Act, U
nit

w
Empo er
&
e

th
al

e

fo r M e n t a l H

QualityRights

دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم
جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

تقييم وحتسني جودة الرعاية وحقوق
اإلنسان يف مرافق الصحة النفسية

والرعاية االجتامعية

دليل مراجعة الوثائق واملعاينة

Act, U
nit

w
Empo er
&
e

th
al

e

fo r M e n t a l H

QualityRights

دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم
جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

تقييم وحتسني جودة الرعاية وحقوق
اإلنسان يف مرافق الصحة النفسية

والرعاية االجتامعية

دليل مراجعة الوثائق واملعاينة

بيانات الفهرسة أثناء النرش
منظمة الصحة العاملية .املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية وحقوق اإلنسان :تقييم وحتسني جودة الرعاية وحقوق اإلنسان يف مرافق الصحة
النفسية والرعاية اإلجتامعية  /منظمة الصحة العاملية .املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
ص.
صدرت الطبعة اإلنجليزية يف جنيف )ISBN: 978-92-4-154841-0( 2012
 .1الصحة العقلية  .2خدمات الصحة النفسية  -مواصفات  .3حقوق اإلنسان  .4جودة الرعاية الصحية  .5املرافق السكنية -
مواصفات  .6الربامج الصحية الوطنية أ .العنوان ب .املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
(تصنيف املكتبة الطبية القومية)ISBN: 978-92-9022-066-4( )WM 30 :
(متاح عىل شبكة اإلنرتنت) ()ISBN: 978-92-9022-067-1
		

© منظمة الصحة العاملية .2016 ،مجيع احلقوق حمفوظة.

تعب عـن رأي منظمة الصحة العاملية بشـأن الوضـع القانوين ألي
التسـميات املسـتخدَ مة يف هـذه املنشـورة ،وطريقة عـرض املواد الـواردة فيها ،ال ِّ
بلـد ،أو إقليـم ،أو مدينـة ،أو منطقـة ،أو لسـلطات أي منها ،أو بشـأن حتديد حدودهـا أو ختومها .وتشـكِّل اخلطوط املنقوطة على اخلرائط خطوط ًا
حدوديـة تقريبيـة قد ال يوجـد بعد اتفاق كامـل عليها.
كما أن ذكـر رشكات بعينهـا أو منتجـات جهـات صانعـة معينـة ال يعنـي أن هـذه الشركات أو املنتجـات معتمـدة أو ُمـوىص هبـا مـن ِق َبـل
منظمـة الصحـة العامليـة ،تفضيل ً
ا هلـا على سـواها ممـا يامثلهـا ومل يـرد ذكـره .وفيما عـدا اخلطـأ والسـهو ،متيـز أسماء املنتجـات املسـجلة
امللكية بوضع خط حتتها.

وقـد اختـذت منظمـة الصحـة العامليـة كل االحتياطـات املعقولـة للتح ُّقـق من املعلومـات التـي حتتوهيا هذه املنشـورة ،غير أن هذه املادة املنشـورة
جيـري توزيعهـا دون أي ضمان مـن أي نـوع ،رصاح ًة أو ضمن ًا .ومـن ثم تقع عىل القارئ وحده مسـؤولية تفسير املادة واسـتخدامها .وال تتحمل
منظمـة الصحـة العاملية بـأي حال أي مسـؤولية عام يرتتب على اسـتخدامها من أرضار.
ويمكـن احلصـول على منشـورات منظمـة الصحة العامليـة من وحـدة تبادل املعـارف واإلنتـاج ،املكتـب اإلقليمي ملنظمـة الصحـة العاملية لرشق
املتوسـط ،ص .ب ،7608 .مدينـة نصر ،القاهـرة  ،11371مصر (هاتف رقـم ،+20226702535 :فاكـس رقـم+20226702492 :؛ وعنوان
الربيـد اإللكتروين .)emrgoksp@who.int :عل ً
ما بـأن طلبـات احلصـول على اإلذن باستنسـاخ أو ترمجـة منشـورات املكتب اإلقليمـي ملنظمة
الصحـة العامليـة لشرق املتوسـط ،جزئيـ ًا أو كليـ ًا ،سـواء كان ذلـك ألغـراض بيعهـا أو توزيعهـا توزيع ًا غري جتـاري ،ينبغـي توجيههـا إىل املكتب
اإلقليمـي لرشق املتوسـط ،على العنـوان املذكور أعلاه؛ والربيـد اإللكتروين.emrgoegp@who.int :

املحتويات
تعليامت الستخدام دليل مراجعة الوثائق واملعاينة 7.......................................................................
معلومات إدارية عن املرفق 8.............................................................................................
املوضوع  .1احلق يف مستوى معيشة الئق (املادة  28من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) 10.......................

املوضوع  .2احلق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية (املادة  25من اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) 26.....................................................................................
املوضوع  .3احلق يف ممارسة األهلية القانونية واحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخيص
(املادتان  12و  14من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)38........................................................
املوضوع  .4عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ولالستغالل
والعنف واالعتداء (املادتان  15و  16من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) 47.....................................
املوضوع  .5احلق يف العيش بشكل مستقل ويف االندماج يف املجتمع (املادة  19من اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) 59.....................................................................................

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.
وقد قدَّ م كل من السادة التالية أسامؤهم اإلرشادات واملراجعات التقنية:

• •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 ناجري ،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 ،هريبابونا ،مجعية أوفيديو للصحة النسية.

• •هيلينا ناغرين كرونغ ،املقر الرئييس ملنظممة الصحة العاملية يف جنيف ،سويرسا.

• •جريما 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.

• •جافيري فازكيز ،املكتب األمريكي اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ،واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة األمريكية.
• •خوسيه ميغيل كلداس دي أمليدا ،كلية العلوم الطبية ،جامعة لشبونة اجلديدة ،الربتغال.
• •سوميطرا باثاري ،عيادة ببي هول ،بيون ،اهلند.

• •بانتيدو ساراشينو ،جامعة لشبونة اجلديدة ،الربتغال .املبادرة العاملية للطب النفيس ،هولندا.
ونود أيض ًا 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 سيفرين للطب النفيس ،اململكة املتحدة.

• •بنجامني ي .بريكرمان ،قسم األخالقيات احليوية ،املعهد الوطني للصحة ،اململكة املتحدة.
• •باربرا بريناث ،مجعية مناهضة التعذيب ،سويرسا.

• •أندريا بروين ،املكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية يف أثيوبيا.

4

• •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 فرياز ،الربنامج الوطني للصحة النفسية ،وزارة الصحة ،الربتغال.

• •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 مونتيريو ،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 لرشق املتوسط ،القاهرة ،مرص.
• •توم شكسبري ،املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف ،سويرسا.
• •جيسيكا سنكلري ،ماكسويل ستامب ،اململكة املتحدة.

• •ساره سكني ،املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف ،سويرسا.

• •بيرت ستاستني ،الربنامج 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 ،كانبريا ،أسرتاليا.

• •غراهام ثورنيكروفت ،مؤسسة الطب النفيس ،كلية كينغز ،لندن ،اململكة املتحدة.
• •أنيل فارتاك ،مجعية التوعية بالفصام ،بيوين ،اهلند.
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• •هنريك فاهيلبريغ ،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 ،كانبريا ،أسرتاليا.
• •مودي زكي ،اللجنة العامة للمستشفيات ،مرص.
الدعم اإلداري واألمانة :باتريشيا روبرتسون.
تصميم األشكال والتنسيق :إينيس لإلعالمwww.iniscommunication.com ،

ُأ ِعدَّ هذا الكتيب بدعم مايل سخي من حكومتي إسبانيا والربتغال

6

تعليامت الستخدام دليل مراجعة الوثائق واملعاينة

يقـدم دليـل منظمـة الصحـة العامليـة لتقييم جـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان املعنـي بمراجعـ َة الوثائـق واملعاين َة إرشـادات
بشـأن معاينـة املرفـق ومراجعـة الوثائـق ذات الصلة ،يف إطـار عملية التقييـم .وملزيد من املعلومـات حول القيـام باملعاينات
ومراجعـة الوثائـق ،انظـر دليـل منظمـة الصحة العامليـة جلـودة الرعاية وحقوق اإلنسـان.
مراجعة الوثائق

يقـدِّ م هـذا الدليـل إرشـادات بشـأن أنـواع الوثائـق التـي ينبغـي مراجعتهـا يف إطـار عمليـة التقييـم .ويمكـن تقسـيم هذه
الوثائـق إىل أربـع فئات رئيسـية:
• •السياسات واإلرشادات واملعايري ،وغري ذلك من التوجيهات الرسمية يف املرافق،

• •السجالت اإلدارية (مثل :عدد املوظفني وفئاهتم ،عدد وعمر وجنس املستفيدين ،سجالت الدخول واخلروج)،

• •سجالت أحداث معينة؛ مثل :الشكاوى ،الطعون املقدمة ضد الدخول أو العالج القرس َّيني ،حوادث الرسقة واالعتداء
والوفيات،
• •السجالت أو امللفات الشخصية للمستفيدين.
املعاينة

يقـدِّ م هـذا الدليـل إرشـادات بشـأن مـا ينبغـي معاينتـه خلال القيـام بزيـارة مرفـق مـا .وينبغـي هلـذه األنشـطة أن
تشمل ما ييل:
• •زيارة مجيع أجزاء املرفق؛ عىل سبيل املثال :وحدات الرعاية احلادة واملزمنة ،أجنحة الذكور واإلناث ،غرف العزل،
الغرف التي يط َّبق فيها العالج بالصدمة الكهربائية ،غرف العالج املهنية ،املطبخ ،مكان تناول الطعام ،املراحيض
واحلاممات.
• •معاينة التفاعل بني املوظفني واملستفيدين ،بغية حتديد ما إذا كان املستفيدون ُيعا َملون بكرامة واحرتام.
• •ينبغي أن تتم املعاينات باحلواس اخلمس كلها .فعىل سبيل املثال:
واملراحيض نظيفة.
¯ ¯ ُان ُظ ْر ما إذا كانت وسائل الغسيل
ُ
¯ ¯ ُش َّم ما إذا كانت يف املراحيض رائحة كرهية.

¯ ¯تأكد باللمس ما إذا كان هناك ماء ساخن ٍ
جار.

اسمع ما إذا كان املستفيدون يصيحون أو يرصخون.
¯ ¯
ْ
َذو ِق الطعام حتى حتكم ما إذا كان طيب املذاق وصاحل ًا لألكل.
¯ ¯ت َّ
مالحظـة :املوضـوع  1مـن مواضيـع الدليل ،وهو احلق يف مسـتوى معيشـة الئق ،يتنـاول  -حتديد ًأ  -ظروف املعيشـة يف
مرافـق اإلقامـة ،وبالتـايل فهـو ال ينطبـق عىل خدمات املـرىض اخلارجيني ،لكنـه  -مع ذلـك  -ينطبق عىل مراكـز الرعاية
النهاريـة ،والتـي حتتوي على عنرص من عنـارص اإلقامة.
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معلومات إدارية عن املرفق

امأل  -من فضلك  -املعلومات الواردة أدناه وضع عالمة (✓) عىل اإلجابة املناسبة:
اسم املرفق ومنطقتُه:
ُ
نوع املرفق (ضع عالمة يف املكان املناسب):
مستشفى لألمراض النفسية
جناح لألمراض النفسية يف مستشفى عام
خدمـة للمـرىض اخلارجيني (وتشـمل :مراكز الصحـة النفسـية املجتمعية وتعاطـي املخدرات ،وعيـادات الرعاية
األوليـة ،ورعاية املـرىض اخلارجيني يف املستشـفيات العامة)
دار رعايـة اجتامعيـة (وتشـمل :دور األيتـام ،ودور املسـنني ،ودور األطفـال ذوي اإلعاقـة الذهنيـة وغريهـا مـن
اإلعاقـات ،والـدُ ُور اخلاصـة بــ «جمموعـات» أخرى)
مركز إعادة تأهيل
مركز رعاية هنارية
مرفق صحة عامة
غري ذلك (حدِّ ْد النوع من فضلك) .................................
يقدِّ م املرفق 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
اإلعاقات الذهنية
غري ذلك (حدِّ د من فضلك) .........................................
هل الزيارة مع َلنة؟
ال □
نعم □
الشخص الذي جترى معه املقابلة:
أحد أفراد األرسة أو صديق أو مقدِّ م رعاية □ موظف □
مستفيد □
هل حصلت عىل موافقة من الشخص الذي جترى معه املقابلة؟
ال □
نعم □
اسم الباحث:
التاريخ:
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

نظرة عامة عىل السكان املستفيدين حالي ًا
والتفويـض املـوكل إليـه؛ بام يف ذلك السـكان املسـتهدفني،
الغـرض مـن املرفـق
يرجـى أن ت َْذكُـر  -بفقـرة أو فقرتين -
َ
َ
ومـا إذا كان تشـغيل املرفـق يتـم مـن ِق َبـل القطاع اخلـاص أو القطـاع العـام (مثـل :وزارة الصحـة) أم أنه تابـع إلحدى
اجلامعـات ،ومـا إذا كان ملحقـ ًا بعيـادة أو بنـوع آخـر من أنـواع املرافـق الصحية.

استناد ًا إىل مراجعة السجالت اإلدارية للمرفق ،قدِّ ْم إجابات تنطبق عىل املرفق حمل املواجعة.
العدد الكيل للمستفيدين
عدد اإلناث
عدد الذكور
الفئة العمرية للمستفيدين؛ مثالً 65-20 :سنة
عدد املستفيدين املوضوعني حتت الوصاية
عدد املوظفني حسب املهنة:
• •األطباء النفسيون
• •اختصاصيو علم النفس
• •املامرسون العامون/األطباء
• •املمرضات
• •االخصائيون االجتامعيون
• •املعاجلون املهنيون
• •غري ذلك (حدِّ د من فضلك)
إمجايل عدد ِ
األسة املستخدمة يف املرفق
َّ
عدد املستفيدين بموجب حالة طوعية
عدد املستفيدين قرس ًا (الدخول والعالج)
متوسط مدة اإلقامة جلميع املستفيدين
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املوضوع 1

احلق يف مستوى معيشة الئق
(املادة  28من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)

1

املقياس 1.1

املبنى يف حالة مادية جيدة
املعايري

 1.1.1املبنى يف حالة جيدة من اإلصالح (عىل سبيل املثال :النوافذ غري مكرسة ،الطالء ليس مقشور ًا
عن اجلدران).
 2.1.1يمكن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة البدنية إىل املبنى.

 3.1.1إضاءة املبنى (االصطناعية والطبيعية) وتدفئته وهتويته تو ِّفر بيئة معيشية مرحية.
 4.1.1يوجد تدابري متخذة حلامية األشخاص من اإلصابة عند اندالع حريق.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

راجـع مجيـع السياسـات واإلجـراءات املتعلقـة باحلرائـق وبلوائح الصحـة والسلامة ،والحظ  -على وجـه التحديد  -ما
ييل :
• •هل ُتتَّبع اإلجراءات احلديثة ذات الصلة يف احلاالت الطارئة؟
• •هل يتلقى املوظفون واملستفيدون تدريب ًا عىل تدابري الصحة والسالمة يف املرفق؟

املعاينات

عاين ِ
وأبد مالحظاتك عىل حالة:
ْ
• •اجلدران
• •النوافذ

• •األرضيات

• •األسقف واألسطح
• •األرايض

عايـ ْن وأبـد مالحظاتـك على إمكانيـة الوصـول إىل املبنى بالنسـبة لألشـخاص ذوي اإلعاقة البدنيـة ،بام يف ذلـك وجود أو
عـدم وجود:
• •مدخل سهل إىل املبنى؛ مثالً :طريق منحدر متصل ذو انحدار تدرجيي،

 1يتناول املوضوع األول عىل وجه اخلصوص األوضاع احلياتية يف مرافق اإلقامة ،ولذا فإنه الينطبق عىل مرىض العيادات اخلارجية ،ولكنه ينطبق
عىل مراكز تقديم الرعاية النهارية التي تتضمن اإلقامة ضمن مكوناهتا.
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• •أبواب واسعة للمبنى والغرف ،تكفي الستيعاب الكرايس املتحركة ذات احلجم القيايس،

• •مراحيض وأماكن استحامم حتتوي عىل تسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقة البدنية؛ بام يف ذلك قضبان يد ،ودشات
بدون درجة ،وأحواض استحامم سهلة االستخدام ،وكبائن استحامم واسعة،
• •الفتات تتضمن طريقة بريل للقراءة،

• •إشارات برصية لألشخاص الذين يعانون من ضعف السمع ،مثل :األضواء الساطعة عندما ينطلق إنذار احلريق.

عاي ْن وأبد مالحظاتك عىل جودة:

• •اإلضاءة؛ أي :الغرف مرشقة بام فيه الكفاية ،بمصادر الضوء الطبيعية واالصطناعية أو كليهام
• •التهوية؛ أي :هناك جتديد للهواء النقي يف مجيع أنحاء املبنى

• •أنظمة التدفئة والتربيد؛ أي :املرفق دافئ بام فيه الكفاية يف املواسم الباردة ،وبارد بام فيه الكفاية يف املواسم احلارة،
خصوص ًا يف أماكن النوم واملناطق الرتفيهية.

عاي ْن وأبد مالحظاتك عىل توافر األمور التالية وحالتها وإمكانية الوصول إليها:
• •طفايات احلريق

• •أجهزة إنذار الدخان

• •خمارج الطوارئ أثناء احلريق

• •أبواب الطوارئ أثناء احلريق
• •سلم النجاة من احلريق.
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واملعاينات
املقياس  1.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1
املقياس 2.1

أن تكون ظروف نوم املستفيدين مرحية وتسمح بخصوصية كافية.

املعايري

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

 2.2.1أجنحة نوم منفصلة لكل من الرجال والنساء وكذلك األطفال وكبار السن.
 3.2.1املستفيدون أحرار يف اختيار وقت االستيقاظ ووقت النوم.
 4.2.1أجنحة النوم تسمح بخصوصية املستفيدين.

 5.2.1توافر أعداد كافية من البطانيات والفرش النظيفة للمستفيدين.

 6.2.1املسـتفيدون يسـتطيعون املحافظـة على أمتعتهـم الشـخصية ،ولدهيم أماكـن مالئمة يمكـن إغالقهـا لتخزين هذه
األمتعة.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

راجـع السياسـات اخلاصـة بظـروف النـوم يف املرفـق ،مبين ًا  -على وجـه التحديد  -مـا إذا كانت هناك سياسـات بشـأن ما
ييل :
• •عدد املستفيدين لكل غرفة نوم،

• •أجنحة نوم منفصلة لكل من الرجال والنساء واألطفال وكبار السن،

• •األوقات التي ُيطلب فيها من املستفيدين االستيقاظ أو النوم ،والقيود املفروضة عىل الوقت الذي يمكنهم فيه أن يبقوا
يف غرف نومهم؛
• •تدابري اخلصوصية؛ بام يف ذلك توافر أماكن ختزين شخصية مقفلة.

املعاينات

عاين أجنحة النومِ ،
وأبد مالحظاتك عىل:
ْ

• •ما إذا كان عدد األشخاص يف كل وحدة يتجاوز عدد ِ
األسة املتوفرة،
َّ

• •ما إذا كان الرجال والنساء واملسنون واألطفال يشرتكون يف أماكن النوم،
• •نوعية ال ُف ُرش وكميتها وتوافرها ونظافتها،

• •توافر خزائن أو صناديق مقفلة من أجل التخزين اخلاص لألمتعة الشخصية ،وموقع هذه اخلزائن ،وسهولة الوصول
األرسة لتوفري اخلصوصية (مثل :الستائر).
إليها ،وتوافر فواصل بني
َّ
عاين ِ
وأبد مالحظاتك عىل ما إذا كان املستفيدون:
ْ
• • ُمطا َلبني باالستيقاظ يف وقت معني،

• •ممنوعني من العودة إىل غرفهم أثناء النهار،
• • ُمطا َلبني باخللود إىل النوم يف وقت معني من الليل.
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واملعاينات
املقياس  2.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1

املقياس 3.1

أن يلبي املرفق اشرتاطات النظافة واإلصحاح

املعايري

 1.3.1مرافق االستحامم واملراحيض نظيفة وتعمل بشكل سليم.

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

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

مراجعة الوثائق

ُنجز بانتظام وباستمرار.
َت ْ
قق مما إذا كانت هناك جداول خدمة لتنظيف مرافق االستحامم واملراحيض ،ومن أهنا ت َ

قـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـات حتـد مـن وصـول املسـتفيدين إىل املراحيض ومرافـق االسـتحامم؛ مثل :االسـتحامم يف
َت ْ
سـاعات معينة مـن اليـوم فقط.
املعاينات

عاين مرافق االستحامم واملراحيضِ ،
وأبد مالحظاتك عىل ما ييل:
ْ
• •النظافة العامة؛ بام يف ذلك النظافة املادية والروائح،

• •رشوط اخلصوصية؛ بام يف ذلك مرافق منفصلة لكل من الرجال والنساء،
قق من أن هناك ماء ساخن بام يكفي لعدد املستفيدين يف املرفق،
• •توافر املاء الساخن عىل وجه التحديد؛ َت ْ
• •توافر كميات كافية من ورق التواليت أو من املاء،

• •توافر معدات مستشفى تسمح للموظفني بتوفري النظافة الشخصية للمستفيدين طرحيي الفراش.
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واملعاينات
املقياس  3.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1
املقياس 4.1

أن تُقدَّ م للمستفيدين املواد الغذائية ومياه الرشب املأمونة واملالبس التي تلبي احتياجاهتم ورغباهتم.

املعايري

 1.4.1توافـر املـواد الغذائيـة وميـاه الرشب املأمونـة بكميـات كافية ،وكوهنـا من نوعيـة جيدة ،وتلبـي الرغبـات الثقافية
ومتطلبات الصحة البدنية للمستفيدين.

 2.4.1إعـداد الطعـام وتقديمـه يف ظل ظـروف ُمرضيـة ،وأماكن األكل مناسـبة مـن الناحيـة الثقافية ،وتعكـس ترتيبات
تناول الطعام يف املجتمع.
 3.4.1بإمكان املستفيدين ارتداء مالبسهم وأحذيتهم اخلاصة (مالبس هنارية ومالبس ليلية).

 4.4.1عندمـا ال يكـون لـدى املسـتفيدين مالبـس خاصـة هبـم ،تُقـدَّ م هلـم مالبـس ذات نوعيـة جيـدة ،تلبـي رغباهتـم
الثقافية ،وتكون مناسبة للمناخ.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

قق مما إذا كانت هناك سياسة للمرفق بشأن حمتوى وكمية املواد الغذائية التي تقدَّ م للمستفيدين.
َت ْ

قـق مـن قائمـة الطعام األسـبوعية أو الشـهرية ملعرفة مـا إذا كانت متوازنة جيـد ًا ،ومغذية بام فيـه الكفاية ،وتقدِّ م تشـكيلة
َت ْ
جيدة مـن الطعام.

قـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـة للمرفق بشـأن نمط املالبس التـي يمكـن أن يرتدهيا املسـتفيدون ،ومما إذا كانـت هناك أية
َت ْ
قيـود عىل ارتداء املسـتفيدين ملالبسـهم اخلاصة.
املعاينات

حتقق مما إذا كانت مياه الرشب نظيفة ،وتأيت من مصدر صحي.
ْ

ِ
وأبـد مالحظاتك عىل الطعام الذي يقدَّ م للمسـتفيدين
وتـذو ْق (وأرشك اختصاصيـ ًا يف النُ ُظـم الغذائية إذا لزم األمر)
عايـ ْن
َّ
لتحديد ما إذا كان:
• •متوازن ًا ومتنوع ًا وذا نوعية جيدة،
• •كافي َا،

• •مناسب ًا من الناحية الثقافية أو الشخصية؛ بأن يكون ٍ
مثال حالالً لليهود واملسلمني أو نباتي ًا

• •يلبي االحتياجات الصحية البدنية لفرادى املستفيدين (عىل سبيل املثال :يالئم املستفيدين الذين لدهيم مرض
السكري)،
• • ُيقدَّ م يف بيئة صحية مناسبة،

يعب عن الطعام الذي يقدَّ م يف املجتمع.
• • ِّ
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عاين املظهر العام للمستفيدينِ ،
وأبد مالحظاتك عىل:
ْ
• •نظافتهم بشكل عام،

• •نوعية مالبسهم ونظافتها،

• •ما إذا كانت مالبسهم مناسبة للمناخ،
• •ما إذا كانت أحذيتهم بحالة جيدة،

• •ما إذا كانت مالبسهم مناسبة للوقت من اليوم (عىل سبيل املثال :هل يتم ارتداء مالبس النوم أثناء النهار؟).
واملعاينات
املقياس  4.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1
املقياس 5.1

أن يتمكن املستفيدون من التواصل بحرية ،وأن ُيرتم حقهم يف اخلصوصية.

املعايري

 1.5.1إتاحة اهلواتف والرسائل والربيد اإللكرتوين واإلنرتنت بحرية للمستفيدين دون رقابة.
 2.5.1احرتام خصوصية املستفيدين يف جمال االتصاالت.

الدعـم (كاملرتمجين مثلاً) لضمان
 3.5.1متكُّـن املسـتفيدين مـن التواصـل باللغـة التـي خيتاروهنـا ،وتقديـم املرفـق
َ
متكُّن املستفيدين من التعبري عن احتياجاهتم.
 4.5.1متكُّـن املسـتفيدين مـن اسـتقبال الـزوار ،ومـن اختيـار مـن يريـدون رؤيتـه ومشـاركته يف الزيـارات يف أي
وقت معقول.
 5.5.1متكُّن املستفيدين من التنقل بحرية يف كل أنحاء املرفق.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

حتقق مما إذا كانت هناك سياسات بشأن ما ييل:
ْ

• •وصول املستفيدين إىل وسائل االتصال؛ بام يف ذلك اهلواتف وشبكة اإلنرتنت،
• •أية قيود مفروضة عىل الوصول إىل وسائل االتصال،

ٍ
ومعلومات مكتوبة.
• •كيفية دعم املستفيدين يف جمال التواصل بلغتهم املفضلة؛ بام يف ذلك توافر مرتج ٍم

ْ
والحـظ  -عىل وجـه التحديد  -أية قيـود مفروضة على الزيارات،
حتقـق ممـا إذا كانت هناك سياسـات بخصـوص الزوار،
ْ
بما يف ذلك:
• •ما إذا كان املستفيدون يمكنهم أن استقبال زائرهيم،
• •ما إذا كان يمكنهم اختيار الزوار الذين يرغبون،

• •الوقت من اليوم الذي يمكن أن تتم فيه الزيارات،
• •الساعات املخصصة للزيارات،

• •الذين ُيسمح هلم بزيارة املستفيد.

حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـات تقيد حتـركات املسـتفيدين يف أنحاء املرفق؛ بما يف ذلك مـا إذا كان املسـتفيدون يمكنهم
ْ
أن يتنقلـوا بحرية:
• •داخل املرفق،

• •حول أرايض املرفق.

املعاينات

عاي ْن املكان الذي يوجد فيه اهلاتف املخصص للمستفيدين ،وما إذا كان هذا املكان يسمح باخلصوصية.

عاي ْن ما إذا كان املستفيدون يتلقون الربيد ،وما إذا كان ُيفتح قبل أن يروه.
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عايـ ْن مـا إذا كانـت أجهـزة الكومبيوتر متوفرة للمسـتفيدين ،ومـا إذا كانت تُسـتخدم .والحظ مـا إذا كانت هـذه األجهزة
تعمـل ،وأهنا يف حالـة معقولة.
عاي ْن ما إذا كان هناك مكان يف املرفق الجتامع املستفيدين مع الزوار عىل انفراد.

عاي ْن ما إذا كان بإمكان املستفيدين أن يستخدموا اهلواتف النقالة الشخصية.

عاي ْن ما إذا كان املستفيدون يتنقلون بحرية داخل املرفق ويف األماكن التابعة له.

عاي ْن ما إذا كانت هناك أية عالمات تشري إىل منع املستفيدين من الدخول إىل بعض أجزاء املرفق.
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واملعاينات
املقياس  5.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1

املقياس 6.1
ِ
ٍ
ٍ
وتفاعل نَش َطني.
أن يو ِّفر املرفق بيئة ترحيبية ومرحية وحم ِّفزة تفيض إىل مشاركة

املعايري

 1.6.1وجود أثاث ٍ
كاف ومريح وبحالة جيدة.
 2.6.1أن يكون تصميم املرفق مواتي ًا للتفاعل بني كل من املستفيدين واملوظفني والزوار.
 3.6.1توفير املـوارد الالزمة  -بما يف ذلك ا ُمل ِعدات  -مـن جانب املرفق ،لضامن حصول املسـتفيدين على فرص للتفاعل
مع األنشطة الرتفيهية واملشاركة فيها.
 4.6.1هناك غرف داخل املرفق خمصصة  -حتديد ًا  -كمناطق ترفيهية للمستفيدين.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

حتقق مما إذا كانت هناك سياسات لتوفري معدات وأماكن حتى يستخدمها املستفيدون لألنشطة الرتفيهية.
ْ

املعاينات

عاين أماكن املعيشة واألماكن الرتفيهية يف املرفقِ ،
وأبد مالحظاتك عىل ما ييل:
ْ
• •ما إذا كان هناك مكان للرتفيه،

• •توافر األثاث وحالته وتوفريه للراحة،

• •تصميم املرفق ،وما إذا كان يعزز تفاعل املستفيدين مع املوظفني وفيام بينهم،

• •توافر املواد واألدوات الرتفهية وجودة حالتها ،مثل :الكتب ،الصحف واملجالت احلديثة ،ألعاب الطاولة ،التلفزيون،
جهاز الكاسيت ،أقراص الفيديو الرقمية  DVDsواألقراص املدجمة CDs
عايـ ْن مـا إذا كانـت هـذه األماكن واملرافق تُسـتخدَ م مـن ِق َبـل املسـتفيدين أم أن هناك عوائـق يف الوصول إليها (عىل سـبيل
املثـال :األبـواب املؤدية إىل هـذه األماكن أو املرافـق مقفلة).
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واملعاينات
املقياس  6.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 1
املقياس 7.1

التمتع بحياة اجتامعية وشخصية ُمرضية ،ويظلوا مشاركني يف احلياة واألنشطة املجتمعية
أن يستطيع املستفيدون
َ
املعايري

َ 1.7.1
	تكُّن املستفيدين من التفاعل مع غريهم من املستفيدين ،بام يف ذلك أفراد اجلنس اآلخر.
 2.7.1قيام املوظفني بتسهيل الطلبات الشخصية؛ مثل حضور األعراس أو اجلنائز.

 3.7.1تقديم جمموعة من األنشطة املنظمة بمواعيد منتظمة ذات صلة باملوضوع ومتناسبة مع األعامر.

متـارس يف املجتمـع ،وتسـهيل وصوهلـم إىل
 4.7.1قيـام املوظفين بتوفير معلومـات للمسـتفيدين عـن األنشـطة التـي َ
تلك األنشطة.
 5.7.1قيـام املوظفني بتسـهيل وصول املسـتفيدين إىل وسـائل ترفيهية خارج املرفق ،وجلب وسـائل ترفيهيـة من املجتمع
إىل داخل املرفق.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

ْ
والحظ ما إذا كانت هناك سياسات:
راجع سياسات املرفق،

• •تق ِّيد التفاعل فيام بني املستفيدين ،بام يف ذلك التفاعل مع املستفيدين من اجلنس اآلخر ،أو

• •تق ِّيد املستفيدين فيام يتعلق بحضور األنشطة االجتامعية الشخصية؛ مثل :حفالت الزفاف واجلنائز.

راجـع سياسـات املرفـق بشـأن وجـود أنشـطة للمسـتفيدين ذات مواعيـد منتظمـة ،وبشـأن توفير املعلومـات والدعـم
للمسـتفيدين مـن أجـل الوصـول إىل أنشـطة اجتامعيـة خـارج املرفـق.
املعاينات

ِ
وأبـد مالحظاتـك عىل ما إذا كان املوظفون واملسـتفيدون يتحدث أحدهـم مع اآلخر بحرية ،وما إذا كان املسـتفيدون
عايـ ْن
يتحدثـون بحرية مـع بعضهم البعض.
ِ
وأبـد مالحظاتك على ما إذا كانت أية نشـاطات اجتامعية منظمة حتـدث يف املرفق ،وما إذا كان املسـتفيدون حيرضون
عايـ ْن
ويشاركون.
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واملعاينات
املقياس  7.1الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 2

احلق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية
(املادة  25من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)
املقياس 1.2

أن تكون ا َملرافق متاحة لكل شخص حيتاج إىل العالج والدعم
املعايري

 1.1.2عـدم حرمـان أي شـخص مـن الوصـول إىل ا َملرافـق أو احلصـول على العلاج على أسـاس العوامـل االقتصادية
أو على أسـاس عرقـه أو لونـه أو جنسـه أو لغتـه أو دينـه أو رأيـه السـيايس أو غير 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.
 2.1.2كل شـخص يطلـب عالجـ ًا يف جمـال الصحـة النفسـية يتلقـى الرعاية يف هـذا املرفق أو حيـال إىل مرفـق آخر يمكن
أن يقدم له الرعاية.
 3.1.2عـدم دخـول أي مسـتفيد أو عالجـه أو اإلبقـاء عليـه يف املرفق عىل أسـاس عرقه أو لونه أو جنسـه أو لغتـه أو دينه
أو رأيـه السـيايس أو غير السـيايس أو أصلـه القومـي أو اإلثنـي أو االجتامعـي أو كونه مـن السـكان األصليني أو
ممتلكاته أو إعاقته أو مولده أو عمره أو أي وضع آخر.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كان لـدى املرفـق معايير لدخـول املسـتفيدين ،وإذا كان األمـر كذلـك ،عليـك إبـداء مالحظاتـك على ما إذا
ْ
كانـت هـذه املعايير حتتـوي على أيـة قيـود تسـتند إىل حالة املسـتفيد مـن حيث:
• •القدرة عىل دفع رسوم لقاء اخلدمة
• •العرق
• •اللون

• •اجلنس
• •اللغة

• •الدين

• •الرأي السيايس أو غري السيايس

• •األصل القومي أو اإلثني أو االجتامعي
• •املمتلكات
• •اإلعاقة
• •الوالدة
• •العمر
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حتقق مما إذا كانت سياسة اإلحالة موجودة.
ْ

واألسـباب املقدَّ مة ،ومـا إذا كانوا قد
راجـع سـجالت الدخـول يف املرفق ،وحـدِّ ْد عدد األشـخاص الذين ُرفض دخوهلـم،
َ
أحيلـوا إىل مرفق آخر.
راجـع سـجالت اخلـروج مـن املرفـق ،وحـدِّ ْد مـا إذا كان أي مـن املسـتفيدين قـد ُرفـض خروجـه ،وآبـد مالحظاتك عىل
أسـباب عـدم خـروج هـؤالء املسـتفيدين؛ مثـل :عـدم وجود عائـل لـه يف املجتمـع أو عدم وجـود مـوارد مالية أو بسـبب
العـرق أو اللـون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السـيايس أو غري السـيايس أو األصل القومـي أو اإلثني أو االجتامعي
أو االنتماء إىل السـكان األصليين أو بسـبب امللكيـة أو اإلعاقـة أو املولـد أو العمـر أو أي وضع آخر.
واملعاينات
املقياس  1.2الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 2
املقياس 2.2

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

 1.2.2وجـود موظفين يف املرفـق مـن ذوي املهـارات املتنوعـة على نحـو ٍ
كاف ،لتقديـم املشـورة وإعـادة التأهيـل
النفسي -االجتامعـي واملعلومات والتثقيف والدعم للمسـتفيدين وألرسهم أو أصدقائهـم أو مقدمي الرعاية هلم،
بغية تعزيز العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع.
 2.2.2دراية املوظفني بتوافر اخلدمات واملوارد املجتمعية وبدورها يف تعزيز العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع.

 3.2.2متكُّـن املسـتفيدين مـن استشـارة طبيب نفيس أو غيره من املوظفين املتخصصني بالصحة النفسـية عندمـا يرغبون
يف القيام بذلك.
 4.2.2تدريب املوظفني يف املرفق وإجازهتم يف وصف األدوية النفسية ومراجعتها.
 5.2.2تلقـي املوظفين تدريبـ ًا ومعلومـات مكتوبة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية ،ودرايتهـم باملعايري
الدولية حلقوق اإلنسان؛ بام فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 6.2.2إطلاع املسـتفيدين على آليـات للتعبير عـن آرائهـم حـول توفير اخلدمـات وحتسـينها ،وإتاحـ ُة الفرصـة
للوصول إليها.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

راجـع قائمـة املوظفين يف املرفـق بحسـب الوحدة والقسـم ،وحـدِّ ْد مـا إذا كان لـدى الوحـدة أو املرفق جمموعـة متنوعة بام
يكفـي مـن املوظفين املهرة ،بما يف ذلك:
• •ممرضات رعاية نفسية
• •طبيب نفيس

• •إخصائيون بعلم النفس ومستشارون
• •إخصائيون اجتامعيون
• •معاجلون مهنيون

مدربون وقادرون عىل أداء املهام املتعددة املطلوبة.
• •مساعدون َّ

مدربني ومطلعني على املعايير الدولية حلقوق
ْ
حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـة تقيض بـأن مجيع املوظفني جيـب أن يكونـوا َّ
اإلنسـان ،بام فيها اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة.
حتقق مما إذا كانت هناك سياسة تسمح للمستفيدين بالتعبري عن آرائهم بشأن توفري اخلدمات وحتسينها.
ْ

املعاينات

عاي ْن وو ِّث ْق ما إذا كانت هناك جمموعة من املوظفني ذات أدوار خمتلفة.
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عاي ْن وو ِّث ْق ما إذا كان بإمكان املستفيدين أن يستشريوا طبيب ًا نفسي ًا أو غريه من املوظفني عندما يرغبون بذلك.

ـق مـا إذا كانت هناك أية عالمـات ظاهرة (مثل :امللصقـات وغريها من املؤلفـات املتاحة جمان ًا) تُطلع املسـتفيدين
عايـ ْن وو ِّث ْ
ُ
املـكان الذي يمكـن أن يذهبوا إليه إلبداء الـرأي حول توفري اخلدمات وحتسـينها.
على حقوقهـم؛ بام يف ذلك
واملعاينات
املقياس  2.2الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 2
املقياس 3.2
ٍ
عنارص من خطة للتعايف
أن يكون العالج والتأهيل النفيس-االجتامعي والروابط بشبكات الدعم وغريها من اخلدمات
َ
يقودها املستفيدون ،وتساهم يف قدرهتم عىل العيش بشكل مستقل يف املجتمع.
2

3

املعايري

 1.3.2وجـود خطـة للتعـايف شـاملة ومم َّيـزة لـكل مسـتفيد ،تتضمـن أهدافـه وأغراضـه االجتامعيـة والطبيـة والوظيفيـة
والتعليمية اخلاصة بالتعايف.
 2.3.2خطـط التعـايف يقودهـا املسـتفيد ،وتعكـس خياراتـه وتفضيالتـه بشـأن الرعايـة ،وموضوعـة حيـز التنفيـذ ،وتتم
مراجعتها وحتديثها بشكل منتظم من ِق َبل املستفيد وأحد املوظفني.
 3.3.2تشـجيع املسـتفيدين على إعـداد توجيهـات مسـبقة - 4كجـزء مـن خططهـم للتعـايف  -حتـدد خيـارات العلاج
والتعـايف التـي يرغبـون يف تلقيهـا ،إضافـة إىل تلـك التـي ال يرغبـون يف تلقيهـا ،ليتـم اسـتخدامها ،إذا كانـوا
ٍ
مرحلة ما يف املستقبل.
ال يقدرون عىل اإلبالغ عن خياراهتم يف
 4.3.2إتاحـة إمكانيـة حصـول كل مسـتفيد على برامـج نفسـية-اجتامعية ألداء األدوار االجتامعيـة التـي خيتارهـا مـن
خلال تطويـر املهـارات الالزمة للعمـل أو التعليـم أو غري ذلك مـن املجاالت .وتصميـم عملية تطويـر املهارات
بحسب تفضيالت الشخص للتعايف ،ويمكن أن يشمل حتسني نوعية احلياة ومهارات الرعاية الذاتية.

 5.3.2تشـجيع املسـتفيدين عىل إنشـاء شـبكة دعم اجتامعـي و/أو البقـاء عىل اتصال مع أعضاء شـبكة االتصـال اخلاصة
هبـم ،لتسـهيل العيـش املسـتقل يف املجتمـع .وقيـام املرفـق بتقديـم املسـاعدة يف ربـط املسـتفيدين مـع األرس
واألصدقاء ،متشي ًا مع رغباهتم.
 6.3.2قيـام ا َملرافـق بربـط املسـتفيدين مـع نظـام الرعايـة الصحيـة العامـة ،ومع مسـتويات أخـرى من خدمـات الصحة
النفسـية  -مثـل الرعايـة الصحيـة الثانوية  -ومـع اخلدمات التـي تُقدَّ م يف املجتمـع؛ مثل املنح والسـكن ووكاالت
5
التوظيف ومراكز الرعاية النهارية والرعاية السكنية املدعومة.

 2انظر أيض ًا املقياس .1.3
املوجهة للتعايف.
 3انظر امللحق  1من جمموعة أدوات اجلودة ملنظمة الصحة العاملية ملزيد من املعلومات حول ممارسات الصحة النفسية َّ
 4التوجيه املسبق هو وثيقة مكتوبة يمكن للشخص أن حيدد فيها اختيارات مسبقة بشأن الرعاية الصحية و وخيارات العالج والتعايف للرجوع
إليها يف حالة عدم قدرته عىل اإلبالغ عن خياراته يف وقت ما مستقبالً .وقد تشتمل التوجيهات املسبقة أيض ًا عىل خيارات العالج والتعايف التي
ال يريدها الشخص ،مما يضمن عدم تلقيه ألي تدخالت عىل غري رغبته.
 5انظر أيض ًا املوضوع .5
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اإلرشادات

مراجعة الوثائق

ٍ
تعـاف مو َّثقـة ،والحظ  -على وجه اخلصـوص  -ما إذا
افحـص ملفـات املسـتفيدين لترى مـا إذا كان لـكل مسـتفيد خط ُة
كانت:
• •خطة التعايف فردية تتطابق مع احتياجات ومتطلبات كل مستفيد،
• •املستفيدون تتم استشارهتم يف إعداد خطط تعافيهم ويف تطبيقها،

• •خطة التعايف تشمل معلومات عن برامج إعادة التأهيل النفيس-االجتامعي (بام يف ذلك الربامج االجتامعية والطبية
وبرامج التوظيف والتثقيف) التي من شأهنا أن تسمح للمستفيدين بتطوير املهارات الالزمة لالضطالع باألدوار
االجتامعية التي خيتاروهنا،
• •املستفيدون هلم اخليار يف استكامل توجيه مسبق كجزء من التخطيط للتعايف،

• •خطة التعايف تشمل توجيهات مسبقة  -تبني تفضيالت املستفيدين  -عن الكيفية التي يودون أو التي ال يودون أن
يعاملوا هبا إذا أصبحوا غري قادرين عىل اإلبالغ عن خياراهتم يف وقت ما مستقبالً،
• •التوجيهات املسبقة قد ُو ِّقعت من ِق َبل املستفيد وأحد املوظفني املعنيني إلعطائها سلطة قانونية،
ُراجع ُ
وتدَّ ث بانتظام من ِق َبل املستفيد مع أحد املوظفني.
• •خطة التعايف ت َ

املعاينات

ـق مـا إذا كانـت خطـط التعـايف تُسـتخدَ م كأسـاس للعلاج أو
عايـ ْن جلسـة بين أحـد املوظفين وأحـد املسـتفيدين ،وو ِّث ْ
للتعامـل ،والحـظ  -حتديـد ًا  -مـا إذا كان املسـتفيد يشـارك بشـكل ف ّعـال يف املناقشـات والقـرارات املتعلقـة بخطتـه.
عايـ ْن جلسـة مـن جلسـات برنامج إعـادة التأهيـل النفيس-االجتامعـي ،والحظ ما إذا كان املسـتفيدون يشـاركون بشـكل
ف ّعـال يف تعلـم املهـارات؛ أي :مـا إذا كان املوظـف يقـوم بإلقـاء املحـارضات على املسـتفيدين ،ومـا إذا كان املسـتفيدون
يقومـون بمامرسـة املهـارات بشـكل ف ّعال.
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واملعاينات
املقياس  3.2الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 2

املقياس 4.2

أن تكون األدوية النفسية متاحة وبأسعار معقولة وتُستخدم عىل نحو مالئم.
املعايري

 1.4.2توافر األدوية النفسية املناسبة (املحددة يف القائمة الوطنية لألدوية األساسية) يف املرفق أو إمكانية وصفها.
 2.4.2توافر إمدادات ثابتة من األدوية النفسية األساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات املستفيدين.
ُراجع بشكل منتظم.
 3.4.2نوع األدوية وجرعتها مناسبة دائ ًام للتشخيصات الرسيرية للمستفيدين ،وت َ
 4.4.2إطالع املستفيدين عىل الغرض من األدوية التي تقدَّ م هلم وعىل أية آثار جانبية حمتملة.

 5.4.2إطالع املستفيدين عىل خيارات عالجية يمكن أن تكون بدائل أو مكملة لألدوية؛ مثل العالج النفيس.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

اطلـب مـن خبري مسـتقل أن يراجـع قائمة األدويـة املتوفرة يف املرفـق (إن وجدت) ،ويبني مـا إذا كانت األدويـة واجلرعات
النفسـية املتوفـرة هـي تلك املوىص هبـا من ِق َبـل منظمة الصحـة العاملية.

افحـص سـجالت املرفـق خالل األشـهر األربعة املاضيـة ،والحظ مـا إذا كانت هناك فترات مل تكن بعـض األدوية متوفرة
فيها .

افحـص (أو اطلـب مـن خبير يف تشـخيص األمراض النفسـية وعالجهـا أن يفحـص) ملفات املسـتفيدين ،لتحديـد ما إذا
ُراجـع بانتظام.
كانـت األدويـة التـي تعطى مناسـبة للتشـخيص ،ومـا إذا كانت الوصفـات ت َ
املعاينات

عاي ْن والحظ ما إذا كان يبدو عىل املستفيدين أن هناك فرط يف العالج.

عايـ ْن والحـظ مـا إذا كانـت األدوية تعطـى عىل أسـاس فـردي ،وال تعطى نفـس األدوية ونفـس اجلرعـات للجميع ،وأن
كل جرعـة مـن األدويـة تعطـى يتم تسـجيلها .وقد حيتـاج هـذا األمر إىل خبري مسـتقل.
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واملعاينات
املقياس  4.2الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 2

املقياس 5.2

أن تتوفر خدمات كافية يف جمال الصحة العامة والصحة اإلنجابية.

املعايري

 1.5.2تقديـم فحـوص صحيـة بدنيـة للمسـتفيدين و/أو التحري عـن أمراض معينـة عند الدخـول إىل املرفـق وبصورة
منتظمة بعد ذلك.
 2.5.2تو ُّفر العالج للمشاكل الصحية العامة  -بام يف ذلك اللقاحات  -للمستفيدين ،يف املرفق أو عن طريق اإلحالة.
 3.5.2وجـود آليـات لإلحالـة  -عند احلاجة إىل إجـراءات جراحية أو طبيـة ال يمكن توفريها يف املرفـق  -لضامن حصول
املستفيدين عىل هذه اخلدمات الصحية يف الوقت املناسب.
 4.5.2إجراء تثقيف صحي منتظم والرتويج له يف املرفق.

 5.5.2إطالع املستفيدين عىل املسائل اخلاصة بالصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة ،وتقديم املشورة هلم بشأهنا.

 6.5.2تقديـم خدمـات الصحـة العامـة والصحـة اإلنجابية للمسـتفيدين ،مـع املوافقة احلرة واملسـتنرية واملبنيـة عىل علم
واطالع.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

راجـع ملفـات املسـتفيدين لتحديـد مـا إذا أجريـت هلـم فحوصـات صحيـة بدنيـة و/أو حتريـات عنـد أول زيـارة للمرفق
ودو ْن مالحظتـك حول مـدى تكـرار إجـراء التحري.
وعلى نحـو منتظـم فيما بعـدِّ .

حتقق مما إذا كان يتم التحري عن:
ْ

• •الرسطان (مث ً
ال بـإجراء :تصوير شعاعي للثدي ،اختبار بابانيكوالو ،فحص اجللد ،فحص الفم)،
• •أمراض القلب (مث ً
ال بقياس :ضغط الدم ،الكولسرتول)،
• •السكري (مستويات غلوكوز الدم)،
• •السل،

• •التطعيم.

قق من وجود سياسات خاصة باألمور التالية ،وراجعها:
َت ْ

• •التحري عن اإلنفلونزا ،وإتاحة التطعيم الطوعي للفئات الضعيفة،

• •الوقاية من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز ،وتقديم املشورة،

• •إجراءات اإلحالة عندما حيتاج أحد املستفيدين إىل عمليات جراحية أو إجراءات طبية ال يمكن توفريها يف املرفق،

• •أنامط التثقيف والتعزيز الصحي التي سيتم تنفيذها؛ بام يف ذلك :السمنة ،وممارسة الرياضة ،واألكل الصحي ،واإلقالع
عن التدخني ،والتغلب عىل تعاطي املخدرات (بام يف ذلك تعاطي الكحول)،
• •الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة بالنسبة للمستفيدين.

35

حتقـق ممـا إذا كانـت سياسـة املرفـق تضمـن توفير كافـة اخلدمـات الصحيـة العامـة واإلنجابيـة للمسـتفيدين عىل أسـاس
ْ
املوافقـة احلـرة واملسـتنرية واملبنيـة على علـم واطالع.
املعاينات

عاي ْن والحظ ما إذا كان املستفيدون يبدون بصحة بدنية جيدة أم أن العديد منهم طرحيو الفراش.

عاي ْن والحظ ما إذا كان التثقيف والتعزيز الصحي يقدَّ م يف املرفق.

عاي ْن ما إذا كانت هناك أماكن خمصصة للتدخني ،أم أن املستفيدين يتعرضون للتدخني السلبي.
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واملعاينات
املقياس  5.2الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 3

احلق يف ممارسة األهلية القانونية واحلق يف احلرية الشخصية واألمن الشخيص
(املادتان  12و  14من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)
املقياس 1.3

6

أن تكون األولوية دائ ًام لتفضيالت املستفيدين يف ما يتعلق بمكان وشكل العالج.
املعايري

 1.1.3إعطاء األولوية لتفضيالت املستفيدين يف مجيع القرارات املتعلقة بحصوهلم عىل اخلدمات.
7
 2.1.3بذل كافة اجلهود لتسهيل اخلروج من املرفق ،حتى تتسنى للمستفيدين إمكاني ُة العيش يف جمتمعاهتم.
 3.1.3إعطاء األولوية لتفضيالت املستفيدين يف مجيع القرارات املتعلقة بعالجهم وبخطط تعافيهم.

اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كان لـدى املرفـق سياسـة تعرتف بتفضيلات املسـتفيدين وتسـتوعبها يف مجيـع املسـائل املتعلقة باملـكان الذي
ْ
يرغبـون أن يتلقـوا العلاج فيه.
حتقق مما إذا كان لدى املرفق سياسة لتعزيز تفضيالت املستفيدين حيال العالج وخيارات التعايف.
ْ

افحـص السـجالت وامللفـات لتحديد متوسـطمدة إقامة املسـتفيدين يف املرفق ،وسـجل احلاالت ذات فترات اإلقامة التي
تزيد على احلاجة.

6

انظر أيض ًا املقياس 3.2

 7الينطبق املعيار  2.1.3إال عىل مرافق املرىض الداخليني ،ومجيع املعايري األخرى التي تندرج حتت هذا املقياس تنطبق عىل مرافق املرىض
الداخليني واخلارجيني.
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واملعاينات
املقياس  1.3الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 3

املقياس 2.3

أن تكون هناك إجراءات وضامنات مط َّبقة ملنع االحتجاز والعالج دون موافقة حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع.
املعايري

 1.2.3استناد الدخول والعالج إىل املوافقة احلرة واملستنرية واملبنية عىل علم واطالع من ِق َبل املستفيدين.
8
 2.2.3احرتام املوظفني للتوجيهات املستنرية واملبنية عىل علم واطالع من ِق َبل املستفيدين عند تقديم العالج.
 3.2.3امتالك املستفيدين للحق يف رفض العالج.

 4.2.3توثيـق أيـة حالـة مـن حاالت العلاج أو االحتجـاز تتـم يف املرفق بـدون موافقـة حرة ومسـتنرية ومبنيـة عىل علم
واطالع ،وإبالغ السلطة القانونية عنها برسعة.
 5.2.3إطلاع األشـخاص الذيـن َ
يعالـون أو ُيتجزون يف املرفـق دون موافقتهم املسـتنرية واملبنية عىل علـم واطالع عىل
إجراءات االعرتاض عىل العالج واالحتجاز.
 6.2.3دعـم املرافـق لألشـخاص الذيـن يعاجلـون أو ُيتجـزون دون موافقتهـم املسـتنرية واملبنيـة على علـم واطلاع يف
9
الوصول إىل إجراءات االعرتاض والتمثيل القانوين.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

توجه املوظفني إىل:
ْ
حتقق مما إذا كانت هناك سياسة ِّ

• •تقديم معلومات عن الدخول و/أو العالج جلميع املستفيدين واحلصول عىل موافقتهم،

• •التأكد من املوافقة احلرة واملستنرية واملبنية عىل علم واطالع من جانب املستفيدين عىل الدخول والعالج ،إضافة إىل
احلق يف رفض العالج،
• •احرتام التوجيهات املستنرية واملبنية عىل علم واطالع من جانب املستفيدين عند تقديم العالج،
عالج ٍ
ِ
ِ
أحد من املستفيدين رغ ًام عنه ،وإبالغ إحدى السلطات القانونية عن ذلك برسعة.
دخول أو
• •توثيق

• •إطالع مجيع املستفيدين عىل حقهم يف الطعن يف دخوهلم أو عالجهم ،وعىل اإلجراءات املتبعة لتحقيق ذلك؛ بام يف ذلك
كيفية الوصول إىل إجراءات الطعون والتمثيل القانوين إذا كان ذلك الزم ًا أو مرغوب ًا.

حتقق مما إذا كانت هناك سجالت أو ملفات تو ِّثق:
ْ

• •املوافقة عىل الدخول أو العالج،
• •حاالت دخول أو عالج رغ ًام عن املستفيدين؛ مع تاريخ ووقت الدخول أو العالج ،وما إذا تم إبالغ إحدى السلطات
القانونية عن احلالة ،ووقت اإلبالغ ،وألي سلطة قانونية تم اإلبالغ.

حتقـق ممـا إذا كان املرفـق يقـدم معلومـات مكتوبـة (مثلاً :كتيبـات ،نشرات) عـن إجـراءات الطعـن يف االحتجـاز أو يف
العلاج ،وعـن التمثيـل القانـوين لدعـم املسـتفيدين فيما يتعلـق بالطعـون.
 8انظر املقياس .3.2
 9انظر أيض ًا املقياس .5.4
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واملعاينات
املقياس  2.3الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 3

املقياس 3.3

أن يكون املستفيدون قادرين عىل ممارسة أهليتهم القانونية ،وأن يقدَّ م هلم الدعم الذي قد حيتاجون إليه ملامرسة أهليتهم
القانونية.
10

املعايري

 1.3.3تَعا ُمـل املوظفين مـع املسـتفيدين بطريقـة حمرتمـة يف مجيع األوقـات ،مع االعتراف بقدرهتـم عىل فهـم املعلومات
واختاذ القرارات واخليارات.
 2.3.3تقديم معلومات واضحة وشاملة عن حقوق املستفيدين بشكليها املكتوب والشفهي.

 3.3.3إعطـاء معلومـات واضحـة وشـاملة عـن التقييـم والتشـخيص والعلاج وخيـارات التعايف للمسـتفيدين بشـكل
يفهمونه ويتيح هلم اختاذ قرارات حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع.
 4.3.3متكُّن املسـتفيدين من أن ُيسـموا شـخص ًا  -أو شـبكة أشـخاص  -للدعم ،خيتاروهنم بحرية ،وأن يستشيروهم يف
اختـاذ القـرارات املتعلقـة بدخـول املرفـق والعلاج والشـؤون الشـخصية والقانونيـة واملاليـة وغريهـا ،وأن يتـم
11
التعرف عىل األشخاص املختارين من ِق َبل املوظفني.
ِ
شـخص  -أو شـبكة أشـخاص  -الدعـم الذين متـت تسـميتهم يف اإلبالغ عـن قرارات
 5.3.3احترام املوظفين لسـلطة
املستفيد الذي يتم دعمه.
 6.3.3اختاذ القرار املدعوم هو النموذج السائد ،مع جتنب اختاذ قرارات بديلة.

 7.3.3عندمـا ال يكـون لـدى املسـتفيد شـخص  -أو شـبكة أشـخاص  -للدعم ،ويرغـب يف تعيين واحد ،يقـوم املرفق
بمساعدة املستفيد عىل احلصول عىل الدعم املناسب.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقق مما إذا كانت هناك سياسات:
ْ

توجه املوظفني إىل تقديم معلومات  -شفهية وخطية ،واضحة وشاملة  -للمستفيدين عن حقوقهم،
• • ِّ

توجه املوظفني إىل تقديم معلومات للمستفيدين ،ومناقشتهم حول تقييمهم وعالجهم وخيارات تعافيهم،
• • ِّ
توجه املوظفني إىل مساعدة املستفيدين يف احلصول عىل دعم يف اختاذ القرارات،
• • ِّ
تشجع عىل تفضيل اختاذ قرارات مدعومة عىل اختاذ قرارات بديلة.
• • ِّ
املعاينات

عاي ْن والحظ ما إذا كان املوظفون يتعاملون مع املستفيدين بطريقة تعرتف بقدرهتم عىل فهم املعلومات.

عايـ ْن جلسـة بني أحـد املوظفين وأحد املسـتفيدين ملناقشـة نتائج التقييـم وخيـارات العالج ،والحـظ ما إذا كان املسـتفيد
ُيعطـى املعلومـات بطريقـة مفهومـة ،ومـا إذا كان ُيمنح فرصـة لطرح األسـئلة وتقديم اخليـارات واختـاذ القرارات.
 10املزيد من املعلومات عن اختاذ القرارات املدعومة ،انظر امللحق .5
 11ملزيد من املعلومات عن اختاذ القرارات املدعومة ،انظر امللحق .2
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عاي ْن ما إذا كانت تقدَّ م للمستفيدين معلومات (مثالً :كتيبات ،نرشات) عن:
• •الدعم القانوين

• •املساعدات املالية واالستحقاقات االجتامعية
• •أشخاص وشبكات الدعم
• •اخلدمات االجتامعية

• •خمتلف حاالت الصحة النفسية وعالجهم وخيارات التعايف منها.
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واملعاينات
املقياس  3.3الوثائق التي روجعت،
ُ

44

املوضوع 3

املقياس 4.3

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

 1.4.3هناك ملف طبي رسي شخيص لكل مستفيد.

 2.4.3متكُّن املستفيدين من احلصول عىل املعلومات الواردة يف امللفات الطبية اخلاصة هبم.
 3.4.3احلفاظ عىل رسية املعلومات املتعلقة باملستفيدين.

 4.4.3متكُّن املستفيدين من إضافة معلومات وآراء وتعليقات مكتوبة عىل امللفات الطبية اخلاصة هبم دون رقابة.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقق مما إذا كان يتم فتح ملف طبي لكل مستفيد عند الدخول.
ْ

حتقق مما إذا كانت هناك سياسات:
ْ

• •ملنح املستفيدين إمكانية الوصول إىل املعلومات الشخصية اخلاصة هبم،
• •لالحتفاظ باملعلومات اخلاصة باملستفيدين يف رسية تامة،

• •لتشجيع املستفيدين عىل إضافة معلومات مكتوبة ،وآراء ،وتعليقات عىل امللفات الطبية اخلاصة هبم ،دون رقابة.
املعاينات

حتقق من حفظ امللفات الطبية يف مكان آمن.
ْ
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واملعاينات
املقياس  4.3الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 4

عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ولالستغالل
والعنف واالعتداء (املادتان  15و  16من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة)
املقياس 1.4

أن يكون املستفيدون هلم احلق يف عدم التعرض لالعتداء اللفظي والنفيس واجلسدي واجلنيس ولإلمهال اجلسدي
والعاطفي.
املعايري

 1.1.4قيام املوظفني بمعاملة املستفيدين بإنسانية وكرامة واحرتام.

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

 4.1.4اختاذ خطوات مناسبة ملنع مجيع حاالت االعتداء.

 5.1.4قيام املوظفني بدعم املستفيدين الذين تعرضوا العتداء يف احلصول عىل الدعم الذي قد يريدونه.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

راجـع سياسـات املرفـق لتحديـد مـا إذا كانـت تعطى إرشـادات واضحة بشـأن اإلبلاغ عن حـاالت االعتـداء اللفظي أو
النفسي أو البـدين أو اجلنسي وحـاالت اإلمهـال البـدين أو العاطفي ،وبشـأن التعامـل معها.

راجـع سياسـات املرفق لتحديد ما إذا كان املسـتفيدون يسـتطيعون أن يقدموا شـكاوى حول حوادث االعتـداء أو اإلمهال،
وحتديـد كيفية التعامل مع شـكاواهم( .انظر أيضـا املقياس .)5.4

إذا مـا كَشـفت املقابلات عـن حاالت مـن االعتـداء اللفظي أو النفسي أو البـدين أو اجلنسي ،أو عن حاالت مـن اإلمهال
حتقـق مـن ملفـات املسـتفيدين ذات الصلة ،للتأكد مـن توثيق هـذه احلاالت.
البـدين أو العاطفـي،
ْ

حتقـق ممـا إذا كانـت هنـاك سـجالت رسـمية جلميع حـوادث االعتـداء البـدين أو اجلنسي أو النفسي أو حـوادث اإلمهال،
ْ
ومـن الكيفيـة التـي تـم هبـا التعامـل معها (مثلاً :مـا إذا كانت قـد ُقدِّ مت شـكوى رسـمية).
املعاينات

عايـ ْن التعامـل بين املوظفني واملسـتفيدين ،والحـظ مـا إذا كان املوظفون ُيظهـرون االحترام والتعاطف جتاه املسـتفيدين،
ـق أيـة حالـة متت فيها الشـهادة عىل أي شـكل مـن أشـكال االعتـداء أو اإلمهال.
وو ِّث ْ
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واملعاينات
املقياس  1.4الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 4

املقياس 2.4

استخدام أساليب بديلة  -عوض ًا عن العزل والتقييد  -كوسائل لتخفيف شدة األزمات املحتملة.
12

13

املعايري

 1.2.4عدم إخضاع املستفيدين للعزل والتقييد.
 2.2.4اختـا ُذ بدائـل للعـزل والتقييـد يف املرفـق ،وتدريـب املوظفين على أسـاليب ختفيـف الشـدة 14بالنسـبة للتدخل يف
األزمات ،ومنع األذى عن املستفيدين أو املوظفني.
 3.2.4تقييـم ختفيـف الشـدة جيرى بالتشـاور مع املسـتفيد املعنـي ،بغية حتديـد املح ِّفـزات 15والعوامل التي جيدها تسـاعد
عىل نزع فتيل األزمات ،وحتديد األساليب املفضلة للتدخل يف األزمات.
 4.2.4توافـر طـرق التدخـل املفضلـة التـي حيددهـا املسـتفيد املعنـي يف األزمـة ،وإدماجهـا ضمن خطـة التعـايف الفردية
للمستفيد.
 5.2.4تسـجيل أيـة حالة من حـاالت العـزل أو التقييد (مثلاً :النوع ،املـدة) وتقديم تقريـر إىل رئيس املرفـق وإىل إحدى
اهليئات اخلارجية املعنية.

اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتق مما إذا كانت هناك سياسة بشأن اللجوء إىل العزل والتقييد.
ْ

َحقق مما إذا كانت هناك سياسة تطلب:
إذا كان العزل والتقييد ُيستخدَ مان ،فت ْ
• •توثيق العزل أو التقييد؛ بام يف ذلك طبيعته ومدته،
• •أن يتم اإلبالغ عن كل احلاالت إىل رئيس املرفق،

• •أن يتم اإلبالغ عن كل احلاالت إىل هيئة خارجية ذات صلة (مثل :إحدى هيئات مراجعة الصحة النفسية).

حتقق مما إذا كانت هناك سياسة تؤسس اجتاه ًا راسخ ًا نحو التوقف عن استخدام العزل والتقييد ،وتشمل:
ْ
• •استبدال هذه املامرسات بأدوات وتقنيات ختفيف الشدة،
• •تدريب املوظفني عىل أدوات وتقنيات ختفيف الشدة،

• •إجراء تقييم يقوم فيه املستفيد املعني بتحديد العوامل املحتملة إلثارة أزمة ما ،والعوامل املفيدة يف نزع فتيل األزمات،
• •إدراج طرق التدخل املفضلة لدى املستفيد ضمن خطة تعافيه.

“ 12التقييد” يعني استخدام جهاز آيل أو دواء ملنع شخص من حتريك جسده.
“ 13العزل” يعني وضع شخص بمفرده يف حجرة مغلقة أو منطقة مؤ َّمنة هبا ما حيول دون مغادرهتا.
 14تقنيات ختفيف الشدة يمكن أن تشمل :التقييم الفوري والتدخل الرسيع يف األزمات املحتملة ،واللجوء إىل حل املشاكل مع الشخص املعني،
وإظهار التعاطف مع الشخص وطمأنته ،واستخدام تقنيات تدبري اإلجهاد أو تقنيات االسرتخاء؛ مثل متارين التنفس ،وإعطاء ح ِّيز للشخص،
وطرح اخليارات ،وإعطاء الشخص وقت ًا للتفكري.
التعرض لضغوط من أجل عمل يشء ما ،أو طرح بعض األسئلة ،أو تواجد املرء مع شخص ال يرتاح معه .والعوامل التي
املحفزات
 15قد تشمل
ُ
َ
تساعد عىل نزع فتيل أزمة ما قد تشمل البقاء وحيد ًا لفرتة من الزمن أو التحدث مع شخص يثق املرء به أو االستامع إىل املوسيقى.
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حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سـجالت أو ملفـات تو ِّثق احلـاالت التي تم فيها اللجـوء إىل العـزل أو التقييد؛ بما يف ذلك تاريخ
ْ
ِ
ِ
احلادثـة ووقتهـا ،ومدهتـا ،ومـا إذا كانـت قـد ُقدِّ مـت شـكوى مـن ق َبـل املسـتفيد أو مـن ق َبـل شـخص آخـر ،واهليئـة التي
ُقدِّ مـت الشـكوى إليها ،ونتائـج احلادثة.
املعاينات

عايـ ْن مـا إذا كانـت تتوفر «غـرف للراحة» يف املرفق (غـرف غري مقفلة ومعدَّ ة لالسـتخدام من ِق َبل املسـتفيدين عىل أسـاس
طوعـي مـن أجل السلام واهلدوء) ،ومـا إذا كانت مرحية نسـبي ًا؛ أي :دافئـة بام فيه الكفايـة ،وذات إضاءة وهتويـة كافيتني.

حتقـق ممـا إذا كان هنـاك أدوات للحجـر وغرف للعـزل ،وما إذا كانت تسـتخدَ م ،وما إذا كان املسـتفيدون ُيبسـون يف غرف
ْ
نومهم أو يف غـرف أخرى.
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واملعاينات
املقياس  2.4الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 4

املقياس 3.4

عدم إساءة استخدام العالج بالصدمة الكهربائية واجلراحة النفسية واإلجراءات الطبية األخرى التي قد يكون هلا آثار
دائمة أو غري قابلة لالنعكاس  -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

 1.3.4عدم تطبيق أية عالج بالصدمة الكهربائية دون موافقة حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع من املستفيدين.

 2.3.4توافـر دالئـل إرشـادية رسيريـة واضحـة مسـتندة إىل األدلـة عـن التوقيـت والكيفيـة التـي يمكـن أو ال يمكن أن
تط َّبق فيها العالج بالصدمة الكهربائية ،وااللتزام هبذه الدالئل.
 3.3.4عدم استخدام العالج بالصدمة الكهربائية مطلق ًا يف شكلها غري املعدل (أي :بدون خمدر ومرخٍ للعضالت).
 4.3.4عدم استخدام العالج بالصدمة الكهربائية ألي قارص.

 5.3.4عـدم إجـراء اجلراحـة النفسـية وأشـكال العلاج األخـرى التـي اليمكـن الرجـوع فيهـا مـن دون املوافقـة
احلرة واملستنرية واملبنية عىل علم واطالع للمستفيد واملوافقة املستقلة ملجلس ما.
 6.3.4عدم إجراء عمليات اإلجهاض والتعقيم للمستفيدين دون موافقتهم.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

وحتقق من أهنا تتضمن ما ييل:
قم بمراجعة سياسة املرفق حيال العالج بالصدمة الكهربائية،
ْ

• •عدم جواز تطبيق العالج بالصدمة الكهربائية دون موافقة مستنرية ومبنية عىل علم واطالع.
• •عدم جواز تطبيق العالج بالصدمة الكهربائية دون خمدر.

• •عدم جواز تطبيق العالج بالصدمة الكهربائية دون مرخٍ للعضالت.
• •عدم جواز تطبيق العالج بالصدمة الكهربائية عىل القارصين.

• •وجود دالئل إرشادية واضحة بشأن استخدام العالج بالصدمة الكهربائية.

وحتقق من
راجـع سياسـة املرفـق حيـال اجلراحـة النفسـية والعالجات األخـرى اجلائـرة أو التـي ال يمكن الرجـوع فيهـا،
ْ
أهنـا تتضمن مـا ييل:
• •عدم جواز تطبيق اجلراحة النفسية والعالجات اجلائرة أو التي ال يمكن الرجوع فيها دون موافقة مستنرية ومبنية عىل
علم واطالع.

• •عدم جواز تطبيق اجلراحة النفسية والعالجات األخرى اجلائرة أو التي ال يمكن الرجوع فيها دون احلصول عىل موافقة
من جلنة خرباء مستقلة.

حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـة تتنـاول اإلجهاض والتعقيـم ،وما إذا كانـت هذه السياسـة تنص عىل أن هـذه اإلجراءات
جيـب أن ال تتم إال بموافقة املسـتفيدين.
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اطلب االطالع عىل أدلة مكتوبة عىل أن:
ْ

• •املستفيدين قد أع ّطوا موافقة مستنرية ومبنية عىل علم واطالع عىل العالج بالصدمة الكهربائية ،وعىل اجلراحة النفسية
وعالجهم األخرى اجلائرة أو التي ال يمكن الرجوع فيها.
• •موافق َة هيئة مستقلة قد تم احلصول عليها ألية جراحة نفسية أو عالج جائر أو التي ال يمكن الرجوع فيها،
• •املستفيدين قد أع َطوا موافقة مستنرية ومبنية عىل علم واطالع مكتوبة عىل إجراءات اإلجهاض أو التعقيم.

قـم بمراجعـة أيـة سـجالت أو ملفـات تو ِّثـق شـكاوى مقدمـة مـن ِق َبـل املسـتفيدين أو مـن غريهـم عـن االسـتخدام غري
املالئـم للعلاج بالصدمـة الكهربائيـة أو للجراحـة النفسـية ،والحـظ الكيفيـة التـي تـم هبـا التعامـل مـع هذه الشـكاوى.
املعاينات

وحتقق ممـا إذا كان ُيعطى خمدر
عايـ ْن إجـراء علاج بالصدمـة الكهربائية (ويفضـل أن يكون ذلك خلال زيارة غري معلنـة)،
ْ
ومـرخٍ للعضالت مع ًا.
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واملعاينات
املقياس  3.4الوثائق التي روجعت،
ُ
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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

 1.4.4عدم إجراء التجارب الطبية أو العلمية إال بموافقة حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع من املستفيدين.

 2.4.4عـدم حصـول املوظفين على أيـة امتيـازات أو تعويضـات أو مكافـآت لقـاء تشـجيع أو اسـتخدام املسـتفيدين
للمشاركة يف جتارب طبية أو علمية.
 3.4.4عدم إجراء جتارب طبية أو علمية إذا كان من املحتمل أن تكون ضارة أو خطرة عىل املستفيدين.
 4.4.4أخذ املوافقة عىل أية جتربة طبية أو علمية من ِق َبل جلنة أخالق مستقلة.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كانـت هنـاك سياسـة للمرفـق بخصوص إجـراء التجـارب الطبيـة وغريها مـن أشـكال التجـارب ،ومن أهنا
ْ
تنـص على أنه:
• •ال جيوز إجراء جتارب طبية دون موافقة حرة ومستنرية ومبنية عىل علم واطالع من املستفيدين،

• •ال جيوز للموظفني أن حيصلوا عىل امتيازات أو تعويضات أو مكافآت لقاء تشجيع أو جتنيد املستفيدين للمشاركة يف
جتارب طبية أو علمية.
• •يمنع منع ًا بات ًا إجراء جتارب طبية أو علمية إذا اعتُقد أهنا ضارة أو خطرة عىل املستفيدين،
• •قد متت املوافقة عىل إجراء هذه التجارب الطبية أو العلمية من ِق َبل جلنة مستقلة معنية بأخالقيات املهنة.

راجـع أيـة سـجالت أو ملفـات تو ِّثق إجـراء اختبـارات دوائية أو جتـارب أخـرى ،والحظ مـا إذا تم احلصول على موافقة
مسـتنرية ومبنيـة على علم واطلاع من املسـتفيدين ،ومـا إذا كانت قـد ُقدِّ مت أية شـكاوى من ِق َبل املسـتفيدين أو مـن ِق َبل
غريهـم بخصـوص االختبـارات والتجـارب الدوائيـة ،والكيفية التـي تم هبـا التعامل مع هذه الشـكاوى.
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واملعاينات
املقياس  4.4الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 4

املقياس 5.4

أن تكون هناك ضامنات سارية ملنع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وغريها من أشكال سوء املعاملة
واالعتداء.
املعايري

 1.5.4إطلاع املسـتفيدين على إجراءات تقديـم الطعـون والشـكاوى إىل هيئة قانونيـة خارجية مسـتقلة ،بشـأن القضايا
املتصلـة باإلمهـال أو االعتـداء أو العـزل أو احلجـر ،ودخـول املرفـق أو العلاج دون موافقـة مسـتنرية ومبنية عىل
علم واطالع ،وغريها من املسائل ذات الصلة ،وإتاحتُها هلم عىل أساس رسي.
 2.5.4تأمني املستفيدين من التداعيات السلبية النامجة عن الشكاوى التي قد تُقدَّ م.

 3.5.4إتاحة وصول املستفيدين إىل ممثلني قانونيني ،ومتكينهم من االجتامع معهم برسية.

 4.5.4إتاحـة وصـول املسـتفيدين إىل حمامني إلطالعهـم عىل حقوقهم ،ومناقشـة املشـاكل ،وتقديم الدعم هلم يف ممارسـة
حقوقهم اإلنسانية ،وتقديم الطعون والشكاوى.
 5.5.4اختاذ إجراء تأديبي و/أو قانوين ضد أي شخص يتبني أنه ييسء إىل املستفيدين أو هيملهم.
 6.5.4رصد املرفق من ِق َبل سلطة مستقلة ،ملنع سوء املعاملة.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كانـت هنـاك سياسـة للمرفق بخصـوص ضامنات ملنع سـوء معاملـة املسـتفيدين أو االعتـداء عليهـم ،وما إذا
ْ
كانـت تنص على أن:
• •املستفيدين جيب أن حيصلوا عىل معلومات عن كيفية تقديم شكوى رسية إىل هيئة قانونية مستقلة،
• •املستفيدين ينبغي أن يكونوا حمميني من أية تداعيات سلبية يمكن أن تنجم عن شكواهم،

• •املستفيدين جيب أن يتم إطالعهم عىل إمكانية حصوهلم عىل متثيل قانوين أثناء سامع الشكاوى ،وأنه بإمكاهنم أن
جيتمعوا مع مستشارهم القانوين عىل إنفراد،

• •املستفيدين جيب أن يتم إطالعهم عىل إمكانية توكيل حمامني ملساعدهتم يف ممارسة أهليتهم وحقوقهم القانونية ويف
تقديم الطعون والشكاوى.

اطلب االطالع عىل وثائق مكتوبة عن نتائج الشكاوى ،والحظ ما إذا كانت:
ْ

• •أية إجراءات تأديبية قد ُّاتذت ضد موظف لقاء اعتداء عىل أحد املستفيدين أو إمهاله،
• •أية توصيات قد ُقدِّ مت ملنع االعتداء يف املستقبل.
راجع أية وثائق (مثالً :تقارير) عن زيارات إىل املرفق من ِق َبل سلطات رقابية مستقلة:
• •حدِّ د مدى تكرار زيارات السلطة الرقابية املستقلة إىل املرفق.
• •راجع أية نتائج وتوصيات قدمتها هذه السلطة.
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واملعاينات
املقياس  5.4الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 5

احلق يف العيش بشكل مستقل ويف االندماج يف املجتمع
(املادة  19من 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

 1.1.5قيام املوظفني بإطالع املستفيدين عىل خيارات السكن واملوارد املالية.

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

حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـة للمرفق بخصوص تعزيـز تبادل املوظفين املعلومات مع املسـتفيدين ،وتقديـم الدعم هلم
ْ
يف سـبيل احلصول عىل سـكن وعىل مـوارد مالية.
املعاينات

عايـ ْن  -إذا أمكـن  -جلسـة بين أحد املوظفني وأحد املسـتفيدين ،لتحديد نمـط الدعم املعروض واملقدم لتسـهيل احلصول
عىل :
• •سكن وخيارات وموارد مالية،

• •فرص للتعليم وللعمل (انظر املقياس ،)2.5
ٍ
ومشاركة يف منظامت سياسية ودينية واجتامعية ومنظامت إعاقة (انظر املقياس ،)3.5
• •أنشطة سياسية،
• •أنشطة اجتامعية وثقافية ودينية وترفيهية (انظر املقياس ،)4.5
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واملعاينات
املقياس  1.5الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 5

املقياس 2.5

أن يكون املستفيدون قادرين عىل احلصول عىل فرص التعليم والعمل.
املعايري

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

 2.2.5دعـم املوظفين للمسـتفيدين يف احلصـول على فـرص التعليـم؛ بما يف ذلـك التعليـم االبتدائـي والثانـوي ومـا
بعد الثانوي.
 3.2.5دعم املوظفني للمستفيدين يف التطوير الوظيفي ويف احلصول عىل فرص عمل مقابل أجر.
اإلرشادات

مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كانـت هنـاك سياسـة للمرفـق بخصـوص تعزيز تبـادل املعلومات مـن ِق َبـل املوظفني مـع املسـتفيدين وتقديم
ْ
الدعـم هلـم يف سـبيل احلصـول عىل فـرص للتعليـم وللعمل.
املعاينات

انظر املقياس  ،1.5املعاينات.
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واملعاينات
املقياس  2.5الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 5

املقياس 3.5

تأييد حق املستفيدين يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة ويف ممارسة حرية تكوين اجلمعيات.
املعايري

 1.3.5قيـام املوظفين بإعطاء املسـتفيدين املعلومـات الالزمة هلم من أجل املشـاركة الكاملـة يف احلياة السياسـية والعامة،
والتمتع بفوائد حرية تكوين اجلمعيات.
 2.3.5قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف ممارسة حقهم يف التصويت.

 3.3.5قيـام املوظفين بدعـم املسـتفيدين يف االنضمام إىل أنشـطة املنظمات السياسـية والدينيـة واالجتامعيـة ومنظمات
اإلعاقة واإلعاقة العقلية وغريها من املجموعات ،ويف املشاركة فيها.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كانـت هنـاك سياسـة للمرفـق بخصـوص تعزيز تبـادل املعلومات مـن ِق َبـل املوظفني مـع املسـتفيدين وتقديم
ْ
الدعـم هلـم يف سـبيل احلصـول على التصويـت واملشـاركة يف أنشـطة املنظمات السياسـية والدينيـة واالجتامعيـة ومنظامت
اإلعاقـة البدنيـة والعقلية.
املعاينات

انظر املقياس  ،1.5املعاينات.
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واملعاينات
املقياس  3.5الوثائق التي روجعت،
ُ
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املوضوع 5

املقياس 4.5

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

 1.4.5قيـام املوظفين بإعطـاء املسـتفيدين معلومـات عـن خيـارات النشـاط االجتامعـي والثقـايف والدينـي والرتفيهـي
املتاحة.

 2.4.5قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف املشاركة يف األنشطة االجتامعية والرتفيهية التي خيتاروهنا.
 3.4.5قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف املشاركة يف األنشطة الثقافية والدينية التي خيتاروهنا.
اإلرشادات
مراجعة الوثائق

حتقـق ممـا إذا كانـت هناك سياسـة للمرفـق بخصـوص تعزيز تبـادل املعلومات مـن ِق َبل املوظفني مع املسـتفيدين ،وتسـهيل
ْ
وصوهلم إىل أنشـطة اجتامعيـة وثقافية ودينيـة وترفيهية.
املعاينات

انظر املقياس  ،1.5املعاينات.
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واملعاينات
املقياس  4.5الوثائق التي روجعت،
ُ
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يسـهم دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف تزويـد البلـدان
باملعلومـات واألدوات العمليـة اخلاصـة بتقييـم وحتسين معايير جـودة الرعايـة وحقـوق
اإلنسـان يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة .ويسـتند هـذا الدليـل إىل اتفاقيـة
األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة ،ويقـدِّ م إرشـادات عمليـة بشـأن:
• •حقوق اإلنسان ومعايري 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.
وقـد ُص ِّمـم هذا الدليل ل ُيسـتخدم يف البلـدان منخفضة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخل .ويمكن
أن تسـتخدمه أطـراف معنيـة خمتلفة كثيرة ،بام يف ذلك اللجـان املخصصة للتقييـم ،واملنظامت
غير احلكوميـة ،واملؤسسـات الوطنيـة حلقوق اإلنسـان ،وجلـان الصحـة الوطنيـة أو الصحة
النفسـية ،وهيئـات اعتماد اخلدمات الصحيـة ،واآلليات الوطنية املنشـأة بموجـب املعاهدات
الدوليـة ملراقبـة تنفيـذ معايير حقـوق اإلنسـان ،وغير ذلـك مـن األطـراف املهتمـة بتعزيـز
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة.
صدر أسـايس  -ليـس فقط لوضـع هناية لإلمهال واإلسـاءات السـابقة -
وهـذا الدليـل هـو َم ٌ
بـل هو أيضـ ًا لضمان خدمات عاليـة اجلودة يف املسـتقبل.

