووسـائل منع احلمـل واخلصوصية؟  نشـطني جنسـيًا وهـم يف املرفـق، وإذا كان اجلـواب نعـم، فهل ُيقدَّ
م فيـام يتعلـق بتنظيـم األرسة، واختيـار وسـائل منـع احلمـل،  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هـو التثقيـف الـذي يقـدَّ
م تثقيف يف جمـال األمراض املنقولة جنسـيًا وفـروس العوز املناعـي البري/ واملامرسـات اجلنسـية املأمونـة؟ هل يقـدَّ

اإليـدز؟ هـل وسـائل منع احلمـل )مثـل: العـازل الذكـري( متوفرة؟ هـل هنـاك خصوصية لـألزواج؟

السـؤال الرئيـيس 6: هـل يتم تقديم مجيـع اخلدمات الصحيـة - العامة واإلنجابية  -  للمسـتفيدين عىل أسـاس املوافقة احلرة 
واملسـتنرية واملبنية عـىل علم واطالع ؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل ُيعطـى املسـتفيدون معلومـاٍت كافيـة ومفهومـة عـن قضايـا الصحـة العامـة والصحة 
اإلنجابيـة وعالجهـا؟ هل يتـم إطالعهم عى اخليـارات املختلفـة املتاحة هلم؟ هل ُتطلـب املوافقة املسـتنرة واملبنية عى 
علـم واطـالع من املسـتفيدين بشـأن العالج اخلـاص بالصحـة العامة والصحـة اإلنجابيـة؟ وهل يتعرض املسـتفيدون 

إىل ضغـوط إلعطـاء املوافقـة املسـتنرة واملبنية عى علـم واطالع ؟ 
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أجوبة املقياس 5.2



40

 املوضوع 3
 احلق يف ممارسة األهلية القانونية واحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخيص

)املادتان 12 و 14 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(

املقياس 81.3
أن تكون األولوية دائاًم لتفضيالت املستفيدين يف ما يتعلق بمكان وشكل العالج.

املعايري
إعطاء األولوية لتفضيالت املستفيدين يف مجيع القرارات املتعلقة بحصوهلم عى اخلدمات.  1.1.3

بذل كافة اجلهود لتسهيل اخلروج من املرفق، حتى تتسنى للمستفيدين إمكانيُة العيش يف جمتمعاهتم.9  2.1.3
إعطاء األولوية لتفضيالت املستفيدين يف مجيع القرارات املتعلقة بخطط عالجهم وتعافيهم.  3.1.3

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكنك أن تقـدم تفاصيل حول كيفية اختـاذ القرارات املتعلقة باملكان الذي سـيحصل فيه املسـتفيد 
عـىل خدمـات الصحـة النفسـية؟ هل تعطـى األولوية - دومـًا - لتفضيالت املسـتفيدين حـول املرفق أو اخلدمـة التي يرغب 
كل منهـم يف اسـتخدامها )مثـاًل: مرفـق املـرىض اخلارجيـني، أو برنامـج العـالج النهـاري، أو وحـدة املـرىض الداخليـني يف 

مستشـفى عـام(؟ وإذا مل يكـن األمـر كذلـك، ففي ظـل أية ظـروف ال يتم أخذ هـذه التفضيالت يف احلسـبان؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل ُيسـأل املسـتفيدون عن املـكان الـذي يرغبـون أن يتلقوا فيه خدمـات الصحة النفسـية؟ 
وهـل حيـرتم املوظفـون رغبات املسـتفيدين يف هذا الصـدد؟ إذا مل تكـن األولوية لتفضيالت املسـتفيدين، فام هو سـبب 

اعتقادك؟ حسـب  ذلك 

السـؤال الرئيـيس 2: هـل يتـم إطـالع املسـتفيدين عـىل حقهـم يف مغـادرة مرافـق املـرىض الداخليـني والتـامس الدعـم يف 
املجتمـع؟ هـل يتخـذ املوظفـون اإلجـراءات الالزمـة لضـامن إمكانيـة خـروج املسـتفيدين من املرفـق يف أقـرب وقت ممكن 

والعـودة إىل العيـش يف املجتمـع؟ إذا كان اجلـواب نعـم، فـام هـو نـوع اإلجـراءات التـي يتخذوهنـا؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يقوم املوظفون بمسـاعدة املسـتفيدين يف العثور عى مـكان للعيش؟ هل يقـوم املوظفون 
بتقديـم املواصـالت؟ هـل يقوم املوظفون بتيسـر املناقشـات مـع األرس أو األصدقـاء أو مقدمي الرعايـة أو غرهم من 

األشـخاص املوثوق هبم حول عـودة املسـتفيدين إىل منازهلم؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكنـك أن تقـدم معلومات حـول كيفية اختـاذ القـرارات املتعلقة بعـالج املسـتفيدين ورعايتهم؟ 
هـل تعطـى األولويـة - دومًا - لتفضيالت املسـتفيدين فيام يتعلـق بخيارات العالج والتعـايف؟ إذا مل يكن األمـر كذلك، ففي 

ظـل أيـة ظروف ال يتـم أخذ هـذه التفضيالت يف احلسـبان؟

انظر أيضًا املقياس 3.2.  8
املعيار 3.1.2 ُيطبَّق فقط عى مرافق العيادات اخلارجية؛ مجيع املعاير األخرى الواردة حتت املقياس 1.3 يطبَّق عى مرافق الرعاية الداخلية   9

والعيادات اخلارجية.
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بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل ُيسـأل املسـتفيدون عـن تفضيالهتم مـن حيث العـالج؟ وهل حيـرتم املوظفـون رغبات 
املسـتفيدين يف هـذا الصـدد؟ إذا مل تكـن األولويـة لتفضيـالت املسـتفيدين فيـام خيـص العـالج والرعاية، فام هو سـبب 

ذلـك حسـب اعتقادك؟

أجوبة املقياس 1.3
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املوضوع 3

املقياس 2.3
أن تكون هناك إجراءات وضامنات مطبَّقة ملنع االحتجاز والعالج دون موافقة حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع .

املعايري
استناد الدخول والعالج إىل املوافقة احلرة واملستنرة املبنية عى علم واطالع املستفيدين.  1.2.3

احرتام املوظفني للتوجيهات املسبقة من ِقَبل املستفيدين عند تقديم العالج.  2.2.3
امتالك املستفيدين للحق يف رفض العالج.  3.2.3

توثيـق أيـة حالـة مـن حاالت العـالج أو االحتجـاز تتـم يف املرفق بـدون موافقـة حرة ومسـتنرة ومبنيـة عى علم  4.2.3 
واطالع ، وإبالغ السلطة القانونية عنها برسعة.  

إطـالع األشـخاص الذيـن يعاجَلـون أو حُيتجزون يف املرفـق دون موافقتهـم املسـتنرة املبنية عى علـم واطالع عى  5.2.3 
إجراءات الطعن يف العالج واالحتجاز.  

دعـم املرافـق لألشـخاص الذيـن يعاجلـون أو حُيتجـزون دون موافقتهـم املسـتنرة املبنيـة عـى علـم واطـالع يف  6.2.3 
الوصول إىل إجراءات الطعون والتمثيل القانوين.10  

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يسـتند الدخـول والعالج يف املرفـق إىل موافقة حرة ومسـتنرية ومبنيـة عىل علم واطـالع من جانب 
املسـتفيدين؟ وهـل يعطـى املسـتفيدون معلومات حول مقـرَتح دخوهلم وعالجهم حتـى يتمكنوا من إعطاء موافقة مسـتنرية 

ومبنيـة عىل علـم واطالع ؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يعطـى املسـتفيدون معلومـات مفهومـة كافيـة حـول خمتلف خيـارات العـالج املمكنة 
وحـول العـالج نفسـه )مثـل: املنافـع واآلثـار اجلانبيـة املحتملـة( بغيـة اختـاذ قـرار مسـبق؟ هـل ُيطلب احلصـول عى 
موافقـة مسـتنرة ومبنيـة عـى علم واطالع عـى الدخـول والعالج من جانـب املسـتفيدين؟ وهل يتعرض املسـتفيدون 

إىل ضغـوط إلعطـاء موافقـة مسـتنرة ومبنيـة عى علـم واطالع ؟ 

السـؤال الرئيـيس 2: عندمـا يقـوم املسـتفيدون بكتابـة توجيـه مسـبق )انظـر املقيـاس 3.2(، هـل حُتـرَتم تفضيالهتـم بشـأن 
؟  ج لعال ا

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل حُتـرتم التوجيهات املسـبقة للمسـتفيدين حتـى عندما ختتلـف األرسة أو موظفـو املرفق 
مـع التفضيالت التـي حددها املسـتفيد؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل حُيـرتم حـق الشـخص يف رفـض العالج يف هـذا املرفـق؟ مـاذا حيـدث إذا رفض أحد األشـخاص 
العالج؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تعـرف حالـًة رفض فيهـا أحـُد املسـتفيدين العالج؟ مـاذا كانـت الظـروف، وكيف تم 

انظر أيضًا املقياس 5.4.  10
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التعامـل مـع املوقـف؟ ومـاذا كانـت النتيجة بالنسـبة للمسـتفيد؟ هل تـم خترجيه؟

السـؤال الرئيـيس 4: هـل تعـرف أيـًا من اإلجـراءات التي تتيـح توثيق دخـول أو عالج مسـتفيدين رغاًم عنهـم واإلبالغ عن 
ذلـك؟ إذا كان اجلـواب نعم، فهـل يمكن أن تصف تلـك اإلجراءات؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل هنـاك توثيق حلـوادث تم فيهـا عالج أحـد املسـتفيدين أو إدخالـه إىل أحـد املرافق رغاًم 
عنـه؟ أيـن تـم التوثيق؟ وهـل تم اإلبالغ عـن مثل هـذه احلـوادث إىل إحدى السـلطات القانونيـة؟ إذا كانـت اإلجابة 

نعـم، فام هـو الوقـت املعتاد الـذي يتم إعـداد التقريـر خالله؟ 

السـؤال الرئيـيس 5: هـل ُيعطـى املسـتفيدون - الذيـن تـم إدخاهلـم إىل أحـد املرافـق أو عالجهم رغـاًم عنهم - هـل ُيعطون 
اخليـار يف تقديـم الطعـن يف عالجهـم أو دخوهلـم املرفـق إىل إحدى السـلطات القانونيـة؟ وهل يتـم إطالع املسـتفيدين عىل 

هـذا اخليار؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تعرف مـا إذا كان حيق للمسـتفيدين الذين عوجلـوا أو أدخلـوا رغاًم عنهـم أن يطعنوا يف 
القـرار لـدى إحـدى السـلطات القانونيـة؟ إذا كان اجلـواب نعـم، فهـل يتم تعريـف املسـتفيدين بإجـراءات الطعن يف 

مثـل هـذا القرار؟ 

 السـؤال الرئيـيس 6: هـل يقـوم املوظفون بدعـم األشـخاص الراغبني بالطعـن يف احتجازهـم وعالجهم؟ وهل يسـاعدون 
هـؤالء األشـخاص يف احلصـول عـىل متثيل قانـوين من أجـل الطعن؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـوم املوظفـون بإطـالع املسـتفيدين عـى حقهـم يف الطعـن؟ هـل ييـرس املوظفـون 
االجتامعـات الرسيـة بـني األشـخاص املعنيـني وممثليهـم القانونيـني مـن أجـل إعـداد الطعـن )مثـل: مسـاعدة هؤالء 

األشـخاص عـى االتصـال بممثليهـم القانونيـني أو توفـر مـكان خـاص يف املرفـق مـن أجـل االجتـامع(؟
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املوضوع 3
املقياس 3.3

م هلم الدعم11 الذي قد حيتاجون إليه ملامرسة أهليتهم  أن يكون املستفيدون قادرين عىل ممارسة أهليتهم القانونية، وأن يقدَّ
القانونية.

املعايري
َتعاُمـل املوظفـني مـع املسـتفيدين بطريقـة حمرتمـة يف مجيع األوقـات، مع االعـرتاف بقدرهتـم عى فهـم املعلومات  1.3.3 

واختاذ القرارات واخليارات.  
تقديم معلومات واضحة وشاملة عن حقوق املستفيدين بشكليها املكتوب والشفهي.  2.3.3

إعطـاء معلومـات واضحـة وشـاملة عـن التقييـم والتشـخيص والعـالج وخيـارات التعايف للمسـتفيدين بشـكل  3.3.3 
يفهمونه ويتيح هلم اختاذ قرارات حرة ومستنرة ومبنية عى علم واطالع .  

ن املسـتفيدين من أن يسـموا شـخصًا - أو شـبكة أشـخاص - للدعم، خيتاروهنم بحرية، وأن يستشـروهم يف متكُّ  4.3.3 
اختـاذ القـرارات املتعلقـة بالدخول يف املرفـق والعالج والشـؤون الشـخصية والقانونيـة واملالية وغرهـا، وأن يتم   

التعرف عى األشخاص املختارين من ِقَبل املوظفني.12  
احـرتام املوظفـني لسـلطة شـخِص - أو شـبكة أشـخاص - الدعـم الذين متـت تسـميتهم يف اإلبالغ عـن قرارات  5.3.3 

املستفيد من اخلدمة الذي يتم دعمه.  
كون اختاذ القرار املدعوم هو النموذج السائد، وجتنب اختاذ قرار بديل.  6.3.3

عندمـا ال يكـون لـدى املسـتفيد شـخص - أو شـبكة أشـخاص - للدعم، ويرغـب يف تعيـني واحد، يقـوم املرفق  7.3.3 
بمساعدة املستفيد عى احلصول عى الدعم املناسب.  

األسئلة 
قـون وأهنـم  السـؤال الرئيـيس 1: هـل يتعامـل املوظفـون مـع املسـتفيدين بطريقـة جتعلهـم يشـعرون أهنـم ُيسـَمعون وُيصدَّ

ُيدعمـون يف قدرهتـم عـىل االختيـار واختـاذ القـرارات؟
بعض األسئلة املفتاحية: هل يستمع املوظفون إىل املستفيدين ويركوهنم يف املناقشات املتعلقة بخياراهتم وقراراهتم؟ 

م املوظفون للمستفيدين معلومات حول حقوقهم كمستفيدين من املرفق؟  السؤال الرئييس 2: هل يقدِّ
م املعلومات املتعلقة بحقوق املسـتفيدين عندمـا يصلون إىل املرفـق ألول مرة؟ وهل  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل ُتقـدَّ
م بطريقـة يفهمهـا املسـتفيدون؛ يتـم فيها - مثـاًل - جتنـب املصطلحات  م بشـكل شـفهي وخطـي معـًا؟ وهل تقـدَّ تقـدَّ
القانونيـة والطبيـة والتقنيـة، وتأخـذ يف االعتبـار أي ضعـف حيس أو غر حـيس قد يكـون موجودًا عند املسـتفيد؟ هل 

يقـوم املوظفـون باملتابعـة مـع املسـتفيد للتأكـد من أنه قـد فهم املعلومـات، ولإلجابـة عى أية أسـئلة قد تكـون لديه؟ 

م املوظفـون للمسـتفيدين معلومـات عـن التقييـم والتشـخيص والتعـايف وخيـارات العالج،  السـؤال الرئيـيس 3: هـل يقـدِّ

انظر امللحق 2 ملزيد من املعلومات حول اختاذ القرارات املدعومة.  11

انظر امللحق 2 ملزيد من املعلومات حول اختاذ القرارات املدعومة.  12
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حتـى يتمكنـوا مـن اختـاذ قـرارات واعية؟ 
م املعلومـات املتعلقـة بتقييم وتشـخيص وتعايف وعالج املسـتفيدين عندمـا يصلون  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تقـدَّ
م بطريقـة يفهموهنا، يتم فيهـا - مثاًل - جتنب املصطلحـات القانونية والطبيـة والتقنية،  إىل املرفـق ألول مـرة؟ وهـل تقدَّ
وتأخـذ يف االعتبـار أي ضعـف حيس أو غـر حيس قد يكون موجـودًا عند املسـتفيد ؟ كيف يتم تقديم هـذه املعلومات 
للمسـتفيدين؟ بشـكل مكتـوب؟ لفظيـًا؟ كريـط فيديو أو تسـجيل صويت؟ هـل يقوم املوظفـون باملتابعة مع املسـتفيد 

للتأكـد مـن أنه قـد فهم املعلومـات، ولإلجابـة عى أية أسـئلة قد تكـون لديه؟

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يـدرك املوظفـون أن املسـتفيدين هلـم احلـق يف تسـمية شـخص - أو شـبكة أشـخاص - لدعمهم 
خيتاروهنـم بمحـض حريتهم، يمكنهم التشـاور معهم فيـام يتعلق باختاذ القرارات اخلاصة بعالجهم وبشـؤوهنم الشـخصية؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـوم املوظفـون بتشـجيع املسـتفيدين عـى تسـمية شـخِص - أو شـبكة أشـخاص - 
لدعمهـم الختـاذ القـرارات املتعلقـة بعالجهـم أو مسـائلهم الشـخصية عندما يرغـب املسـتفيدون بذلك؟ هـل توجد 

أيـة قيـود عـى وصـول املسـتفيدين إىل شـخِص - أو شـبكة أشـخاص - دعمهم؟

السـؤال الرئيـيس 5: هل حيرتم املوظفون سـلطة األشـخاِص - أو شـبكة من األشـخاص - الذين يقدمـون الدعم يف اإلبالغ 
عن قرارات املسـتفيدين؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـوم املوظفـون بدعـوة شـخص - أو شـبكة أشـخاص - من الذيـن يقدمـون الدعم 
لإلبـالغ عـن تفضيالت املسـتفيدين بخصـوص العالج؟ وهـل حيرتم املوظفـون قرارات املسـتفيدين اخلاصـة بالعالج 

وباملسـائل الشـخصية كـام تـم اإلبـالغ عنها مـن ِقَبل شـخص - أو شـبكة أشـخاص - الدعم؟

عون  السـؤال الرئيـيس 6: هـل يمكنـك القـول بأن املسـتفيدين الذيـن ال يسـتطيعون اختاذ قـرارات من تلقاء أنفسـهم يشـجَّ
عـادة عـىل دعوة شـخص - أو شـبكة أشـخاص - لدعمهم وملسـاعدهتم عىل اختـاذ القـرارات، أم أن األكثر شـيوعًا أن ُيعنيَّ 

صانـع قـرار بديل ليتخـذ القـرارات نيابة عن املسـتفيد؟
 بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـو يعتـّب تعيـني ويص أو بديل مـن أجل اختـاذ القرارات ممارسـًة شـائعة يف املرفـق؟ وهل 

تعتـب ممارسـة تعيـني صانع قـرار بديـل أكثر شـيوعًا من ممارسـة اختـاذ القـرار املدعوم؟

السـؤال الرئيـيس 7: عندمـا يرغب أحـد املسـتفيدين يف االنخراط يف اختـاذ قرار مدعوم، لكنـه يفتقد شـخص الدعم الالزم، 
فهـل يقـوم املرفـق بمسـاعدة املسـتفيد يف الوصـول إىل الدعـم املناسـب؛ عـىل سـبيل املثـال: مـن منظامت األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة، أو املحامـني، أو منظامت حقوق اإلنسـان؟ 
م املرفـق أسـامء خـباء مناسـبني وييـرس االتصـال هبـم؛ مثـل: تقديـم معلومـات  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـدِّ

للمسـتفيد؟ االتصـال 
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املوضوع 3

املقياس 4.3
أن يكون املستفيدون هلم احلق يف اخلصوصية ويف احلصول عىل املعلومات الصحية الشخصية اخلاصة هبم.

املعايري
هناك ملف طبي رسي شخيص ُمنشأ لكل مستفيد.  1.4.3

ن املستفيدين من احلصول عى املعلومات الواردة يف امللفات الطبية اخلاصة هبم. متكُّ  2.4.3
احلفاظ عى رسية املعلومات املتعلقة باملستفيدين.  3.4.3

ن املستفيدين من إضافة معلومات وآراء وتعليقات مكتوبة عى امللفات الطبية اخلاصة هبم دون رقابة. متكُّ  4.4.3

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يتـم إنشـاء ملف رسي شـخيص لكل مسـتفيد؟ هل يبـذل املوظفون جهـدًا للحصول عـىل أي من 
امللفـات الطبيـة ذات الصلـة مـن املرافق األخـرى التي كان املسـتفيدون قد تلقوا فيها عـالج حلاالت صحية نفسـية أو بدنية؟ 

وهـل يتم تأمـني امللفات يف غرفـٍة أو خزانِة ملفـاٍت مغلقة؟
 بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتـم حفـظ السـجالت الرسيريـة يف مـكان مغلـق مـن املبنـى مـع وضـع قيـود عـى

الوصول إليه؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل بإمـكان املسـتفيدين أن حيصلـوا عـىل املعلومـات الـواردة يف ملفاهتم الشـخصية؟ وهـل هناك أي 
شـكل مـن أشـكال القيـود عـىل حصول املسـتفيد عـىل ملفه الشـخيص؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: كيف يطلـب املسـتفيدون احلصول عى ملفاهتم الشـخصية؟ هـل هناك إجـراءات متبعة؟ ما 
هـي تلـك اإلجـراءات؟ هـل ُحـرم أيٌّ من املسـتفيدين مـن احلصول عـى ملفاتـه الشـخصية؟ إذا كانت اإلجابـة نعم، 

فعى أي أسـاس؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل هنـاك قواعـد وإجـراءات تـدل عـىل مـن يمكنـه ومـن ال يمكنه احلصـول عـىل امللفـات الرسية؟ 
هـل احلصـول عـىل امللـف الرسي ألحـد املسـتفيدين يقترص عـىل املسـتفيد مـن اخلدمة وعـىل املوظفـني الذين يعملـون معه 

مبـارشة؟ هـل يمكـن ألي شـخص آخر احلصـول عـىل امللف؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يمكـن ألي شـخص آخـر أن حيصل عـى ملـف املسـتفيد؟ إذا كان األمر كذلـك، ففي 
ظـل أي ظـرف مـن الظروف ُيسـمح بذلك؟ هل تعطـى معلومات عن املسـتفيد ألفـراد األرسة )أو األصدقـاء املقربني 
أو مقدمـي الرعايـة( أو ملمثليهم القانونيني؟ هل تشـرَتط موافقة املسـتفيد قبل متكـني أفراد األرسة واملمثلـني القانونيني 

مـن احلصول عـى ملفه؟

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن يضيفـوا معلومـات وآراء وتعليقـات مكتوبـة عـىل ملفاهتـم الطبيـة؟ هل 
يمكنهـم القيـام بذلـك دون رقابة؟ 
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بعـض األسـئلة املفتاحيـة: إذا رغـب أحـد املسـتفيدين أن يعلِّـق عـى أي يشء يف ملفـه الـرسي، فهـل يمكنـه أن يفعل 
ذلـك؟ متـى تـم حجـب املسـتفيدين عـن القيـام بذلـك، إذا كان قـد حصل فيـام مىض؟

أجوبة املقياس 4.3
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 املوضوع 4
 عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

ولالستغالل والعنف واالعتداء )املادتان 15 و 16 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(13

املقياس 1.4
أن يكون للمستفيدون احلق يف عدم التعرض لالعتداء اللفظي والنفيس واجلسدي واجلنيس ولإلمهال اجلسدي والعاطفي.

املعايري
قيام املوظفني بعالج املستفيدين بإنسانية وكرامة واحرتام.  1.1.4

عدم تعرض أي مستفيد العتداء لفظي أو جسدي أو جنيس أو نفيس.  2.1.4
عدم تعرض أي مستفيد إلمهال بدين أو عاطفي.  3.1.4

اختاذ خطوات مناسبة ملنع مجيع حاالت االعتداء.  4.1.4
قيام املوظفني بدعم املستفيدين الذين تعرضوا العتداء يف احلصول عى الدعم الذي قد يريدونه.  5.1.4

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكـن أن تعطـي انطباعـك العـام حـول كيفيـة معاملـة املسـتفيدين مـن ِقَبـل املوظفـني )موظفي 
الصحـة، بـل أيضـًا موظفـي النظافـة واألمـن وغريهـم مـن موظفـي مرافـق املـرىض الداخليـني( يف هـذا املرفق؟ هـل ُينظر 
إىل املسـتفيدين بكرامـة وإنسـانية واحـرتام يف مجيـع األوقات، وهـل تعترب رفاهيتهـم وسـالمتهم أولوياٍت بالنسـبة للمرفق؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يمكنـك إعطـاء أمثلـة عـن الكيفيـة التـي يعاَمـل فيهـا )أو التـي كان يعاَمـل فيهـا( 
املسـتفيدون بـكل احـرتام وكرامـة؟ وهـل هناك حـاالت مل ُيعاَمـل فيهـا املسـتفيدون بكرامة واحـرتام؟ هـل تعتقد أن 
رفاهيـة املسـتفيدين عمومـاً أولويـٌة بالنسـبة للمرفـق؟ وإذا مل يكـن األمـر كذلـك، فـام هـو سـبب ذلـك حسـب اعتقادك؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل تعـرف حالة ُشـتِم فيهـا أحد املسـتفيدين؟ عىل سـبيل املثال؛ هـل رصخ موظف يف املسـتفيدين، أو 
ث معهـم بقلـة احـرتام، أو حتدث معهـم برتفع، أو قمعهم، أو اسـتخدم معهـم األلفـاظ النابية؟ هل هذا أمـر غري عادي  حتـدَّ

أم هو أمر شـائع؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هال وصفت يل حادثة من احلوادث التي شـهدَت فيها أحد املوظفني يشـتم أحد املسـتفيدين؟ 
مـاذا كانـت الظـروف؟ هل هـذا حدٌث شـائع يف املرفق؟ هـل تم اإلبالغ عـن احلادثـة إىل إحدى سـلطات املرفق؟ هل 
يمكـن للمسـتفيد أن يقـدم شـكوى )انظر - أيضـًا - املقياس 6.4(؟ مـاذا كانت النتيجـة؟ إذا كان أحد املسـتفيدين قد 
ُشـتم مـن ِقَبـل مسـتفيد آخـر، فكيـف تـم التعامل مـع هـذا األمـر يف املرفق؟ وهـل تم اختـاذ إجـراءات ملنع مثـل هذه 

احلاالت يف املسـتقبل؟ 

إرشادات استعامل أداة املقابالت ينبغي أن ُتقرأ قراءة متأنية قبل بدء املقابالت فيام يتعلق باملوضوع 4.  13
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السـؤال الرئيـيس 3: هـل تعـرف حالـة تم فيهـا إعطاء دواء للمسـتفيدين كوسـيلة للسـيطرة عليهم أو كشـكل من أشـكال 
العقاب؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تم إعطـاء بعض املسـتفيدين أدوية جلعلهـم أكثر انصياعـًا للموظفني و »أسـهل معاملة« 
معهـم؟ هـل تعـرف حالة هـدد فيهـا املوظفـون بإعطـاء أدويـة للمسـتفيدين إذا مل يترفوا بطريقـة معينة؟ هـل كانت 
هنـاك حـاالت هـدد فيها املوظفـون باسـتخدام األدوية ملعاقبـة املسـتفيدين؟ وهل تم إعطاء أدوية كشـكل من أشـكال 
م شـكوى؟ مـاذا كانـت النتيجـة؟ هـل تـم اختـاذ إجـراءات ملنـع مثـل هـذه  العقـاب؟ هـل يمكـن للمسـتفيد أن يقـدِّ

احلاالت يف املسـتقبل؟ 

السـؤال الرئيـيس 4: هـل يمكنك تقديـم مثال كنت قد شـهدَت أو واجهَت فيـه اعتداء بدنيًا ألحد املسـتفيدين؟ عىل سـبيل 
املثـال؛ هـل قام شـخص بـرضب أو صفع أو دفع أو جـذب أو ركل أو إلقاء أشـياء عىل أحد املسـتفيدين؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـال وصفـت يل حالـة كان فيهـا أحـد املسـتفيدين هدفـًا لعـدوان بـدين أو عنف؟ هـل هذا 
األمـر حـدٌث شـائع يف املرفق؟ هـل تم اإلبالغ عـن احلادثـة إىل إحدى السـلطات يف املرفـق؟ هل يمكن للمسـتفيد أن 
يقـدم شـكوى )انظـر - أيضًا - املقيـاس 6.4(؟ ماذا كانـت النتيجة؟ وإذا كان االعتـداء البدين من مسـتفيد، فكيف تم 

التعامـل معـه يف املرفـق؟ وهـل تم اختـاذ إجـراءات ملنع مثل هـذه احلاالت يف املسـتقبل؟ 

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يمكـن أن تشـارك بمثـال كنـت قـد شـهدَت أو واجهـَت فيـه سـلوكًا غري الئق جنسـيًا مـع أحد 
املسـتفيدين؟ عـىل سـبيل املثـال؛ هل قام شـخص بلمـس أحد املسـتفيدين بطريقة جنسـية غري مرغـوب فيها - مثـل التقبيل 
أو املعانقـة - أو هـل أظهـر شـخص أشـكاالً أكثر عدوانية من سـوء السـلوك اجلنـيس؛ مثل: عـرض األعضاء اجلنسـية، أو 

االعتـداء اجلنـيس، أو االغتصاب؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـال وصفـت يل مثـاالً كان فيـه أحـد املسـتفيدين هـو املتلقـي العتـداء جنـيس؟ إذا كانـت 
اإلجابـة نعـم، فـام الـذي حـدث؟ هل هذا حـدٌث شـائع يف املرفـق؟ هل يمكـن للمسـتفيد أن يقـدم شـكوى )انظر - 
أيضـًا - املقيـاس 6.4(؟ مـاذا كانـت النتيجـة؟ إذا كانـت االعتـداء اجلنيس من ِقَبل مسـتفيد آخـر ، فكيف تـم التعامل 

معهـا يف املرفـق؟ وهـل تـم اختـاذ إجـراء ملنع مثـل هذه احلـاالت يف املسـتقبل؟ 

السـؤال الرئيـيس 6: هـل يمكنـك تقديـم تفاصيـل عـن حالـة شـهدَت أو واجهـَت فيهـا شـخصًا كان مسـيئًا نفسـيًا ألحد 
املسـتفيدين؟ عـىل سـبيل املثـال؛ هـل عامـل شـخص أحـد املسـتفيدين بطريقـة ُمهينـة أو مذلـة أو فيهـا ختويـف أو هتديد؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـال وصفـت يل مثـاالً كان فيـه أحـد املسـتفيدين هـو املتلقـي لالعتـداء النفـيس؟ هـل هذا 
حـدٌث شـائع يف املرفـق؟ هل يمكن للمسـتفيد أن يقدم شـكوى )انظـر - أيضًا - املقيـاس 6.4(؟ ماذا كانـت النتيجة؟ 
إذا كانـت االعتـداء النفـيس مـن ِقَبـل مسـتفيد آخـر ، فكيـف تـم التعامـل معهـا يف املرفـق؟ وهل تـم اختاذ إجـراء ملنع 

مثـل هذه احلـاالت يف املسـتقبل؟

السؤال الرئييس 7: هال وصفَت يل حالة من حاالت اإلمهال البدين أو العاطفي للمستفيدين يف املرفق؟
م  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تعرف حادثـة كان املسـتفيدون حيتاجون فيها إىل مسـاعدة بدنية أو عاطفيـة، لكن مل تقدَّ
م املسـتفيدون شـكوى حـول إمهاهلـم البدين  أي منهـا مـن ِقَبـل املوظفـني؟ هـل هـذا حـدٌث شـائع يف املرفق؟ هـل قدَّ
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 أو العاطفـي )انظـر - أيضـًا - املقيـاس 6.4(؟ مـاذا كانـت النتيجـة؟ وهـل تـم اختـاذ إجـراء ملنـع مثـل هـذه احلاالت
يف املستقبل؟ 

السـؤال الرئيـيس 8: هـال وصفـَت يل اإلجـراءات املطبَّقـة يف املرفـق ملنـع االعتداء عىل املسـتفيدين؟ مـا هي اخلطـوات التي 
ُتتخـذ عندمـا يتـم اإلبـالغ عـن حـاالت اعتـداء يف املرفق؟ وهـل يتم اإلبـالغ عن مجيع احلـاالت؟ وملـن يتم اإلبـالغ عنها؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتم توثيـُق مجيع حـاالت االعتـداء واإلبالُغ عنهـا إىل رئيـس املرفق؟ وهل يتـم اإلبالغ 
عنهـا إىل هيئـة مـن اهليئـات اخلارجيـة ذات الصلـة، مثـل الرطـة؟ هـل يقـوم رئيـس املرفـق بمناقشـة االعتـداء مـع 
املسـؤولني عـن هـذه احلـوادث؟ مـع املسـتفيد املعنـي؟ هـل يتـم منع الشـخص أو األشـخاص املسـؤولني مـن إجراء 
املزيـد مـن االتصـاالت مع املسـتفيد املعنـي أو غره من املسـتفيدين؟ هل يقـوم رئيس املرفق بمناقشـة االعتداء وسـبل 

منـع مثـل هـذه احلوادث يف املسـتقبل مـع مجيـع املوظفني؟ مـع مجيـع املسـتفيدين يف املرفق؟ 

السؤال الرئييس 9: ما هي التدابري التي ُتتَخذ لدعم املستفيدين الذين تعرضوا العتداء؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتـم تقديـم املشـورة للمسـتفيدين بعـد تعرضهم لالعتـداء؟ هـل تقَدم هلـم الفحوص 
الطبيـة أو االختبـارات أو املعاجلـات اخلاصـة بأيـة عواقـب بدنية لالعتـداء؟ هل تتم مسـاعدة املسـتفيدين يف االتصال 

مـع أفـراد األرس أو األصدقـاء أو مقدمـي الرعايـة املوثـوق هبـم من أجـل احلصول عـى الدعم؟
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أجوبة املقياس 1.4
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املوضوع 4
املقياس 2.4

أن ُتستخَدم أساليب بديلة - عوضًا عن العزل14 والتقييد15 - كوسائل لتخفيف شدة األزمات املحتملة.

املعايري
عدم إخضاع املستفيدين للعزل أو التقييد.  1.2.4

بني عى أسـاليب ختفيف الشـدة16 بالنسـبة للتدخل يف اختـاُذ بدائـل للعـزل والتقييد يف املرفـق، وكوُن املوظفني مدرَّ  2.2.4 
األزمات، ومنع األذى عن املستفيدين أو املوظفني.  

ـزات17 والعوامل التي جيدها تسـاعد تقييـم ختفيـف الشـدة جيرى بالتشـاور مع املسـتفيد املعنـي، بغية حتديـد املحفِّ  3.2.4 
عى نزع فتيل األزمات، وحتديد األساليب املفضلة للتدخل يف األزمات.  

كـون طـرق التدخـل املفضلة التـي حيددها املسـتفيد املعني متاحة بسـهولة يف األزمـة، وُمدجمة ضمن خطـة التعايف  4.2.4 
الفردية للمستفيد.  

تسـجيل أيـة حالة من حـاالت العـزل أو التقييد )مثـاًل: النوع، املـدة( وتقديم تقريـر إىل رئيس املرفـق وإىل إحدى  5.2.4 
اهليئات اخلارجية املعنية.  

األسئلة 
م معلومـات عن كيفية إدارة األزمات )مثل: ضائقة حادة ِمن َتسـبُّب أحد املسـتفيدين  السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكن أن تقدِّ
بخطـر أو هتديـد حمتَمـل لسـالمة وأمن املسـتفيدين اآلخريـن  أو املوظفـني( يف املرفـق؟ ما هي الطـرق التي ُتسـتخدم لعالج 
أزمـة مـا؟ هـل سـبق أن ُحبـس مسـتفيدون يف غـرف للعـزل أو الفصـل أو غري ذلـك )مثـل: غرفة النـوم(؟ هل سـبق أن تم 

تقييد مسـتفيدين؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هي احلـاالت التي ُيسـتخدم فيها العـزل أو التقييـد، إن وجدت؟ مـا هي املـدة التي يبقى 
فيهـا األشـخاص يف العـزل أو التقييـد؟ هـل تـم تسـجيل حـوادث من هـذا النـوع، وتـم اإلبالغ عنهـا لرئيـس املرفق 

وهليئـة من اهليئـات اخلارجيـة ذات الصلة؟ 

السـؤال الرئيـيس 2: هـل لدى املرفق سياسـة أو خطة لوقف اسـتخدام العـزل أو التقييد كوسـيلة لعالج األزمـات؟ إذا كان 
اجلـواب نعـم، فهـل تتضمـن هذه اخلطة إطـارًا زمنيًا؟ هـل تطبَّق بدائل للعـزل والتقييد يف ختفيف شـدة األزمـات املحتملة؟ 

هـل تعـرف أن املوظفني يتلقـون تدريبًا عىل التدخـل يف األزمات؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتم تدريـب املوظفني عـى تقنيات ختفيف الشـدة؟ ما هو نـوع التدريب الـذي يتلقونه؟ 

»التقييد« يعني استخدام جهاز آيل أو دواء ملنع شخص من حتريك جسده.  14

نة هبا ما حيول دون مغادرهتا. »العزل« يعني وضع شخص بمفرده يف حجرة مغلقة أو منطقة مؤمَّ  15

تقنيات ختفيف الشدة يمكن أن تشمل: التقييم الفوري والتدخل الرسيع يف األزمات املحتملة، واللجوء إىل حل املشاكل مع الشخص املعني،   16

وإظهار التعاطف مع الشخص وطمأنته، واستخدام تقنيات تدبر اإلجهاد أو تقنيات االسرتخاء؛ مثل متارين التنفس، وإعطاء حيِّز للشخص، 
وطرح اخليارات، وإعطاء الشخص وقتًا للتفكر.

ض لضغوط من أجل عمل يشء ما أو طرح بعض األسئلة أو تواجد املرء مع شخص ال يرتاح معه. والعوامل التي  قد تشمل »املحفزات« التعرُّ  17

تساعد عى نزع فتيل أزمة ما قد تشمل البقاء وحيدًا لفرتة من الزمن مع شخص يثق املرء به أو االستامع إىل املوسيقى.
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هـل يتـم التشـجيع عـى االسـتخدام العمـيل ملهـارات ختفيف الشـدة هـذه، وهـل يتلقـى املوظفـون تعليامت مسـتمرة 
لتحسـني مهاراهتـم؟ هـل تتاح للمسـتفيدين »غـرف راحة » أو أماكـن هادئة غر مقفلـة يمكن أن يذهبـوا إليها طواعية 

مـن أجـل اخلصوصيـة أو إذا أرادوا أن ينفردوا؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يتخـذ املوظفـون خطـوات ليفهمـوا مـن املسـتفيدين مـا الـذي يمكـن أن يثري أزمـة ما ومـا الذي 
يمكـن أن ينـزع فتيلهـا، ويفهمـوا تفضيـالت املسـتفيدين فيـام يتعلـق بام حيتاجـون إليـه يف أوقـات األزمات؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل ُيطلب من املسـتفيدين أن يشـاركوا يف التقييـم، وبالتايل يفهـم املوظفون مـا الذي يمكن 
أن يثـر أزمـة مـا لـدى املسـتفيدين، ويفهمـون ما حيتـاج إليه املسـتفيد من املوظفـني للحد مـن ضائقته؟ ما هـي الطرق 

األخـرى التـي يسـتخدمها املوظفون لنـزع فتيل األزمـات، إن وجدت؟
 

السـؤال الرئيـيس 4: هـل املعلومـات حـول حمفـزات األزمـات املحتملـة بـني املسـتفيدين والطـرِق املفضلـة لتخفيف حدة 
األزمـات موثقـٌة ومتاحـة بسـهولة يف وقـت األزمة؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتـم تسـجيل املعلومـات املتعلقـة بمحفـزات األزمـات املحتملـة؟ أيـن حُتفـظ هـذه 
املعلومـات؟ هـل هـذه املعلومـات متاحـة بسـهولة للموظفـني وللمسـتفيدين يف وقـت األزمـة؟ هـل ُأدرجـت هـذه 

املعلومـات يف خطـط تعـايف املسـتفيدين، وهـل تتـم مراجعتهـا وحتديثهـا بشـكل منتظـم؟

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يتم تسـجيل مجيع حاالت العـزل والتقييد؟ هـل يتم اإلبالغ عن مجيـع احلاالت إىل رئيـس املرفق؟ 
وهـل يتـم اإلبالغ عنهـا إىل هيئة من اهليئـات اخلارجيـة ذات الصلة )مثاًل: هيئـة تقييم الصحة النفسـية(؟
بعض األسئلة املفتاحية: هي يتم توثيق مدة العزل أو التقييد؟ هل يتم توثيق نمط التقييد املستخَدم؟ 
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املوضوع 4

املقياس 3.4
أن ال يساء استخدام العالج بالصدمة الكهربائية واجلراحة النفسية واإلجراءات الطبية األخرى التي قد يكون هلا آثار 

دائمة أو غري عكوسة - سواء تم تنفيذها يف املرفق أو متت إحالتها إىل مرفق آخر - وأن ال ُيسمح بإجرائها إال بموافقة 
حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع من املستفيد.

املعايري
عدم تطبيق أي عالج بالصدمة الكهربائية دون موافقة حرة ومستنرة ومبنية عى علم واطالع من املستفيدين.  1.3.4

توافـر دالئـل إرشـادية رسيريـة واضحـة مسـتندة إىل األدلـة عـن التوقيـت والكيفيـة التـي يمكـن أو ال يمكن أن  2.3.4 
يطبَّق فيها العالج بالصدمة الكهربائية، وااللتزام هبذه الدالئل.  

عدم استخدام العالج بالصدمة الكهربائية مطلقًا يف شكله غر املعدل )أي: بدون خمدر ومرٍخ عضيل(.  3.3.4
عدم استخدام العالج بالصدمة الكهربائية ألي قارص.  4.3.4

عـدم إجـراء اجلراحة النفسـية وأشـكال العـالج األخرى التـي ال يمكـن الرجوع فيهـا دون كلٍّ مـن املوافقة احلرة  5.3.4 
واملستنرة واملبنية عى علم واطالع للمستفيد واملوافقة املستقلة ملجلس ما.  

عدم إجراء عمليات اإلجهاض والتعقيم للمستفيدين دون موافقتهم.  6.3.4

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكنـك أن تقـدم معلومـات عن اسـتخدام العـالج بالصدمـة الكهربائيـة يف هذا املرفـق؟ هل يتم 
تطبيـق العـالج بالصدمـة الكهربائيـة يف هـذا املرفـق؟ هل يعطـي املسـتفيدون موافقتهـم املسـتنرية واملبنية عىل علـم واطالع 

بعـد رشح اإلجـراء وخماطـره املحتملة؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هـو مـدى شـيوع اسـتخدام العـالج بالصدمـة الكهربائيـة كشـكل مـن أشـكال عـالج 
املسـتفيدين؟ هـل يعطـى املسـتفيدون معلومـات عـن اإلجـراء قبـل أن يعطـوا موافقتهـم؟ هـل يتـم رشح املخاطـر 

املحتملـة واآلثـار اجلانبيـة بوضـوح للمسـتفيدين قبـل احلصـول عـى موافقتهـم؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل تتوفـر يف املرفـق دالئـُل إرشـادية واضحـة تسـتند إىل األدلـة، وضامنـاٌت معمـول هبـا، بخصوص 
التوقيـت والكيفيـة التـي يمكـن أو ال يمكن فيها اسـتخدام العـالج بالصدمـة الكهربائيـة؟ إذا كانت اإلجابة نعـم، فهل يتم 

التقيـد التام بـه، أم حدثت اسـتثناءات؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هـي الدالئـل اإلرشـادية املتبعـة لتطبيـق العـالج بالصدمـة الكهربائية؟ هل هـي دالئل 
إرشـادية تسـتند إىل األدلـة؟ وهل تتضمن الدالئل اإلرشـادية معاير رسيرية السـتخدام العالج بالصدمـة الكهربائية؟ 
هـل تعـرف حالة اسـُتخدمت فيها العالج بالصدمـة الكهربائية ألحد املسـتفيدين الذين ال يسـتوفون املعاير الرسيرية؟ 

إذا كان األمـر كذلـك، فامذا كانـت الظروف؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل تعـرف حادثـة تـم فيهـا تطبيـق العـالج بالصدمـة الكهربائيـة ألحـد املسـتفيدين يف صيغتهـا غري 
املعدلـة؛ أي: بـدون خمـدر ومـرٍخ للعضـالت؟ إذا كان األمـر كذلـك، ففي ظل أيـة ظروف؟ هل سـبق أن اسـُتخدم العالج 

غـري املعـدل بالصدمـة الكهربائية كشـكل مـن أشـكال العقاب للمسـتفيدين؟ 
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بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـاذا كان الغـرض من تطبيـق العالج غر املعـدل بالصدمـة الكهربائية؟ هل تـم اإلبالغ عن 
احلادثـة إىل رئيـس املرفـق أو إىل هيئـة من هيئات الرصـد اخلارجية؟ مـاذا كانت النتيجة بالنسـبة للمسـتفيد املعني؟ 

السـؤال الرئيـيس 4: هـل تعـرف حادثـة ُأعطـي فيهـا العـالج بالصدمـة الكهربائيـة لقـارص؟ إذا كانـت اإلجابة نعـم، فامذا 
الظروف؟ كانـت 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـاذا كان الغـرض مـن تطبيـق العـالج بالصدمـة الكهربائيـة لقـارص؟ هـل تم اإلبـالغ عن 
احلادثـة إىل رئيـس املرفـق أو إىل هيئـة مـن هيئـات الرصـد اخلارجيـة؟ مـاذا كانـت النتيجة بالنسـبة للقـارص املعني؟ 

السـؤال الرئيـيس 5: هـل يمكـن أن تقـدم معلومـات عـن اسـتخدام اجلراحـة النفسـية أو أشـكال العـالج األخـرى التـي 
ال يمكـن الرجـوع فيهـا يف هـذا املرفـق؟ هـل ُتسـتخدم اجلراحـة النفسـية أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العـالج  الذي ال 
يمكـن الرجـوع فيـه  يف هـذا املرفـق، وإذا كان األمـر كذلك، ففـي ظل أية ظـروف؟ وهل ُيطلب مـن املسـتفيدين أن يقدموا 

موافقتهـم املسـتنرية واملبنيـة عـىل علـم واطالع ؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا مدى شـيوع اسـتخدام هـذه األشـكال من العـالج؟ ما هـي اإلجـراءات املتبعـة لتطبيق 
اجلراحـة النفسـية؟ هـل ُيعطى املسـتفيدون معلومات عـن اإلجراء قبـل أن يعطوا موافقتهـم املسـتنرة واملبنية عى علم 
واطـالع ؟ هـل يتـم رشح املخاطر املحتملـة واآلثار اجلانبية بوضوح للمسـتفيدين قبـل أن يعطوا موافقتهم؟ هل سـبق 
أن ُأجريـت اجلراحـة النفسـية وأشـكال العـالج األخـرى الـذي ال يمكـن الرجوع فيهـا دون موافقـة مسـتنرة ومبنية 
عـى علـم واطـالع مـن املسـتفيدين؟ هـل هناك هيئـة مسـتقلة تقـوم بمراجعة مجيـع طلبـات اجلراحـة النفسـية وأنواع 
العـالج األخـرى التـي ال يمكـن الرجـوع فيها وتتأكـد من أنه قد تـم احلصول عـى املوافقة املسـتنرة واملبنيـة عى علم 
واطـالع؟ إذا كانـت اجلراحة النفسـية وأشـكال العـالج األخرى الذي ال يمكـن الرجوع فيها  ال جتـرى يف املرفق، فهل 

تتـم إحالـة املسـتفيدين إىل مرفـق آخر للقيـام بمثل هـذه اإلجراءات؟ 

السـؤال الرئيـيس 6: هـل تعرف ما إذا كانت مسـتفيداٌت  قـد خضعَن لعمليات إجهـاض أو تعقيم يف املرفـق أو يف أي مكان 
آخـر؟ إذا كنـت تعـرف حـاالت مـن هـذا القبيل، فهـل تعرف مـا إذا كانـت قد ُطلبـت املوافقـة املسـتنرية واملبنيـة عىل علم 

واطـالع من املسـتفيدات  قبـل القيام هبـذه اإلجراءات؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تعـرف حادثـة خضعـت فيهـا إحـدى املسـتفيدات  لعمليـة إجهـاض أو تعقيـم دون 

موافقتهـا املسـتنرة واملبنيـة عـى علـم واطـالع ؟ إذا كانـت اإلجابـة نعـم، فـامذا كانـت الظـروف؟ 
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املوضوع 4

املقياس 4.4
عدم إخضاع أي مستفيد للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته املستنرية واملبنية عىل علم واطالع.

املعايري
عدم إجراء التجارب الطبية أو العلمية إال بموافقة حرة ومستنرة ومبنية عى علم واطالع من املستفيدين.  1.4.4

عـدم حصول املوظفـني عى أية امتيازات أو تعويضات أو مكافآت مقابل تشـجيع أو جتنيد املسـتفيدين للمشـاركة  2.4.4 
يف جتربة طبية أو علمية.  

عدم إجراء جتارب طبية أو علمية إذا كان من املحتمل أن تكون ضارة أو خطرة عى املستفيدين.  3.4.4
أخذ املوافقة عى أية جتربة طبية أو علمية من ِقَبل جلنة أخالق مستقلة.  4.4.4

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل تعـرف مـا إذا كانـت قد ُأجريـت أية جتربـة طبيـة أو علمية يف هـذا املرفـق؟ إذا كان اجلـواب نعم، 

فهـل تـم احلصـول عـىل املوافقـة املسـتنرية واملبنية عىل علـم واطالع مـن املسـتفيدين قبل مشـاركتهم؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تم إطـالع املسـتفيدين عى خماطـر املشـاركة يف التجربـة وعى أية آثـار جانبيـة حمتملة؟ 

وهـل تـم تقديـم املعلومـات بطريقة مفهومـة متامًا مـن جانب املسـتفيد؟

السـؤال الرئيـيس 2: هـل تعرف حالة تلقـى فيها موظفون امتيـازات أو مكافآت أو تعويضات من أجل تشـجيع املسـتفيدين 
عـىل املشـاركة يف جتربـة طبيـة أو علميـة، أو جتنيدهم فيها )عىل سـبيل املثال: جتـارب عىل أدويـة جتريبية(؟ إذا كانـت اإلجابة 

نعـم، فامذا كانـت الظروف؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل هـذه املامرسـة شـائعة يف هـذا املرفـق؟ وهـل هـذه املامرسـة مسـموح هبـا، أم أن هنـاك 

عقوبـات ُتفـرض عـى كل مـن يضبـط وهـو َيعـرض تعويضـًا للمسـتفيدين عـى مشـاركتهم يف التجريـب؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل تعـرف حالـة شـارك فيها أحـد املسـتفيدين يف جتربة طبيـة أو علمية كانـت ضارة أو خطـرة؟ وهل 
هنـاك إجـراءات مطبَّقـة لتحدد مسـبقًا مـا إذا كانت جتربـٌة طبيـٌة أو علميٌة مـا مقبولـًة أو حُيتمل أن تكـون ضارة؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتَّبـع املوظفـون اإلجـراءات التـي تقيِّم مـا إذا كانت جتربـٌة ما قـد تسـبب رضرًا؛ مثل: 
طلـب موافقـة مسـتنرة ومبنية عـى علم واطالع من إحـدى جلان مراجعـة األخالقيـات؟ إذا اعُتبت جتربٌة مـا ضارًة، 

ـذ عى أيـة حال؟ فهـل تنفَّ

السؤال الرئييس 4: هل يتطلب إجراء جتارب طبية أو علمية مواَفقًة من جلنة أخالقيات مستقلة؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هي إجراءات احلصـول عى موافقـة أخالقية إلجراء جتـارب طبية أو علميـة؟ هل اللجنة 

املسـؤولة عـن تقديم املوافقة مسـتقلة متامـًا؟ هل ألي موظـف يف املرفق صالت مع أعضـاء اللجنة؟ 
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املوضوع 4

املقياس 5.4
تطبيق ضامنات منع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغريها من رضوب سوء املعاملة واالعتداء.

املعايري
إطـالع املسـتفيدين عـى إجراءات تقديـم الطعـون والشـكاوى إىل هيئة قانونيـة خارجية مسـتقلة، بشـأن القضايا  1.5.4 
املتصلـة باإلمهـال أو اإلسـاءة أو العـزل أو التقييد، والدخول يف املرفـق أو العالج دون موافقة مسـتنرة ومبنية عى   

علم واطالع ، وغرها من املسائل ذات الصلة، وإتاحُتها هلم عى أساس رسي.  
م. تأمني املستفيدين من التداعيات السلبية النامجة عن الشكاوى التي قد ُتقدَّ  2.5.4

إتاحة وصول املستفيدين إىل ممثلني قانونيني، ومتكينهم من االجتامع معهم عى انفراد.  3.5.4
إتاحـة وصـول املسـتفيدين إىل حمامني إلطالعهـم عى حقوقهم، ومناقشـة املشـاكل، وتقديم الدعم هلم يف ممارسـة  4.5.4 

حقوقهم اإلنسانية، وتقديم الطعون والشكاوى.  
اختاذ إجراء تأديبي و/أو قانوين ضد أي شخص يتبني أنه ييسء إىل املستفيدين أو هيملهم.  5.5.4

رصد املرفق من ِقَبل سلطة مستقلة، ملنع حدوث إساءة يف املعاملة.  6.5.4

األسئلة 
م معلومات عـن اإلجـراءات التي يمكـن بمقتضاها أن يقدم املسـتفيدون شـكاوى  السـؤال الرئيـيس 1: هـل يمكـن أن تقـدِّ
حـول أيـة انتهـاكات حتـدث يف املرفـق؛ مثـل اإلمهـال، واالعتـداء، والعـزل، والتقييـد، والدخـول أو العـالج دون موافقـة 
م مثـل هـذه الشـكاوى لـدى هيئـة قانونيـة خارجية مسـتقلة؟ وهـل هذه  مسـتنرية ومبنيـة عـىل علـم واطـالع ؟ وهـل تقـدَّ

رسية؟  اإلجـراءات 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتـم إطـالع املسـتفيدين عـى إجـراءات الشـكاوى بطريقة واضحـة ومفهومـة؟ كيف 

يمكـن ألحـد املسـتفيدين أن يقـدم شـكوى؟ كيـف يتـم جعل إجـراءات الشـكاوى يف متنـاول املسـتفيدين؟ 

السـؤال الرئيـيس 2: هـل يتـم التعامل مع شـكاوى املسـتفيدين )مثل الشـكاوى عـن اخلدمـة أو املوظفني أو العـالج أو عن 
أي انتهـاك حلقوقهـم( برسيـة؟ هـل يأمن املسـتفيدون من التداعيات السـلبية إذا ما قدموا شـكوى؟ هل تعـرف حالة عوقب 

فيهـا املسـتفيدون أو عانوا مـن تداعيات سـلبية أخرى ألهنم قدموا شـكوى؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتحفـظ املسـتفيدون عـى تقديـم شـكاوى خوفـًا مـن التداعيـات مـن جانـب املرفـق 

واملوظفـني؟ هـل تعـرف حادثـة مل يشـتِك فيهـا املسـتفيدون بسـبب خـوف مـن هـذا القبيـل؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يمكـن للمسـتفيدين أن حيصلـوا عـىل متثيـل قانـوين كجـزء مـن عمليـة تقديـم الشـكاوى؟ وهل 
يمكـن للمسـتفيدين وممثليهـم القانونيـني أن جيتمعـوا رسًا ملناقشـة قضيتهـم وإعدادهـا؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل أصبحت معلومـات احلصول عـى متثيل قانـوين متاحة للمسـتفيدين؟ هل يقـوم املرفق 
بمسـاعدة املسـتفيدين يف احلصـول عـى خدمات قانونيـة جمانية أو بأسـعار معقولة؟ 
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م تفاصيـل عن توفر أفـراد أو منظـامت )مثل: منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقة أو  السـؤال الرئيـيس 4: هـل يمكـن أن تقدِّ
منظـامت املنـارصة أو منظـامت حقـوق اإلنسـان، املحامني( ملسـاعدة املسـتفيدين ودعمهـم يف الدفـاع عن حقوقهـم وتقديم 

الطعون والشـكاوى؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل أصبحـْت املعلومـات عـن مثـل هـؤالء األفـراد واملنظـامت متاحـة للمسـتفيدين؟ هل 
يمكـن هلـؤالء األفـراد وهـذه املنظـامت أن يـزوروا املسـتفيدين بانتظام؟ هل يمكـن للمسـتفيدين أن يصلـوا إىل هؤالء 

األفـراد وهـذه املنظامت كلـام احتاجـوا إليهم؟

السـؤال الرئيـيس 5: هـل تعـرف حالة تم فيهـا اختاذ إجراء تأديبـي أو قانوين ضد شـخص تبني أنه ييسء إىل أحد املسـتفيدين 
مـن اخلدامات أو هيمله؟ مـاذا كانت الظروف؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل كان اإلجـراء التأديبي - يف رأيك - متناسـبًا مع شـدة االعتـداء أو اإلمهـال؟ وهل كان 
اإلجـراء التأديبـي - يف رأيـك - كافيـًا لـردع االعتـداء واإلمهال يف املرفـق مسـتقباًل؟ إذا كان اجلـواب ال، فلامذا ال؟

السـؤال الرئيـيس 6: هـل تتـم مراقبـة املرفق من ِقَبل سـلطة مسـتقلة بغـرض كشـف االنتهاكات ضـد املسـتفيدين ومنعها، 
وتعزيـز حقوق اإلنسـان؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل تلـك السـلطة مسـتقلة عـن املرفق؟ ما مـدى انتظـام تلك السـلطة بزيـارة املرفـق؟ ملن 
تقـدم السـلطة التقاريـر؟ هـل يترف املرفـق بناء عى نتائـج وتوصيات السـلطة؟ هل السـلطة فعالة يف منـع انتهاكات 

املسـتفيدين وتعزيـز حقوقهـم؟ إذا كان اجلـواب ال، فلامذا ال؟



64

أجوبة املقياس 5.4
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 املوضوع 5
 احلق يف العيش بشكل مستقل ويف االندماج يف املجتمع
)املادة 19 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(

املقياس 1.5
أن يكون املستفيدون مدعومني يف احلصول عىل مكان للعيش، وأن تكون لدهيم املوارد املالية الالزمة للعيش يف املجتمع.

املعايري
قيام املوظفني بإطالع املستفيدين عى خيارات السكن واملوارد املالية.  1.1.5

قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف احلصول عى سكن آمن والئق وبأسعار معقولة، ويف احلفاظ عليه.  2.1.5
قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف احلصول عى املوارد املالية الالزمة للعيش يف املجتمع.  3.1.5

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يتلقـى املسـتفيدون معلومـات من املرفـق عن خيـارات السـكن املتاحة وعن املـوارد املاليـة؛ مثل: 

االسـتحقاقات االجتامعيـة واسـتحقاقات اإلعاقة؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتلقى املسـتفيدون معلومات عـن املسـاكن املتاحة يف املجتمـع؟ هل يتلقى املسـتفيدون 
معلومـات عـن احلصـول عى السـكن الذي يفضلونـه؟ هل يتلقى املسـتفيدون معلومات عـن املوارد املاليـة املتاحة هلم 

وعـن كيفية احلصـول عى تلـك املوارد؟

السؤال الرئييس 2: هل يتلقى املستفيدون دعاًم للحصول عىل سكن يف املجتمع وللحفاظ عليه؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتلقى املسـتفيدون دعـاًم السـتكامل اإلجراءات املناسـبة للحصـول عى سـكن؟ ما هو 
م وعـى يـد من؟ هـل يقـوم املوظفـون - عـى سـبيل املثـال - بمسـاعدة املسـتفيدين يف تأمني  نمـط الدعـم الـذي يقـدَّ

السـكن أو التقـدم بطلـب للحصول عـى خمططات اإلسـكان؟

السؤال الرئييس 3: هل يتلقى املستفيدون دعاًم من املوظفني يف احلصول عىل املوارد املالية الالزمة للعيش يف املجتمع؟ 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يتلقـى املسـتفيدون دعاًم التبـاع اإلجـراءات الالزمـة للحصول عـى املـوارد املالية؟ ما 
م وعـى يـد من؟ هـل يقـوم املوظفـون - عـى سـبيل املثـال - بمسـاعدة املسـتفيدين عى  هـو نمـط الدعـم الـذي يقـدَّ
التقـدم بطلـب للحصـول عـى الدعـم االجتامعـي أو عـى منـح اإلعاقـة أو غرهـا مـن املنـح التي قـد تكون مـن حقهم؟
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أجوبة املقياس 1.5
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املوضوع 5

املقياس 2.5
أن يكون املستفيدون قادرين عىل احلصول عىل فرص التعليم والعمل.

املعايري
إعطاء املوظفني معلومات للمستفيدين حول فرص التعليم والعمل يف املجتمع.  1.2.5

دعـم املوظفـني للمسـتفيدين يف احلصـول عـى فـرص التعليـم؛ بـام يف ذلـك التعليـم االبتدائـي والثانـوي ومـا  2.2.5 
بعد الثانوي.  

دعم املوظفني للمستفيدين يف التطوير الوظيفي ويف احلصول عى فرص عمل مقابل أجر.  3.2.5

األسئلة 
السؤال الرئييس 1: هل يعطى املستفيدون معلومات عن فرص التعليم والتطوير الوظيفي والعمل يف املجتمع؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يتلقى املسـتفيدون معلومات عـن فرص التعليـم والعمل املتاحة يف املجتمـع؟ هل يتلقى 
املسـتفيدون معلومات عن كيفية االسـتفادة مـن تلك الفرص؟ 

السـؤال الرئيـيس 2: هـل يتلقـى املسـتفيدون الذيـن هـم مـن األطفال وأرُسهـم دعـاًم للحصول عىل فـرص تعليـم األطفال 
إذا لـزم األمر؟ 

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يتلقـى املسـتفيدون الذين هم مـن األطفال وأرُسهـم دعاًم مسـتمرًا حتى تتسـنى للطفل 
إمكانيـة البقـاء يف املدرسـة؟ عـى سـبيل املثـال، هـل يعطـي املرفـق للمـدارس املعلومات التـي قد حتتـاج إليهـا لتلبية 

احتياجـات الطفـل املعني؟ 

م للمستفيدين للحصول عىل الفرص التعليمية؟  السؤال الرئييس 3: ما هو الدعم الذي يقدَّ
م املسـاعدة للمسـتفيدين من أجل اسـتكامل إجـراءات احلصول عى برنامـج التعليم  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تقدَّ

م وعـى يد من؟  الـذي يريدونـه؟ مـا هو نمـط الدعم الـذي يقدَّ

م للمسـتفيدين من أجل احلصـول عىل فـرص التطوير الوظيفـي أو عىل فرص  السـؤال الرئيـيس 4: مـا هـو الدعم الذي يقـدَّ
العمـل مقابل أجـر يف املجتمع؟

م املسـاعدة للمسـتفيدين من أجل اسـتكامل إجـراءات احلصول عى برامـج التطوير  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل تقدَّ
م وعـى يد من؟  الوظيفـي أو عـى العمـل مقابـل أجـر؟ ما هو نمـط الدعم الـذي يقدَّ



68

أجوبة املقياس 2.5
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املوضوع 5

املقياس 3.5
أن يكون حق املستفيدين يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف ممارسة حرية تكوين اجلمعيات مدعومًا.

املعايري
قيـام املوظفـني بإعطاء املسـتفيدين املعلومـات الالزمة هلم من أجل املشـاركة الكاملـة يف احلياة السياسـية والعامة،  1.3.5 

والتمتع بفوائد حرية تكوين اجلمعيات.  
قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف ممارسة حقهم يف التصويت.  2.3.5

قيـام املوظفـني بدعـم املسـتفيدين يف االنضـامم إىل أنشـطة املنظـامت السياسـية والدينيـة واالجتامعيـة ومنظـامت  3.3.5 
اإلعاقة واإلعاقة النفسية وغرها من املجموعات، ويف املشاركة فيها.  

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يعطى املسـتفيدون معلومات عن كيفية املشـاركة يف احلياة السياسـية؟ وهل يعَطـون معلومات عن 

االنضامم إىل منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية أو إىل املنظامت السياسـية والدينية واالجتامعية؟
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يعطـى املسـتفيدون معلومات عن ممارسـة حقهـم يف التصويت؟ هل يعطى املسـتفيدون 
معلومـات عـن فـرص أخـرى للمشـاركة يف احليـاة السياسـية؛ مثل املشـاركة يف صنـع القـرارات املتعلقة بالسياسـات 
والتريعـات اخلاصـة بالصحـة النفسـية وبتطويـر وتقييـم خدماهتـا؟ هل يعطـى املسـتفيدون معلومات عـن منظامت 

األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية؟

م الدعم للمستفيدين الذين يرغبون يف التصويت يف االنتخابات املحلية والوطنية؟  السؤال الرئييس 2: هل يقدَّ
م الدعـم للمسـتفيدين مـن أجـل التصويـت يف االنتخابـات املحليـة واإلقليميـة  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هـل يقـدَّ
م وعى يد مـن؟ عى سـبيل املثال، هـل يتم تزويـد املسـتفيدين بمواصالت  والوطنيـة؟ مـا هـو نمـط الدعم الـذي يقـدَّ

تنقلهـم إىل مراكـز االقرتاع؟

السـؤال الرئيـيس 3: هـل يتم دعم املسـتفيدين يف جمال االنضـامم إىل منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية أو غريها من 
املنظامت الدينية والسياسـية واالجتامعية، واملشـاركة يف أنشـطتها؟

م للمسـتفيدين يف جمـال االنضـامم إىل املنظامت السياسـية أو  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: مـا هـو نمط الدعـم الـذي يقـدَّ
الدينيـة أو االجتامعيـة أو منظـامت الصحـة النفسـية، واملشـاركة فيهـا، وَمـن الذي يقـدم هذه املسـاعدة؟
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 املوضوع 5
املقياس 4.5

أن يكون املستفيدون مدعومني يف املشاركة يف األنشطة االجتامعية والثقافية والدينية والرتفيهية.

املعايري
قيـام املوظفـني بإعطـاء املسـتفيدين معلومـات عـن خيـارات النشـاط االجتامعـي والثقـايف والدينـي والرتفيهـي  1.4.5 

املتاحة.  
قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف املشاركة يف األنشطة االجتامعية والرتفيهية التي خيتاروهنا.  2.4.5

قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف املشاركة يف األنشطة الثقافية والدينية التي خيتاروهنا.  3.4.5

األسئلة 
السـؤال الرئيـيس 1: هـل يعطـى املسـتفيدون معلومـات عـن اخليـارات املتاحـة بخصـوص األنشـطة االجتامعيـة والثقافية 

والرتفيهية؟ والدينيـة 
بعـض األسـئلة املفتاحيـة: هل يتلقى املسـتفيدون معلومات عن الوصول إىل مثل هذه األنشـطة؛ مثـاًل: عن املواصالت 

املطلوبة ورسـوم الدخول؟

م للمسـتفيدين - إن وجـد - مـن أجـل الوصـول إىل األنشـطة االجتامعيـة  السـؤال الرئيـيس 2: مـا هـو الدعـم الـذي يقـدَّ
والرتفيهيـة التـي خيتاروهنـا، و املشـاركة فيهـا؟

بعـض األسـئلة املفتاحيـة: كيـف يتـم دعـم املسـتفيدين - إذا لزم األمـر - من أجـل الوصـول إىل األنشـطة االجتامعية 
م املسـاعدة السـتكامل تقديم طلبـات الدخول؟ نـة؟ وهل تقـدَّ والرتفيهيـة؟ وهـل املواصـالت مؤمَّ

السؤال الرئييس 3: كيف يتم دعم رغبة املستفيدين يف املشاركة يف األنشطة الثقافية والدينية؟
م للمسـتفيدين يف جمال املشـاركة يف األنشـطة الثقافيـة والدينية التي  بعـض األسـئلة املفتاحيـة: ما هـو الدعم الذي يقـدَّ

ـن املواصالت حلضور نشـاط ما؟  م هلم توجيهـات أو تؤمَّ خيتاروهنـا؟ وهـل تقـدَّ
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يسـهم دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف تزويـد البلـدان 
باملعلومـات واألدوات العمليـة اخلاصـة بتقييـم وحتسـني معايـر جـودة الرعايـة وحقـوق 
اإلنسـان يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة. ويسـتند هـذا الدليـل إىل اتفاقيـة 
م إرشـادات عمليـة بشـأن: األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويقـدِّ

حقوق اإلنسان ومعاير اجلودة التي ينبغي احرتامها ومحايتها والوفاء هبا يف مرافق الصحة  •
النفسية والرعاية االجتامعية لكل من املرىض الداخليني واخلارجيني،

اإلعداد لتقييم شامل للمرافق، وإجراء هذا التقييم، •
اإلبالغ عن النتائج وتقديم توصيات مناسبة تستند إىل التقييم. •

ـم هذا الدليل لُيسـتخدم يف البلـدان منخفضة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخل. ويمكن  وقـد ُصمِّ
أن تسـتخدمه أطـراف معنيـة خمتلفة كثـرة، بام يف ذلك اللجـان املخصصة للتقييـم، واملنظامت 
غـر احلكوميـة، واملؤسسـات الوطنيـة حلقوق اإلنسـان، وجلـان الصحـة الوطنيـة أو الصحة 
النفسـية، وهيئـات اعتـامد اخلدمات الصحيـة، واآلليات الوطنية املنشـأة بموجـب املعاهدات 
الدوليـة ملراقبـة تنفيـذ معايـر حقـوق اإلنسـان، وغـر ذلـك مـن األطـراف املهتمـة بتعزيـز 

حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة.

وهـذا الدليـل هـو َمصدٌر أسـايس - ليـس فقط لوضـع هناية لإلمهال واإلسـاءات السـابقة - 
بـل هو أيضـًا لضـامن خدمات عاليـة اجلودة يف املسـتقبل.


