
QualityRights

 A
ct

, U
nite

 & Empower                                     

for Mental H
ealth

دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم 
جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

تقييم وحتسني جودة الرعاية وحقوق 
اإلنسان يف مرافق الصحة النفسية 

والرعاية االجتامعية





جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

 دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم 
جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

 تقييم وحتسني جودة الرعاية وحقوق اإلنسان 
يف مرافق الصحة النفسية والرعاية األجتامعية

QualityRights

 A
ct

, U
nite

 & Empower                                     

for Mental H
ealth



© منظمة الصحة العاملية، 2016. مجيع احلقوق حمفوظة.

التسـميات املسـتخَدمة يف هـذه املنشـورة، وطريقـة عـرض املواد الـواردة فيهـا، ال تعبِّ عـن رأي منظمـة الصحة العاملية بشـأن 
ل  الوضـع القانـوين ألي بلـد، أو إقليـم، أو مدينـة، أو منطقة، أو لسـلطات أي منها، أو بشـأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشـكِّ

اخلطـوط املنقوطـة عـى اخلرائط خطوطـًا حدوديـة تقريبية قـد ال يوجد بعـد اتفاق كامـل عليها.

كـام أن ذكـر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعنـي أن هذه الرشكات أو املنتجات معتمدة أو ُموىص هبا من ِقَبل 
 منظمـة الصحـة العاملية، تفضياًل هلا عى سـواها ممـا يامثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسـهو، متيز أسـامء املنتجات املسـجلة

امللكية بوضع خط حتتها.

ـق مـن املعلومـات التـي حتتوهيا هـذه املنشـورة، غري أن  وقـد اختـذت منظمـة الصحـة العامليـة كل االحتياطـات املعقولـة للتحقُّ
هـذه املـادة املنشـورة جيـري توزيعهـا دون أي ضـامن من أي نـوع، رصاحًة أو ضمنـًا. ومن ثم تقع عـى القارئ وحده مسـؤولية 
تفسـري املـادة واسـتخدامها. وال تتحمـل منظمة الصحـة العاملية بأي حال أي مسـؤولية عـام يرتتب عى اسـتخدامها من أرضار.

ويمكـن احلصـول عى منشـورات منظمة الصحة العامليـة من وحدة تبـادل املعارف واإلنتـاج، املكتب اإلقليمـي ملنظمة الصحة 
العامليـة لرشق املتوسـط، ص. ب. 7608، مدينـة نر، القاهرة 11371، مـر )هاتف رقـم: 20226702535+، فاكس رقم: 
20226702492+؛ وعنـوان البيـد اإللكـرتوين: emrgoksp@who.int(. علـاًم بـأن طلبـات احلصول عى اإلذن باستنسـاخ 

أو ترمجـة منشـورات املكتـب اإلقليمـي ملنظمة الصحة العامليـة لرشق املتوسـط، جزئيًا أو كليًا، سـواء كان ذلك ألغـراض بيعها 
أو توزيعهـا توزيعـًا غـري جتـاري، ينبغـي توجيههـا إىل املكتـب اإلقليمي لرشق املتوسـط، عـى العنـوان املذكور أعـاله؛ والبيد 

.emrgoegp@who.int اإللكرتوين: 

بيانات الفهرسة أثناء النرش 
منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط

دليـل منظمـة الصحـة العامليـة لتقييـم جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان: تقييـم وحتسـني جـودة الرعايـة وحقـوق   
اإلنسـان يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة اإلجتامعيـة / منظمـة الصحـة العامليـة. املكتـب اإلقليمـي لـرشق املتوسـط

ص.  
)ISBN: 978-92-4-154841-0(    2012 صدرت الطبعة اإلنجليزية يف جنيف  

1. الصحـة العقليـة   2. خدمـات الصحـة النفسـية - مواصفـات   3. حقـوق اإلنسـان   4. جودة الرعايـة الصحية     
املتوسـط لـرشق  اإلقليمـي  املكتـب  العنـوان   ب.  أ.  الوطنيـة    الصحيـة  6. البامـج  مواصفـات    السـكنية -  5. املرافـق 

)ISBN: 978-92-9022-066-4(  )WM 30 :تصنيف املكتبة الطبية القومية(  
)ISBN: 978-92-9022-067-1(        )متاح عى شبكة اإلنرتنت( 



3 املحتويات

املحتويات

5 ........................................................................................... شكر وتقدير

1. املقدمة.............................................................................................. 7

2. دليل منظمة الصحة العاملية جلودة الرعاية وحقوق اإلنسان........................................... 9

3. من يمكنه استخدام هذا الدليل؟ .................................................................. 15

4. إنشاء فريق إدارة املرشوع وحتديد أهدافه........................................................... 20

21 ................................................................................ 5. وضع إطار للتقييم

28 ........................................................... 6. إنشاُء جلان التقييم وحتديد طريقة عملها

7. تدريب أعضاء جلان التقييم........................................................................ 30

8. حتديد سلطة اللجان............................................................................... 31

32 .......................................... 9. إعداد استامرات املوافقة واحلصول عى املوافقة األخالقية

10. جدولة التقييم وإجراؤه.......................................................................... 33

34 .................................................................................. 11. مشاهدة املرفق

12. مراجعة وثائق املرفق............................................................................. 36

39 .................... 13. مقابلة املستفيدين وأفراد األرس )أو األصدقاء أو القائمني بالرعاية( واملوظفني

43 ................................................................... 14. إعداد تقارير عن نتائج التقييم

45 ........................................................................... 15. استخدام نتائج التقييم

47 ................................. هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية امُللَحق 1. مبادئ املامرسة املوجَّ

امُللَحق 2. األهلية القانونية واختاذ قرارات مدعومة.................................................... 50

امللَحق 3. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة..................................................... 52

 امُللَحق 4. مواضيع ومقاييس ومعايري دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم
78 ....................................................................... جودة الرعاية وحقوق اإلنسان

90 .......... امُللَحق 5. أمثلة عى أحجام عينات ألنواع خمتلفة من امَلرافق، وفقًا لعدد املوظفني واملستفيدين

93 .................... امللحق 6. عينة استامرات مواَفقة ملن جترى معهم مقابالت من املشاركني يف تقييم ما





5 شكر وتقدير

شكر وتقدير
املؤلفـون الرئيسـيون هلـذا الدليـل مهـا ميشـيل فنـك، وناتـايل درو، وكالمهـا مـن قسـم سياسـات الصحـة 
النفسـية وتطوير اخلدمات، إدارة الصحة النفسـية وإسـاءة اسـتخدام املـواد، يف املقر الرئيـي ملنظمة الصحة 

العامليـة يف جنيف، سـويرسا.

وقدم اإلرشادات واملراجعات التقنية كل من:

ميلفـني فريـامن، اإلدارة الوطنيـة للصحـة، جنـوب  •
. يقيا فر أ

أشـامت موسـى سـايل، الشـبكة العامليـة للخاضعني  •
يف  أبونتـو  مركـز  النفـي،  العـالج  مـن  والناجـني 

جنـوب أفريقيـا، كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا.
آن مـاري بـوب، مركـز أبونتـو يف جنـوب أفريقيـا،  •

كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا.
جوديـث كوهـني، جلنة حقـوق اإلنسـان يف جنوب  •

أفريقيا.
كريستني أوغارانكو، كندا. •
والرعايـة  • الصحـة  رامـون كويـروس، وزارة  جـي 

إسـبانيا. أوسـرتياس،  حكومـة  مقاطعـة  الصحيـة، 
جابيث أوغامبا ماكانا، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
سوسن ناجري، منظمة حرية الفكر، كينيا. •
ملنـارصة  • غوتينـغ  حركـة  سـونكيل،  تشـارلني 

املسـتهلكني، رئيـس إدارة منـارصة الصحة النفسـية 
أفريقيـا. جنـوب  يف 

الصحـة  • مسـتخدمي  شـبكة  كاتنتـوكا،  سيلفسـرت 
زامبيـا. يف  النفسـية 

مجعيـة  • هريبابونـا،  كورومينيـز،  لوبيـز  تومـاس 
إسـبانيا. النفسـية،  للصحـة  أوفيديـو 

ملنظمـة  • الرئيـي  املقـر  كرونـغ،  ناغريـن  هيلينـا 
سـويرسا. جنيـف،  يف  العامليـة  الصحـة 

واإلدمـان،  • النفسـية  الصحـة  غريفـني،  جريمـا 
املجلـس الصحـي للمنطقـة اجلنوبيـة يف نيوزيالنـدا.

شـيخار ساكسـينا، املقـر الرئيـي ملنظمـة الصحـة  •
العامليـة يف جنيـف، سـويرسا.

ديفيـد كريبـاز، مؤسسـة الصحـة النفسـية، اململكـة  •
. ة ملتحد ا

جافيـري فازكيـز، املكتب األمريكـي اإلقليمي ملنظمة  •
الواليـات  العاصمـة،  واشـنطن  العامليـة،  الصحـة 

األمريكية. املتحـدة 
خوسـيه ميغيـل كلـداس دي أمليـدا، كليـة العلـوم  •

البتغـال. الطبيـة، جامعـة نوفـا يف لشـبونة، 
سوميطرا باثاري، عيادة ببي هول، بيون، اهلند. •
لشـبونة،  • يف  نوفـا  جامعـة  ساراشـينو،  بانتيـدو 

البتغـال، املبـادرة العامليـة للطـب النفـي، هوالندا.

ونود أيضًا إزجاء االمتنان والتقدير للذين رفدونا بخباهتم وآرائهم التقنية:

فيكتـور أباريشـيو، املكتـب دون اإلقليمـي ملنظمـة  •
الصحـة العامليـة، بانامـا.

غونيـال باكـامن، جامعـة لنـدن للصحـة واألمراض  •
املتحدة. اململكـة  املداريـة، 

جامعـة  • يف  الطـب  كليـة  بنيـديت،  لورانـت 
األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات  ماساتشوسـتس، 

لـورا بينيتـي، عـامدة كليـة سـيفرين للطـب النفي،  •
املتحدة. اململكـة 

بنجامني ي. بريكرمان، قسـم األخالقيـات احليوية،  •
املعهـد الوطني للصحة، اململكـة املتحدة.

باربرا بريناث، مجعية مناهضة التعذيب، سويرسا. •

الصحـة  • ملنظمـة  القطـري  املكتـب  بـروين،  أندريـا 
أثيوبيـا. يف  العامليـة 

جوديث بيونو دي مسـكيتا، كليـة احلقوق يف جامعة  •
إسكس، كولشسـرت، اململكة املتحدة.

فيجيـي شـندرا، املكتـب اإلقليم جلنوب رشق آسـيا  •
ملنظمـة الصحة العامليـة، نيو دهلـي، اهلند.

ملنظمـة  • اإلقليمـي  دون  املكتـب  كوهـني،  هوغـو 
األرجنتـني. يف  العامليـة  الصحـة 

اإلقليمـي  • املكتـب  نيكومـو،  غامـا  دي  سباسـتيانا 
برازافيـل،  يف  العامليـة  الصحـة  ملنظمـة  األفريقـي 

الديموقراطيـة. كونغـو  مجهوريـة 
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جوليـان إيتون، سـى بى أم املكتـب اإلقليمي لغرب  •
توغو. إفريقيا، 

مارتـا فـرياز، البنامـج الوطنـي للصحـة النفسـية،  •
البتغـال. الصحـة،  وزارة 

النـس غابل، كليـة احلقـوق يف جامعة واليـة واين،  •
ديرتويـت، ميتشـغان، الواليات املتحـدة األمريكية. 

الصحـة  • لوبيـز،  غونزاليـز  كونسوبشـيونو  أميليـا 
العموميـة واملشـاركة،  مقاطعة أوسـرتياس، إسـبانيا.

لورنس كوسـتني، مؤسسـة أونيل للقانـون والصحة  •
العامليـة، جامعـة جورج تـاون، واشـنطن العاصمة، 

املتحـدة األمريكية. الواليات 
جامعـة  • يف  اإلنسـان  حقـوق  مركـز  هنـت،  بـول 

املتحـدة. اململكـة  كولشسـرت،  إسـكس، 
الصحـة  • وأصدقـاء  أرس  مجعيـة  جابـر،  شـادي 

غـزة. وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  النفسـية، 
جـان بـول كواسـيك، صحـة الشـباب يف أوريغني،  •

أسـرتاليا. ملبورن، 
كارولني فاي ينغ كوك، كندا. •
النفسـية،  • أوليفـر لويـس، مركـز منـارصة اإلعاقـة 

هنغاريـا. بودابسـت، 
عائشة مالك، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة. •
أنجليـكا مونريـال، اللجنـة الوطنية حلاميـة املصابني  •

باألمراض النفسـية، تشـييل.
مارسـتيال مونتيـريو، املكتـب األمريكـي اإلقليمـي  •

العاصمـة،  واشـنطن  العامليـة،  الصحـة  ملنظمـة 
األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات 

ماثيـا موجلـني، املكتـب اإلقليمـي األورويب ملنظمـة  •
الصحـة العامليـة، كوبنهاجـن، الدانمـرك.

مجيـل ناصيـف، مركـز الصحـة النفسـية املجتمعية،  •
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  الصحـة،  وزارة  سـلفيت 

. ة غز
أالنـا أوفيـرس، املقر الرئيـي ملنظمة الصحـة العاملية  •

يف جنيف، سـويرسا.
لونيـال بيرتيـا، مؤسسـة تريمبـوس، املركـز املتعاون  •

مـع منظمـة الصحـة العامليـة، هولندا.
مـات بـوالرد، مجعيـة مناهضـة التعذيـب، جنيـف  •

سـويرسا.

اإلقليمـي  • األمريكـي  املكتـب  رودريغيـز،  جـورج 
العاصمـة،  واشـنطن  العامليـة،  الصحـة  ملنظمـة 

األمريكيـة. املتحـدة  الواليـات 
ديانـا روز، مؤسسـة الطـب النفـي، كليـة كينغـز،  •

لنـدن، اململكـة املتحـدة.
الصحـة  • ملنظمـة  اإلقليمـي  املكتـب  سـعيد،  خالـد 

مـر. القاهـرة،  املتوسـط،  لـرشق  العامليـة 
توم شكسـبري، املقر الرئيـي ملنظمة الصحـة العاملية  •

يف جنيف، سـويرسا.
اململكـة  • سـتامب،  ماكسـويل  سـنكلري،  جيسـيكا 

املتحـدة.
سـاره سـكني، املقر الرئيـي ملنظمة الصحـة العاملية  •

يف جنيف، سـويرسا.
بيـرت ستاسـتني، البنامج العاملـي للصحة النفسـية،  •

الواليـات  يـورك،  نيـو  مدينـة  كولومبيـا،  جامعـة 
األمريكيـة. املتحـدة 

كنـا سـيغيورا، املقر الرئيـي ملنظمة الصحـة العاملية  •
يف جنيف، سـويرسا.

العموميـة،  • للصحـة  ميلـامن  كليـة  سـورس،  عـزرا 
الواليـات  نيويـورك،  مدينـة  كولومبيـا،  جامعـة 

األمريكيـة. املتحـدة 
سـتيفن تانـغ، اجلامعة األسـرتالية الوطنيـة، كانبريا،  •

أسرتاليا.
غراهـام ثوميكروفـت، معهـد الطـب النفـي، كلية  •

كينغـز، لنـدن، اململكـة املتحدة.
أنيـل فارتـاك، مجعيـة إذكاء الوعي بالفصـام، بيوين،  •

هلند. ا
سـتوكهومل  • مقاطعـة  جملـس  فاهيلبـريغ،  هنريـك 

السـويد. سـتوكهومل،  للثقافـات،  العابـر  للطـب 
سـيمون واكـر، مكتـب املفـوض السـامي حلقـوق  •

سـويرسا. جنيـف،  اإلنسـان، 
زينغدونـغ وانـغ، املكتـب اإلقليمي ملنظمـة الصحة  •

العامليـة لغـرب املحيط اهلـادئ، مانيـال، الفيلبني.
ناريل فيكهام، الصحة العادلة، كانبريا، 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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خيضـع األشـخاص الذيـن لدهيـم إعاقات نفسـية وإعاقات ذهنية ومشـاكل تعاطـي خمدرات يف مجيـع أنحاء 
العـامل لرعايـة سـيئة اجلودة والنتهاكات حقوق اإلنسـان. وتفشـل خدمات الصحة النفسـية حتقيـق التكامل 
بـني املعاجلة وبني املامرسـات املسـندة بالبينـات، مما يؤدي إىل تـردي حصائـل الَتعايف. كـام أن الوصم املرتبط 
هبـذه احلاالت يعنـي أن هؤالء األشـخاص يعانون من إقصاء ورفـض وهتميش من ِقَبل املجتمـع. واملفاهيم 
اخلاطئـة عـن األشـخاص الذيـن لدهيـم مثل هـذه اإلعاقـات - بأهنـم غري قادريـن عى اختـاذ القـرارات أو 
عـى رعايـة أنفسـهم، وأهنم خطـريون، أو كائنات تسـتدعي الشـفقة والرعايـة - تعني أهنم يواجهـون متييزًا 
يف مجيـع جوانـب احليـاة. فهـم ُيَرمـون من فـرص العمل، ومـن احلصول عـى التعليـم، ومن العيـش حياَة 

ُمنتجة ومسـتقلة يف املجتمع.

منهـا األشـخاص  يعـاين  التـي  والتمييـز  اإلنسـان  انتهـاكات حقـوق  أسـوأ  بعـض  أن  املفارقـات،  ومـن 
تقديـم  أماكـن  يف  تكـون  خمـدرات  تعاطـي  ومشـاكل  ذهنيـة  وإعاقـات  نفسـية  إعاقـات  لدهيـم  الذيـن 
الرعايـة الصحيـة؛ إذ تعـد جـودة الرعايـة يف كثـري مـن البلـدان، فـإن يف كل مـن َمرافـق املـرىض الداخليني 
مـة املقدَّ املعاجلـة  وهتـدف  التعـايف.  تعيـق  أن  فعليـًا  ويمكـن  ضـارة،  بـل  سـيئة  اخلارجيـني   واملـرىض 
» غالبـًا « إىل إبقـاء هـؤالء النـاس وحاالهتـم »حتت السـيطرة«، وليـس إىل تعزيز اسـتقالهلم وحتسـني نوعية 
حياهتـم. وُينظـر إىل هـؤالء األشـخاص عـى أهنـم »أشـياء للمعاجلـة«، ال عـى أهنم بـرش هلم نفـس حقوق 
واسـتحقاقات أي شـخص آخـر؛ فـال يؤخـذ رأهيم يف خطـط رعايتهـم أو تعافيهـم، ويف كثري مـن احلاالت 
يتلقـون العـالج رغـاًم عنهـم. وغالبًا مـا يكون الوضـع يف َمرافق املـرىض الداخليني أكثر سـوءًا؛ فقـد ُيتَجز 
هـؤالء األشـخاص ألسـابيع وأشـهر وأحيانـًا سـنني يف مستشـفيات األمـراض النفسـية أو يف دور الرعايـة 
االجتامعيـة، حيـث يعانـون من ظروف معيشـية رهيبـة، ويتعرضـون ملعاملة ال إنسـانية وُمهينة؛ بـام يف ذلك 

واإلسـاءة. العنُف 

1املقدمة
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ومـن هنـا، فمن املهـم تقييم وحتسـني نوعية مرافـق املـرىض اخلارجيني ومرافـق املرىض الداخليـني عى حد 
سـواء ومراعـاِة حقـوق اإلنسـان فيهـام، بغيـة تغيري هـذا الوضـع؛ حيـث يمكـن للتقييـم الشـامل للَمرافق 
أن يسـاعد عـى حتديـد املشـاكل املوجـودة يف ممارسـات الرعاية الصحيـة القائمـة، وعى التخطيط لوسـائل 
الـة، تضمـن أن تكـون اخلدمـات ذات نوعيـة جيـدة، وأهنا حَتـرتم حقوق اإلنسـان، وتسـتجيب ملتطلبات  فعَّ
املسـتفيدين، وتعـزز اسـتقالهلم وكرامتهـم وحقهـم يف تقريـر املصـري. فالتقييـم ليـس مهـاًم فقـط مـن أجل 
إصـالح اإلمهـال واإلسـاءات التـي ارتكبـت يف املـايض، لكنـه مهم أيضـًا من أجل ضـامن تقديـم خدمات 
فعالـة وذات كفـاءة يف  املسـتقبل.2،1 وباإلضافـة إىل ذلـك، فـإن النتائـج والتوصيـات التي ُيتوصـل إليها من 
خـالل تقييـم جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يمكـن أن تضمـن احـرتام وتعزيـز السياسـات والتخطيط 

واإلصـالح الترشيعـي يف املسـتقبل حلقـوق اإلنسـان ويعززها.

حتسني جودة اخلدمات الصحية النفسية. املضمومة اإلرشادية للخدمات والسياسات الصحية النفسية ملنظمة الصحة العاملية.   1
القاهرة: منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط؛ 2006.

ومن املصادر املتممة للبلدان التي تواجه أزمات إنسانية: منظمة الصحة العاملية واملفوض السامي لألمم املتحدة لإلغاثة،   2
قوائم التحقق من الزيارات امليدانية ملواقع مؤسسات اإلغاثة، وذلك ضمن: تقدير االحتياجات واملوارد الصحة النفسية 

والنفسية-االجتامعية: جمموعة أدوات لألوضاع اإلنسانية. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2013.
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الغاية
إن الغايـة مـن دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان هـي دعـم البلـدان يف تقييم 
وحتسـني جـودة َمرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعية لدهيـا وتقييم وحتسـني حقوق اإلنسـان فيها.

النفسـية  النطـاق مـن جانـب أشـخاص مـن ذوي اإلعاقـة  الدليـل إىل مراجعـة دوليـة واسـعة  ويسـتند 
ومنظامهتـم، وقـد ُأجريـت عليـه اختبـارات جتريبيـة يف بلـدان منخفضـة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخـل؛ فهو 

ـم لكـي ُيطبَّـق يف مجيـع هـذه البيئـات. مصمَّ

وقـد يشـمل مصطلـح »أشـخص ذوي اإلعاقة النفسـية« - يف هـذا الدليـل - املصابني باعتالالت نفسـية أو 
عصبيـة أو ذهنيـة، واملصابني باضطرابـات تعاطي مـواد اإلدمان.

ويشـري مصطلـح »مرفـق« إىل أي مـكان يعيش فيـه أشـخاص ذوو إعاقات نفسـية، أو يتلقون فيـه رعاية و/
أو معاجلـة و/أو تأهيـل؛ وهـذه األماكـن تشـمل: مستشـفيات الطـب النفـي، وأجنحـة الطـب النفي يف 
املستشـفيات العامـة، وخدمـات املـرىض اخلارجيني )بام يف ذلـك مراكز الصحة النفسـية املجتمعيـة، ومراكز 
معاجلـة اإلدمـان، وعيادات الرعايـة األولية، ورعايـة املرىض اخلارجيني التـي تقدمها املستشـفيات العامة(، 
ومراكـز الرعايـة النهاريـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية، ودور الرعايـة االجتامعيـة )بـام يف ذلك دور 
األيتـام، ودور املسـنني، ودور األطفـال ذوي اإلعاقة الذهنيـة وغريها، والدور التي تسـتضيف »جمموعات« 

أخرى(.

وتقـرتن َمرافـق الطـب النفـي وغريهـا مـن مرافـق املـرىض الداخليـني ذات اإلقامـة الطويلـة - منـذ زمن 
طويـل - برعايـة سـيئة اجلـودة وبانتهـاكات حلقـوق اإلنسـان؛ حيـث يتـم عـزل نـزالء هـذه امَلرافـق عـن 
املجتمـع، ويكـون لدهيـم فرصة ضئيلـة أو معدومـة لعيش حياة عاديـة وُمنتجـة يف املجتمع. وهلذا السـبب، 
فـإن منظمـة الصحـة العاملية تويص الـدول بإغالق هذا النـوع من امَلرافـق تدرجييًا، وإنشـاء خدمات جمتمعية 
عوضـًا عنهـا، ودمـج الصحة النفسـية ضمن خدمات الرعايـة األولية واخلدمـات التي تقدمها املستشـفيات 
العامـة. وعـى الرغـم مـن أن هـذا الدليـل ال يؤيد كـون امَلرافـق ذات اإلقامـة الطويلـة بيئة مالئمـة للعالج 
والرعايـة، فـإن هنـاك حاجة ملنـع انتهـاكات املقيمني فيها وتعزيـز حقوقهم، طاملـا ظل هذا النوع مـن امَلرافق 

موجودًا يف شـتى بلـدان العامل.

وتعـدُّ اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة هـي األسـاس الـذي تسـتند إليـه معايـري 
حقـوق اإلنسـان التـي جيـب احرتامهـا ومحايتهـا وحتقيقهـا يف امَلرافـق.

 دليل منظمة الصحة العاملية2
جلودة الرعاية وحقوق اإلنسان
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املواضيع
يغطي هذا الدليل مخسة مواضيع مستنبطة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وهي:

احلـق يف التمتـع بمسـتوى معيـي الئـق املعيشـة واحلاميـة االجتامعيـة )املـادة 28 مـن اتفاقيـة حقـوق  1.
األشـخاص ذوي اإلعاقـة(. يعـاين الكثـري مـن النـزالء يف َمرافـق اإلقامـة ظروفـًا معيشـة ال إنسـانية، بام 
يف ذلـك االكتظاظ وسـوء مسـتوى اإلصحـاح والنظافـة؛ فهؤالء النـزالء يفتقـرون إىل املالبس املناسـبة 
وامليـاه النظيفـة والغـذاء والتدفئـة والفراش الالئـق واخلصوصية. وال تكـون البيئة االجتامعيـة - يف كثري 
مـن األحيـان - أفضـل حـاالً؛ فهؤالء األشـخاص حمرومـون من فرصـة التواصل مـع العـامل اخلارجي، 
وال ُتصـان خصوصيتهـم، ويعانـون مـن ملـل وإمهـال مؤملـني، ومـن قلـة أو انعـدام التنشـيط الفكـري 
أو االجتامعـي أو الثقـايف أو البـدين أو غـري ذلـك مـن أشـكال التنشـيط. فاملـادة 28 مـن اتفاقيـة حقـوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة تتطلـب - من بني أمور أخـرى - أن ُيوفَّر لألشـخاص ذوي اإلعاقة مسـتوى 
معيـي الئـق؛ بام يف ذلك الطعـام املالئم، واملالبس، وامليـاه النظيفة، واألدوات، وغريها من املسـاعدات 

اخلاصـة باإلعاقـة، والتحسـني املتواصـل لظروفهم املعيشـية.

احلـق يف التمتـع بأعـى مسـتويات ممكنـة مـن الصحـة البدنيـة والنفسـية )املـادة 25 مـن اتفاقيـة حقـوق  2.
األشـخاص ذوي اإلعاقـة(. ال يسـتطيع هـؤالء األشـخاص يف كثـري مـن البلـدان، الوصـول إىل الرعاية 
واملعاجلـة الصحيـة النفسـية األساسـية التـي يتاجـون إليهـا، فغالبًا مـا تكون اخلدمـات بعيدة جـدًا عن 
منازهلـم أو غـري ميسـورة التكلفة. ويف حاالت أخـرى، تكون اخلدمات نفسـها ذات نوعيـة رديئة؛ حيث 
ُتطبَّـق أسـاليب عـالج غـري فعالة أو ضـارة، ويتـم جتاهل مشـاكل األمراض الصحيـة العامـة النامجة عن 
العـدوى املشـرتكة بأمـراض مصاحبـة. ويتـم التشـديد عـى اخلدمـات املؤسسـية عـى حسـاب امَلرافـق 
ـز العديد مـن اخلدمات عـى احتجاز هؤالء األشـخاص  املجتمعيـة اخلاصـة باملـرىض اخلارجيـني، وتركِّ
بـدالً مـن مسـاعدهتم عـى تطويـر قدراهتـم بغيـة التعـايف وإعـادة االندمـاج يف املجتمـع )انظـر امُلرفق 1 
بشـأن املبـادئ املتعلقـة بالتعـايف(. وعـالوة عـى ذلك، فـإن نـزالء َمرافـق اإلقامة غالبـًا مـا يكونون غري 
قادريـن عـى احلصـول عـى خدمـات الصحـة العموميـة واجلنسـية واإلنجابيـة. فاملـادة 25 مـن اتفاقية 
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة تقتيض أن ُيعطـى األشـخاص ذوو اإلعاقات اخلدمـات الصحية التي 
يتاجـون إليهـا يف أقـرب مكان ممكن مـن جمتمعاهتم. كـام تقتيض أن يصلـوا عى ما يصـل عليه غريهم 
مـن األشـخاص، من حيـث نطاق وجـودة ومسـتوى الرعاية الصحيـة املجانيـة أو امليسـورة التكلفة، بام 

يف ذلـك الصحـة اجلنسـية واإلنجابية.

احلـق يف األهليـة القانونيـة واحلـق يف احلريـة الشـخصية واألمن الشـخيص )املادتـان 12 و14 مـن اتفاقية  3.
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة(. يعـاين األشـخاص ذوو اإلعاقة النفسـية والذهنية - بشـكل روتيني 
- مـن انتهـاكات حلقهـم يف ممارسـة أهليتهـم القانونيـة. وغالبـًا مـا ُينظـر إليهـم عـى أهنـم غـري قادرين 
عـى اختـاذ القـرارات املتعلقـة بحياهتـم اخلاصـة، واخليـاراُت الرئيسـية التـي تعنيهـم )عى سـبيل املثال: 
مـا يتعلـق بمـكان إقامتهـم، وعالجهم الطبي، وشـؤوهنم الشـخصية واملاليـة( تقوم هبـا األرَُس أو مقدمو 
الرعايـة أو األوصيـاء أو العاملـون يف جمـال الصحة. بل األكثر مـن ذلك، ُيعطى هؤالء األشـخاص - يف 
 مجيـع بلـدان العـامل - العـالج الطبي أو يتـم إدخاهلم إىل مرافـق اإلقامـة دون موافقتهم املسـبقة الرية.

تنـص املـادة 12 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة هلـم 
احلـق يف االعـرتاف هبـم كأشـخاص ذوي اعتبـار أمـام القانـون يف كل مـكان، كـام أهنـا تؤكد جمـددًا عى 
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف ممارسـة أهليتهـم القانونيـة عـى أسـاس املسـاواة مـع اآلخريـن يف 
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مجيـع مناحـي احليـاة، وبالتـايل فإهنـم جيـب أن يظلـوا حمـور مجيـع القـرارات التـي تؤثـر عليهـم، بـام يف 
ذلـك القـرارات املتعلقـة بعالجهـم وبأماكـن معيشـتهم وبشـؤوهنم الشـخصية واملاليـة. وتنـص املـادة 
12 أيضـًا عـى أن هـؤالء األشـخاص ينبغـي أن يتلقـوا الدعـم يف ممارسـة أهليتهـم القانونيـة. وهـذا 

يعنـي أنـه ينبغـي أن يكـون بإمكاهنـم الوصـول إىل شـخص أو جمموعـة مـن األشـخاص املوثـوق هبـم، 
فيرشحـوا هلـم القضايـا املتعلقـة بحقوقهم وسـبل عالجهم وباملسـائل األخـرى ذات الصلـة، ويمكنهم 
أن يسـاعدوهم عـى توضيـح خياراهتـم واحللـول املفضلـة لدهيـم واإلبـالغ هبـا. وهـؤالء األشـخاص 
مـون الدعـم يمكـن أن يكونـوا حمامني، وأمنـاء مظامل شـخصيني، ومقدمي خدمـات جمتمعية،  الذيـن يقدِّ
 ومسـاعدين شـخصيني وأقرانـًا )وللمزيـد مـن املعلومات عن اختـاذ قـرارات مدعومة، انظـر امُلرفق 2(.

وُتعتـَب املـادة 14 من اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة )احلـق يف احلرية واألمان الشـخيص( بندًا 
هامـًا فيـام يتعلـق بإدخاهلـم املرفـق دون موافقـة مسـبقة؛ فقـد نصـت عـى أن األشـخاص ذوي اإلعاقة 
جيـب أن ال ُيرمـوا مـن حريتهم بشـكل غـري قانوين أو بشـكل تعسـفي، وأن أي حرمان مـن احلرية جيب 

أن يكـون وفقـًا للقانـون، وأن وجـود اإلعاقـة ال يـبر بأي حـال من األحـوال احلرماَن مـن احلرية.

ولالسـتغالل  4. امُلهينـة،  أو  الالإنسـانية  أو  القاسـية  العقوبـة  أو  للمعاملـة  أو  للتعذيـب،  التعـرض  عـدم 
والعنـف واإلسـاءة )املادتـان 15 و 16 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة(. يف كثـري مـن 
البلـدان يتعـرض هـؤالء األشـخاص يف مرافـق املـرىض الداخليـني ويف دور الرعايـة االجتامعيـة إىل 
إسـاءة بدنيـة وجنسـية ونفسـية، ويقـيض الكثـري منهـم أيامـًا وأشـهرًا وحتى سـنني وهـم يعيشـون حياة 
جامـدة بـال هـدف يف ملل شـديد وعزلـة اجتامعية تامـة؛ فهم - غالبـًا - معزولـون )يف زنزانـات العزل، 
عـى سـبيل املثـال( أو موضوعـون يف قيـود )مثـل السالسـل واألغـالل واألرسة الشـبيهة باألقفـاص(. 
إضافـة إىل ذلـك، فإهنـم - غالبـًا - مـا يتعرضـون إىل مـداواة مفرطـة، بحيـث يبقـون منقاديـن ويبقـى 
»التعامـل معهـم سـهاًل«. ويف كثـري مـن األحيـان - ووفقـًا للقانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان - فـإن 
التعذيـب. بـل وتصـل يف بعـض احلـاالت إىل درجـة  املعاملـة،  املعاملـة تصـل إىل حـد إسـاءة   هـذه 

وتقـيض املـادة 15 باختـاذ كافـة التدابري املناسـبة لوقايـة األشـخاص ذوي اإلعاقة من التعـرض للتعذيب 
أو للمعاملـة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة. وتنص هذه املادة - أيضـًا - عى حظر إخضاع 
أي فـرد إىل جتـارب طبيـة إو علميـة بدون موافقة حـرة منه. وتقيض املـادة 16 بأن ُتتخذ كافـة التدابري ملنع 
مجيع أشـكال االسـتغالل والعنف واإلسـاءة، ومحاية هؤالء األشـخاص منهـا. كام تقتيض هـذه املادة بأن 
ُتتخـذ مجيـع التدابـري املناسـبة لتعزيز التعـايف البدين واملعـريف والنفي، وإعـادة التأهيل، وإعـادة اإلدماج 
االجتامعـي، لألشـخاص ذوي اإلعاقـة - الذين يصبحون ضحايا أي شـكل من أشـكال االسـتغالل أو 
العنـف أو اإلسـاءة - بطـرٍق منها تقديم خدمـات احلامية. إضافة إىل ذلـك، فإن التعايف وإعـادة االندماج 
جيـب أن َيدثـا يف بيئـٍة تعزز صحـَة الفـرد ورفاهيَته وكرامَتـه واسـتقالَله واحرتاَمه لنفسـه، وأن يأخذا يف 
االعتبـار االحتياجـات اخلاصـة بنـوع اجلنس وبالسـن. وعى نفـس القدر مـن األمهية، نـرى أن املادة 16 
ة خلدمة األشـخاص ذوي اإلعاقة - بشـكل فعـال - من ِقَبل  تقـيض بمراقبـة مجيع امَلرافـق والبامج امُلعدَّ

سـلطات مستقلة.

احلـق يف العيـش بصـورة مسـتقلة ويف االندماج ضمن املجتمـع )املادة 19 مـن اتفاقية حقوق األشـخاص  5.
ذوي اإلعاقـة(. يعـاين األشـخاص ذوي اإلعاقـة من انتهاكات واسـعة النطـاق ومن التمييـز، مما يمنعهم 
مـن العيـش واالندمـاج يف املجتمـع؛ فهـم ُيَرمون مـن فرص العمـل ومن احلصـول عى التعليـم، ومن 
الوصـول إىل الدعـم االجتامعـي واملـايل الذي يتاجـون إليه حتـى يعيشـوا يف املجتمع. كام أهنـم ُيمنعون 
مـن ممارسـة حقهـم يف التصويـت يف املنظـامت السياسـية والدينيـة واالجتامعيـة والدعويـة ومنظـامت 
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املسـاعدة الذاتيـة، ومـن االنضـامم إليها واالشـرتاك فيهـا. وهم غـري قادرين عـى أداء ممارسـاهتم الدينية 
أو الثقافيـة، وحمرومـون مـن فرص األنشـطة الرتفيهية والرياضيـة وأنشـطة اللياقة البدنيـة. ويكمن جزء 
مـن املشـكلة يف أن كاًل مـن خدمـات املـرىض الداخليـني واملرىض اخلارجيـني لألشـخاص ذوي اإلعاقة 
النفسـية تركـز عـى املعاجلـة والرعايـة، وليـس عـى توفـري أو تيسـري الوصـول إىل جمموعـة كاملـة مـن 
 الدعـم تسـمح هلؤالء األشـخاص بالعيش يف املجتمع بصورة مسـتقلة، وباملشـاركة الكاملـة يف املجتمع.

فاملـادة 19 تنـص عـى أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة هلـم احلـق يف العيـش يف املجتمـع، وأن احلكومـات 
جيـب أن تتخـذ التدابـري الفعالـة املناسـبة لتسـهيل اندماجهـم ومشـاركتهم الكاملـة يف املجتمـع. وتنص 
كذلـك عـى أن هؤالء األشـخاص هلـم احلق يف أن يقـرروا أين يعيشـون، ومـع من يعيشـون، وعى أهنم 
. كـام أن املـادة 19 تنـص - بشـكل ملحوظ  جيـب أال جيـَبوا عـى العيـش يف إطـار ترتيـب معيـي معنيَّ
- عـى أن هـؤالء األشـخاص جيـب أن تتـاح هلـم فرصـة الوصـول إىل جمموعـة مـن اخلدمـات املنزليـة 
وخدمـات اإلقامـة وغريهـا من خدمـات الدعـم املجتمعي؛ بـام يف ذلك املسـاعدة الشـخصية الرضورية 
لدعـم العيـش واالندمـاج يف املجتمـع، وملنـع االنعـزال أو االنفصال عـن املجتمع. وقـد وردت مفاهيم 
االندمـاج واملشـاركة املبينـة يف املـادة 19 كذلـك يف مـواد أخـرى مـن االتفاقيـة، بـام فيهـا تلـك املتعلقـة 
باحلقـوق يف التعليـم، ويف العمـل والتوظيـف، ويف املشـاركة يف احليـاة السياسـية والعامـة والثقافية، ويف 

االسـتجامم والرتفيـه والرياضة.

)انظر امُلرفق 3 لالطالع عى النص الكامل التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(.

املقاييس واملعايري املستخدمة يف دليل منظمة الصحة العاملية جلودة الرعاية 
وحقوق اإلنسان

لقـد تـم تقسـيم كل مـن »املواضيـع« أو »احلقـوق« املذكـورة أعـاله إىل سلسـلة مـن »املقاييـس«، التـي 
ـمت بدورهـا إىل سلسـلة مـن »املعايري«. فاملعايري تشـكل األسـاس لتقييم جـودة الرعايـة وتقييم حقوق  ُقسِّ
اإلنسـان. وعـى ضوء هـذه املعايري يتم تقييـم الوضـع يف امَلرافق، من خـالل املقابالت واملشـاهدة ومراجعة 
ن الشـخص الـذي يقـوم بالتقييم من حتديـد ما إذا تم اسـتيفاء  الوثائـق. وتقييـم كل معيـار مـن املعايـري يمكِّ
 مقيـاس معـني. وتسـاعد هـذه املقاييـس بدورهـا عـى حتديـد مـا إذا تـم اسـتيفاء املوضـوع الشـامل حمـل

التقييم )الشكل 1(.
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الشكل 1. مثال عى تقسيم كل موضوع إىل مقاييس ومعايري جيب توافرها يف تقييم جودة الرعاية 
وتقييم حقوق اإلنسان اخلاصة بالصحة النفسية وبمرافق الرعاية االجتامعية

املوضوع 1
احلق يف مستوى معيي الئق ويف 

احلامية االجتامعية

املقياس 1.1
 املبنى بحالة 
مادية جيدة

املقياس 2.1
ظروف النوم مرية وتسمح 

بخصوصية كافية

املقياس 3.1
 املِرفق يلبي متطلبات 

النظافة واإلصحاح

املقياس 4.1
دون  املستفيدون من اخلدمات ُيزوَّ

بالطعام واملالبس ومياه الرشب

املقياس 5.1
املستفيدون من اخلدمات قادرون 
عى التواصل بحرية وحقهم يف 

اخلصوصية ُمصان

املقياس 6.1
بة   املِرفق يوفر بيئة مرحِّ

زة ومرية وحمفِّ

املقياس 7.1
األشخاص قادرون عى التمتع بحياة 

اجتامعية ُمنتجة

املعيار 1.1.1
املبنى بحالة جيدة من حيث 

اإلصالح

املعيار 2.1.1
املبنى يمكن استخدامه من جانب 
األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية

املعيار 3.1.1
اإلضاءة والتدفئة والتهوية توفر بيئة 

معيشية مرية

املعيار 4.1.1
توجد تدابري مطبَّقة حلامية األشخاص 

من اإلصابة خالل احلرائق

مقابالت:
املستفيدون من  •

اخلدمات
املوظفون •
األرس •

مشاهدة

مراجعة الوثائق
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عالقة املواضيع واملقاييس واملعايري بَمرافق املرىض الداخليني واملرىض 
اخلارجيني

يوضـح اجلـدول 1 أن املواضيـع 2 و3 )باسـتثناء املعيـار 4.1.3( و 4 و 5 ومقاييس ومعايـري كل منها تنطبق 
عـى كٍل مـن َمرافـق املـرىض الداخليني واملـرىض اخلارجيـني. و يتناول املوضـوع 1 - عى وجـه التحديد - 
ظـروف املعيشـة يف َمرافـق اإلقامـة، وبالتـايل فهـو ال ينطبـق عـى خدمـات املـرىض اخلارجيني، لكنـه - مع 
ذلـك - ينطبـق عـى مراكـز الرعايـة النهاريـة. ويبـني امُللحـق 4 القائمـة الكاملـة للموضوعـات واملقاييس 

واملعايري.

اجلدول 1. قابلية تطبيق املواضيع عى َمرافق املرىض الداخليني واملرىض اخلارجيني

املرىض اخلارجينياملرىض الداخلينياملوضوع

1
2

3
املعيار 4.1.3 يف املقياس 1.3 ال صلة 

له بَمرافق املرىض اخلارجيني
4
5

مكونات دليل منظمة الصحة العاملية جلودة الرعاية وحقوق اإلنسان
لة حـول كيفيـة إجراء  م دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعاية وحقـوق اإلنسـان تعليـامت مفصَّ يقـدِّ

التقييـم وإعـداد التقاريـر واالسـتفادة النتائـج، كـام يتضمـن العديد مـن األدوات:

أدوات التقييم: •
أداة منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف جمـال املقابـالت: توفـر هـذه األداة  -

اإلرشـادات بشـأن إجـراء مقابـالت مـع املسـتفيدين مـن اخلدمـات، وأفـراد األرس )أو األصدقـاء أو 
مقدمـي الرعايـة( وموظفـي املرفـق.

ومراجعـة  - املعاينـة  جمـال  يف  اإلنسـان  وحقـوق  الرعايـة  جلـودة  العامليـة  الصحـة  منظمـة  أداة 
املرفـق. بمعاينـة  والقيـام  الوثائـق  مراجعـة  بشـأن  إرشـادات  األداة  هـذه  توفـر   الوثائـق: 

استامرات إعداد التقارير: •
تقريـر تقييـم املرافـق: هتـدف هـذه الوثيقـة إىل مسـاعدة فِـرق التقييـم عى مجـع وتقديـم النتائـج التي  -

توصلـوا إليهـا واالسـتنتاجات والتوصيـات اخلاصـة بَمرافـق فردية.
تقريـر تقييـم البلـدان: هتدف هـذه الوثيقة ملسـاعدة فِرق التقييـم يف مجع وتقديـم النتائج التـي توصلوا  -

إليهـا واالسـتنتاجات والتوصيات عى مسـتوى البلدان.



15 من يمكنه استخدام هذا الدليل؟ 

من يمكنه استخدام 
هذا الدليل؟ 

يمكـن اسـتخدام هـذا الدليـل مـن ِقَبـل جمموعـات ومنظـامت وطنيـة ودوليـة شـتى. ويمكـن اسـتخدامه 
إلجـراء تقييـم مفـرد أو يف إطـار برنامـج عـى مسـتوى البلـد لتحسـني امَلرافـق.

اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان واملنظامت غري احلكومية
خيتـص عـدد مـن اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة برصـد حقـوق اإلنسـان يف أماكـن االحتجـاز وغريهـا مـن 
امَلرافـق؛ فاللجنـة الفرعيـة لألمـم املتحـدة ملنع التعذيـب وغريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبة القاسـية أو 
الالإنسـانية أو املهينـة - عـى سـبيل املثـال - والتي أنشـئت بموجـب بروتوكـول األمم املتحـدة االختياري 
بشـأن اتفاقيـة مناهضـة التعذيب وبـدأ العمل هبـا يف عـام 2007 - لدهيا تفويـض بزيارة أماكـن االحتجاز، 
بـام يف ذلـك مؤسسـات الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة يف البلـدان التـي صدقـت عـى االتفاقيـة. 
وبشـكل مشـابه، فإن جلنة منـع التعذيب واملعاملـة أو العقوبة الالإنسـانية أو املهينة، والتي أنشـئت بموجب 
االتفاقيـة األوربيـة للمجلـس األورويب مـن أجل منـع التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة الالإنسـانية أو املهينة 
)2007(، تـزور كذلـك أماكـن االحتجـاز، بـام يف ذلـك مستشـفيات األمـراض النفسـية ودور الرعايـة 
االجتامعيـة، لتقييـم الكيفيـة التـي تتـم هبـا معاملـة األشـخاص املحرومني مـن حريتهـم. وتتكـون كل من 
اللجنـة الفرعيـة لألمم املتحـدة واللجنة األوروبية مـن خباء مسـتقلني، وتقدم كل منهام توصيـات للبلدان 

املعنيـة باختـاذ تدابـري فعالة ملنـع التعذيـب وإسـاءة املعاملة.

وقـد قامـت مجيـع املنظـامت غـري احلكومية الدوليـة - مثـل: منظمة حقـوق املعاقـني الدولية، ومركـز رعاية 
اإلعاقـة النفسـية، واملبـادرة العاملية للطب النفـي - بالرصد وإصـدار التقارير عن أوضاع حقوق اإلنسـان 

يف َمرافـق الصحة النفسـية والرعايـة االجتامعية.

ويف حـني أن اهليئـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان واملنظـامت غـري احلكوميـة يمكـن أن تلعب دورًا حاسـاًم يف 
إحـداث تغيـري يف هـذه امَلرافـق، إال أهنا ال يمكـن أن تتحمل املسـؤولية الكاملـة عن هذه املهمة؛ فاملسـؤولية 

الرئيسـية تقع عـى عاتق اهليئـات واآلليـات الوطنية.

اهليئات واآلليات الوطنية 
يمكـن هليئـات وآليـات وطنيـة خمتلفـة أن تقيِّم جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف َمرافق الصحة النفسـية 

االجتامعية. والرعايـة 

3
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اهليئات واآلليات الوطنية املنشأة بموجب املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
يشـرتط بعـض الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان عـى البلـدان أن تنشـئ آليـات وطنيـة لتعزيـز حقـوق 
اإلنسـان؛ فاملـادة 33 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة - عـى سـبيل املثـال - تطلـب مـن 
انخـراط األشـخاص ذوي اإلعاقـة  املسـتقلة، مـع  أو أكثـر مـن اآلليـات  احلكومـات أن تنشـئ واحـدة 

ومشـاركتهم الكاملـة فيهـا، بغيـة تعزيـز ومحايـة ومراقبـة تنفيـذ االتفاقيـة.

واملـادة 17 مـن بروتوكـول األمـم املتحدة االختيـاري بشـأن اتفاقية مناهضـة التعذيب )يتضمـن اجلدول 2 
عـى رابـط االتفاقيـة( تطلب إنشـاء آليـة أو عدة آليـات وطنية مسـتقلة ملنع التعذيـب. وتتمتع هـذه اآلليات 
بالصالحيـة ألن تقـوم - بصـورة منتظمة - بدراسـة كيفية معاملة األشـخاص يف أماكـن االحتجاز، وجتري 
املقابـالت مـع املحتجزيـن، وتقدم التوصيات إىل السـلطات املعنية بشـأن حتسـني املعاملة والظـروف، ومنع 

التعذيـب وغـريه من رضوب املعاملـة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينة.

املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
ُتنشـأ املؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسـان من أجـل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان. وتتضمـن مبادئ باريس 
التـي اعتمدهتـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحدة يف عـام 1992 توصيات شـاملة حـول دور هذه املؤسسـات 
الوطنيـة وتكوينهـا ووضعهـا واملهـام املسـندة إليهـا. ويمكن تصنيـف هذه املؤسسـات إىل فئتني رئيسـيتني: 

جلـان حقوق اإلنسـان، ووكاالت أمنـاء املظامل.

ومـن مهـام اللجـان الوطنية حلقوق اإلنسـان التأكـُد من امتثـال القوانني واللوائـح للمعايـري الدولية حلقوق 
اإلنسـان، والتحقيـق يف شـكاوى انتهـاكات حقـوق اإلنسـان. وهنـاك جلـان متخصصـة يف بعـض البلـدان 
حلاميـة حقـوق الفئـات التـي تتعـرض - بصفـة خاصـة - النتهـاكات حقوق اإلنسـان؛ بـام يف ذلك النسـاء 
واألطفـال والالجئـني واألقليـات. ويقـيض القانون بوجـود جلان وطنيـة عديـدة لتقديم تقاريـر منتظمة إىل 

املجالـس الترشيعيـة مبارشة.

ويكلَّـف أمنـاء املظـامل بتمثيـل مصالح النـاس ومعاجلة شـواغلهم، عـن طريـق التحقيق يف الشـكاوى. ويف 
م شـكوى حمددة؛ عى سـبيل املثال: عندمـا ُتنتهك حقوق  بعـض احلـاالت، قـد جُيرون حتقيقـات دون أن ُتقدَّ

مجاعـة بأكملها.

وجيـب عـى اللجـان الوطنيـة حلقوق اإلنسـان وعـى أمناء املظـامل أن يعملـوا بصورة مسـتقلة عـن احلكومة 
بغيـة القيـام بتحقيقاهتـم دون حتيـز. وقـد يعتمد كالمها عـى املصاحلـة أو التحكيم حلـل الشـكاوى، بالرغم 

مـن أن هـذه اهليئـات تعطـى - أحيانـًا - وضعًا شـبه قضائـي، ومُتنح سـلطة لفرض نتيجـة ملِزمـة قانونًا.
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اجلدول 2. صكوك حقوق اإلنسان اهلامة

صكوك األمم املتحدة
/http://www2.ohchr.org/english/lawاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

disabilities-convention.htm

البوتوكـول االختيـاري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي 
اإلعاقة

http://www2.ohchr.org/english/law/
disabilities-op.htm

العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة 
فية لثقا وا

http://www2.ohchr.org/english/law/
cescr.htm

/http://www2.ohchr.org/english/lawالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
ccpr.htm

اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو 
العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة

http://www2.ohchr.org/english/law/cat.
htm

-http://www2.ohchr.org/english/law/catالبوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
one.htm

الصكوك اإلقليمية
/http://www.africa-union.orgامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

official_documents/treaties_%20
conventions_%20protocols/banjul%20
charter.pdf

/http://www.oas.org/juridico/englishاالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان
treaties/b-32.html

البوتوكـول اإلضـايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسـان 
يف جمـال احلقـوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافية

http://www.oas.org/juridico/english/
treaties/a-52.html

أشـكال  مجيـع  عـى  للقضـاء  األمريكيـة  البلـدان  اتفاقيـة 
اإلعاقـة ذوي  األشـخاص  ضـد  التمييـز 

http://www.oas.org/juridico/english/
sigs/a-65.html

واحلريـات  اإلنسـان  حقـوق  حلاميـة  األوروبيـة  االتفاقيـة 
األساسـية

http://conventions.coe.int/treaty/en/
Treaties/Html/005.htm

االتفاقيـة األوروبية ملنـع التعذيب ومنع املعاملـة أو العقوبة 
الالإنسـانية أو املهينة

http://www.cpt.coe.int/en/documents/
ecpt.htm

وثائق أخرى مفيدة
حقـوق  اتفاقيـة  بشـأن  للبملانيـني  املتحـدة  األمـم  كتيـب 

اإلعاقـة ذوي  األشـخاص 
http://www.un.org/disabilities/default.
asp?id=212

رصـد اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة. توجيهات 
ملراقبي حقوق اإلنسـان

http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/Disabilities_training_17EN.
pdf

ر اخلـاص املعنـي بمسـألة التعذيب  التقريـر املؤقـت للمقـرِّ
أو  القاسـية  العقوبـة  أو  املعاملـة  رضوب  مـن  وغـريه 

)A/63/175( املهينـة.  أو  الالإنسـانية 

http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/48db99e82.pdf

ر اخلـاص املعنـي بحـق كل إنسـان يف التمتـع  تقريـر املقـرِّ
والنفسـية  البدنيـة  الصحـة  مـن  ممكـن  مسـتوى   بأعـى 

)E/CN.4/2005/51(

http://www.essex.ac.uk/human_rights_
centre/research/rth/docs/CHR2005.pdf
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اللجان الصحية الوطنية أو جلان الصحة النفسية
أنشـأت بعـض البلـدان جلانـًا وطنية للصحـة، وأنشـأ بعضها جلانـًا للصحـة النفسـية. وتكون هـذه اهليئات 
مسـتقلة عـن املرافق احلكوميـة والصحية، والغـرُض منها تعزيـز املعايري العالية واملامرسـات اجليـدة يف جمال 
الرعايـة الصحيـة. ويف بعـض البلـدان، وضعـت هـذه اللجـان معايـري لضـامن نوعيـة جيدة مـن اخلدمات، 
وغالبـًا مـا يتم ذلك بناء عى مشـاورات مسـتفيضة مع املسـتفيدين من اخلدمـات واملوظفـني يف املرافق. ويف 
بعـض البلـدان، ُكلِّفـت هذه اللجـان بزيـارة امَلرافق الصحية إلجـراء تقييامت مسـتقلة ملعايـري اخلدمات، إما 
م اللجان الصحيـة الوطنية عى  عى أسـاس الشـكاوى التـي تلقتها أو كجـزء من عملية تقييم مسـتمرة. تقـدِّ
أسـاس تقييامهتـا وتوجيهـاٍت بشـأن الكيفية التي يمكن للمرفق أن يسـن هبا مسـتوى الرعاية التـي يقدمها.

هيئات اعتامد اخلدمات الصحية
العديـد مـن البلـدان يمتلـك هيئـات أو وكاالت العتامد اخلدمـات الصحية. وهـي - مثل اللجـان الصحية 
- هيئـاٌت مسـتقلة، مسـؤولة عـن تقييـم مـدى نجاح خدمـات الرعايـة الصحيـة يف امتثـال معايـري الرعاية 
املعـرتف هبـا. غـري أن هيئـات االعتـامد لدهيـا وظيفـة إضافيـة هـي حتديـد مـا إذا كان سـيتم اعتـامد املرافـق 
الصحيـة، وذلـك اسـتنادًا إىل تقييمهـا. وعندمـا يتـم اعتـامد مرفـق مـا فهـذا يعنـي أن خدمتـه تلبـي معايـري 
اجلـودة املطلوبـة. وتسـاعد هـذه العمليـة عـى ضـامن أن اجلـودة هي حجـر الزاويـة يف الرتخيص الرسـمي 

للخدمـات الصحيـة وخدمـات الصحـة النفسـية وَمرافقها.

املنظامت الوطنية غري احلكومية
املنظـامت الوطنيـة غري احلكومية - ال سـيام منظامت األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية أو الذهنيـة، أو الذين 
ز عـى حقوق اإلنسـان أو  يعانـون مـن مشـاكل تعاطـي مـواد اإلدمـان، إضافـة إىل تلك املنظـامت التـي تركِّ
عـى اإلعاقـة أو عـى قضايـا الصحـة النفسـية وقضايـا تعاطـي املخـدرات - قد تلعـب أيضـًا دورًا رئيسـيًا 
يف تقييـم جـودة الرعايـة وتقييـم حقـوق اإلنسـان يف َمرافـق الصحة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة. وتتمتع 
معظـم املنظـامت غـري احلكوميـة باالسـتقالل عـن احلكومـة وعـن النظـام الصحـي؛ فهـي يف وضـع قـوي 
إلجـراء تقييـامت نزهيـة، ألهنا ال ختشـى من قطـع مواردها إذا فضحـت أوجه القصـور يف املرافق. وبالنسـبة 
لبعـض املنظـامت غـري احلكوميـة، قـد يكـون غرضهـا مـن إجـراء التقييـم هو تسـليط الضـوء عـى أحوال 
امَلرافـق عالنيـًة، مـن أجـل حتفيـز احلكومة عى اختـاذ تدابـري لتحسـينها. وقد جُتـري منظامت أخـرى التقييم 
هبـدف العمـل - يف وقـت الحـق - مع املرفـق أو مع القطـاع الصحـي أو احلكومة لتحسـني جـودة الرعاية 

وحتسـني أوضـاع حقوق اإلنسـان.

اللجنة أو اهليئة »املخصصة« للتقييم
يمكـن كذلـك أن ُتنشـأ هيئـة أو جلنـة خصيصـًا مـن أجـل تقييم جـودة الرعايـة وتقييـم حقوق اإلنسـان يف 
املرافـق ودور الرعايـة االجتامعيـة التـي يسـتخدمها األشـخاص ذوو اإلعاقـة النفسـية أو الذهنيـة أو الذين 
يعانـون مـن مشـاكل تعاطي مـواد اإلدمـان. ويف بعض البلـدان، يتم تأسـيس مثل هـذه اهليئـات )وتكوينها 
وسـلطاهتا( مـن ِقَبل الصحـة النفسـية أو الترشيعات األخرى، وميـزة ذلك أهنا توِجـد التزامًا قانونيـًا بتقييم 
املرافـق بصـورة منتظمـة، وبتقديـم تقاريـر عـن النتائـج والتوصيـات إىل احلكومـة. وهناك ميـزة أخرى هي 
أن جلـان التقييـم هـذه ال يمكـن حلها - ببسـاطة - بسـبب نقـص املوارد أو ألهنا كشـفت عـن معلومات قد 
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ل عمـل جلنة التقييـم املعيَّنـة قانونيـًا التعـاوُن اإللزامي من ِقَبـل مقدمي  تكـون حمرجـة للحكومـة. ومما يسـهِّ
اخلدمـات، والوصـوُل الكامـل إىل مجيع أجـزاء امَلرافق.

ـال، فيمكـن أن يتم إنشـاء مثل هذه  ومـع ذلـك، فـإن إنشـاء اللجنة بشـكل قانوين ليـس رشطًا للتقييـم الفعَّ
اهليئـات خـارج اإلطـار القانـوين، وقد تكـون هذه اهليئـة أكثر مرونة مـن اهليئة التي ُأسسـت بشـكل قانوين؛ 
فيـام خيـص تكوينهـا واختصاصاهتـا مثـاًل. ويف كثـري مـن البلـدان، تـم إنشـاء مثـل هـذه اهليئـات مـن قبـل 
وزارات الصحـة أو الكيانـات احلكوميـة األخـرى بغيـة حتسـني األوضـاع يف امَلرافـق. وتتمثـل امليـزة اهلامة 
هلـذه اهليئـات، سـواء أكانـت معيَّنة قانونيـًا أم ال، يف أهنا حتتفظ باالسـتقالل عـن احلكومة وعـن امَلرافق التي 

تقييمها. جيـري 

وسـوف تعتمـد اهليئـة التـي تتـوىل تقييـم جـودة الرعايـة وتقييـم حقـوق اإلنسـان جزئيـًا عـى اهليئـات 
والكيانـات املوجـودة مسـبقًا يف البلد؛ فعى سـبيل املثـال، إذا كانت هنـاك جلنة وطنية حلقوق اإلنسـان تتمتع 
بـام يلـزم مـن االسـتقالل واالختصاص واخلـبة لتقييـم امَلرافق، فقـد يكون من املنطـق اجليد االسـتفادُة من 
هـذه البنيـة. ويف حـال عـدم وجـود هيئة مناسـبة قد يكـون من الرضوري تأسـيس جلنـة تقييـم »خمصصة«. 
ويعتمـد اختيـار اهليئـة أو اآلليـة - أيضًا - عى الغـرض من التقييـم، وعى الكيفية التي سـيتم هبا اسـتخدام 

النتائج.
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إنشاء فريق إدارة املرشوع 
وحتديد أهدافه

تعـدُّ اخلطـوة األوىل يف تطبيـق جـودة الرعاية وحقوق اإلنسـان بحسـب منظمـة الصحة العاملية هي تأسـيس 
فريـق أسـايس من األشـخاص الذين سـيكونون مسـؤولني عـن اإلرشاف عـى املـرشوع، وتقديـم التوجيه 
للجنـة التـي سـُتجري التقييـم )انظـر الفقـرة 5(، وإدارة التقييـم وتنسـيقه، وإعـداد تقاريـر عـن النتائـج، 

العمل. ومتابعـة 

وقـد يضـم فريـق إدارة املـرشوع ممثلـني مـن وزارة الصحـة والـوزارات املناسـبة األخـرى )مثل: الشـؤون 
االجتامعيـة(، وممثلـني عـن منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية، واملنظـامت األرسيـة، واللجان أو 
اهليئـات الوطنية حلقوق اإلنسـان أو للصحـة، واملتخصصني يف جمـال الصحة، والصحة النفسـية، والقانون.

وجيـب أن يعطـى فريـق اإلدارة سـلطًة كافيـة لتنفيـذ مـرشوع التقييم بشـكل فعـال. وقد يتطلـب ذلك - يف 
بعـض احلـاالت، عـى سـبيل املثال - اعرتافًا رسـميًا بسـلطة الفريـق يف اإلرشاف عـى تقييم َمرافـق الصحة 
النفسـية والرعايـة االجتامعيـة يف البلـد من ِقَبـل وزارة الصحة، أو وزارة الشـؤون االجتامعيـة، أو غريها من 
اهليئـات احلكوميـة. وقـد يكون تعيـني ممثلني رفيعي املسـتوى يف فريـق اإلدارة وسـيلة فعالة لتأمني السـلطة 

الالزمة.

وهنـاك وسـيلة أخـرى لتوفـري سـلطة كافيـة لفريـق اإلدارة تتمثـل يف تعيـني هيئـة استشـارية تضـم ممثلـني 
حكوميـني رفيعـي املسـتوى )عـى سـبيل املثـال، برملانيـني أو كبـار موظفـي اللجـان الصحيـة الوطنيـة أو 
مؤسسـات حقـوق اإلنسـان(، ورؤسـاء منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ومنظـامت أرسيـة ومهنيـة. 
ويمكـن للهيئـة االستشـارية رفيعـة املسـتوى أن ختدم الغـرض املـزدوج املتمثـل يف تقديم املشـورة إىل فريق 
اإلدارة بشـأن تشـغيل املـرشوع، ويف إعطائـه مـا يلـزم مـن »النفـوذ« السـيايس للقيـام بعملـه دون عراقيل.

وجيـب عـى فريـق اإلدارة أن يـدد أهـداف التقييـم؛ هـل اهلـدف الرئيـي هـو تقييم وحتسـني مجيـع مرافق 
املـرىض الداخليـني واملـرىض اخلارجيـني يف البلـد، أم أن املرشوع سـيقتر عـى َمرافق املـرىض الداخليني؟ 
هـل الغـرض منه هو توجيه السياسـات والترشيعـات، أم أنه تعزيـُز تنفيذها - عندما تكون تلك السياسـات 
والترشيعـات موجـودة مسـبقًا؟ وحتديـد أهـداف التقييـم سـيوضح اإلطـار والكيفية التي سـيتم هبـا إعداد 

التقاريـر عـن النتائج.
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 بمجـرد أن يتـم حتديـد الغـرض مـن التقييـم، جيـب عـى الفريـق أن ينظـر يف عـدد مـن القضايـا قبـل بـدء
التقييم، هي:

حتديد نطاق التقييم
د فريق اإلدارة نطاق التقييم ويتفق عليه. يف بداية املرشوع ينبغي أن يدِّ

أوال، مـا هـو نوع املرفق أو اخلدمة التي سـيتم تقييمها؟ فعى سـبيل املثال، هل سـريكز التقييـم عى اخلدمات 
اخلاصـة بفئـة معينة مـن النـاس: األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية، أم األشـخاص ذوي اإلعاقـة الذهنية، 
أم األشـخاص ذوي اإلعاقـة العصبيـة، أم األشـخاص الذيـن لدهيم مـن اضطرابات تعاطي مـواد اإلدمان، 
أم البالغـني، أم األطفـال، أم كبـار السـن؟ وهـل سـيكون الرتكيـز عـى مرافـق اإلقامـة )مثل: مستشـفيات 
األمـراض النفسـية، أجنحـة الطـب النفي يف املستشـفيات العامـة، دور الرعايـة االجتامعيـة( أم عى مرافق 
املـرىض اخلارجيـني )مثـل: مراكـز الرعايـة النهارية، اخلدمـات املجتمعيـة، عيـادات الرعاية األوليـة، رعاية 
املـرىض اخلارجيـني التـي تقدمهـا املستشـفيات العامة، مراكـز التأهيـل(؟ أم أنه سـيتم تقييـم َمرافق املرىض 
الداخليـني واملـرىض اخلارجيـني كليهـام؟ ويبني اجلدول 3 بعـض أنواع اخلدمـات التي يمكـن النظر يف 

. تقييمها

اجلدول 3. أنواع اخلدمات التي ينظر يف تقييمها

نوع املرفق:
مستشفى لألمراض النفسية

جناح الطب النفي يف مستشفى عام
ذلـك  يف  )بـام  اخلارجيـني  املـرىض  خدمـات 
املراكـز املجتمعيـة للصحـة النفسـية أو لتعاطـي 
األوليـة،  الرعايـة  عيـادات  أو  املخـدرات، 
تقدمهـا  التـي  اخلارجيـني  املـرىض  رعايـة  أو 

العامـة( املستشـفيات 
مراكز التأهيل

مراكز الرعاية النهارية
دور  ذلـك  يف  )بـام  االجتامعيـة  الرعايـة  دور 
األيتـام، ودور كبـار السـن، ودور األطفال ذوي 
اإلعاقـة الذهنيـة وغريها مـن اإلعاقـات، ودور 

األخـرى( الفئـات 

وضع إطار للتقييم

املرفق يقدم خدمات لـ:
البالغني
األطفال

املسنني
اضطرابات تعاطي الكحول

اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان
االضطرابات النفسية

اإلعاقات الذهنية
االضطرابات العصبية
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وباإلضافـة إىل ذلـك، ينبغـي حتديـد النطـاق اجلغـرايف للتقييـم؛ فهل سـيكون عى الصعيـد الوطنـي؟ أم أنه 
سـريكز عـى واحـد أو اثنـني مـن األقاليـم أو املناطق يف البلـد؟ أو لعـل التقييم سـيكون لواحـد أو اثنني من 
املرافـق فقـط؟ وإذا كان التقييـم عـى املسـتوى الوطنـي أو عـى مسـتوى املناطـق، فهـل سـيتم تقييـم مجيـع 
املرافـق يف البلـد أو املنطقـة؟ أم أن اهلـدف - بـدالً مـن ذلـك - هـو احلصـول عى صـورة عامة عـن أوضاع 
امَلرافـق يف البلـد أو املنطقـة، اعتـامدًا عى تقييـم عدد من املرافـق املختارة )والتـي تعتب ممثِّلة بـام يكفي جلعلها 

تعكـس األوضاع عـى الصعيـد الوطني(؟

فهم تنظيم اخلدمات يف البالد
لتحديـد نطـاق التقييـم، مـن املهـم أن نفهـم كيـف يتـم تنظيم كل مـن مرافـق أو خدمـات الصحة النفسـية 
والصحـة العامـة يف البلـد. وبالتـايل فإنه جيب عـى فريـق اإلدارة توصيف الوضـع الراهن جلميـع اخلدمات 
ذات الصلـة يف مجيـع أنحـاء البلـد، مع احلصول عـى معلومات عـن اهليئة املسـؤولة عن كل خدمـة. وبام أن 
اخلدمـات املختلفـة قـد تكـون مسـؤولة عنها قطاعـات خمتلفة، فقـد يكون مـن الرضوري توصيـف الوضع 
الراهـن ليـس فقـط خلدمات الصحة النفسـية، بـل خلدمات تعاطي مـواد اإلدمـان أيضًا )إذا كانـت منفصلة 
عـن الصحـة النفسـية( وللخدمـات ذات الصلة التـي يقدمها قطاع اخلدمـات االجتامعية )عى سـبيل املثال؛ 
دور الرعايـة االجتامعيـة ودور الفئـات األخـرى، يف بعض البلـدان(. ويعطي الشـكل 2 مثـاالً للكيفية التي 

يمكـن أن يتـم هبـا توصيف الوضـع الراهن خلدمـات الصحة النفسـية والصحـة العامـة يف بلد ما.

ويعد توصيف الوضع الراهن مهاًم لعدة أسباب:

يسـاعد عـى حتديـد القطـاع )القطاعـات( التي جيـب التعامـل معها من أجـل التقييـم؛ فعى سـبيل املثال،  •
باإلضافـة إىل وزارة الصحـة، قـد يكون من الـرضوري التعامل مـع وزارة الشـؤون االجتامعية للحصول 

عـى موافقتهـا عى إجـراء التقييـم يف املرافق املسـؤولة عنها.
ويمكـن أن يسـاعد توصيـف الوضع الراهن - أيضـًا - عى ضامن عـدم إغفال أي مرفـق يف التقييم؛ فعى  •

سـبيل املثـال، إذا كان الغـرض مـن املـرشوع هو تقييـم مجيع مرافـق الصحة النفسـية والرعايـة االجتامعية 
املعنيـة باملـرىض الداخليـني واملـرىض اخلارجيـني يف مجيـع أنحـاء البلـد، فـإن توصيـف الوضـع الراهـن 
سيسـاعد عـى التأكـد مـن حتديـد مجيـع هـذه املرافـق وعـى جتنـب إغفال فئـة معينـة منهـا )مثـل: مرافق 

الصحـة النفسـية العسـكرية أو مرافـق القطـاع اخلاص(.
ويسـاعد توصيـف الوضـع الراهن - أيضـًا - عى حتديد نطـاق التقييم وحتديد ما يمكـن حتقيقه يف الواقع؛  •

فعـى سـبيل املثال، بعـد توصيف الوضـع الراهن مجيع امَلرافـق، قد يقرر فريـق اإلدارة أنه مـن غري املمكن 
تقييـم َمرافـق املـرىض الداخليـني واملـرىض اخلارجيني يف نفـس الوقت، وأنـه - كخطـوة أوىل - ينبغي أن 

يركـز التقييـم عى أوضـاع َمرافق املـرىض اخلارجيني فقط.
كـام يمكـن أن يسـاعد توصيـف الوضـع الراهـن اخلدمـات عـى التأكـد مـن أن التقييـم سـوف يعكـس  •

األوضـاع السـائدة يف مرافـق البلد ككل؛ فعى سـبيل املثـال، إذا كان الغرض هو تقييم بعـض املرافق فقط 
بغيـة تكويـن صـورة األوضـاع يف مجيـع أنحـاء البلد، فـإن توصيـف الوضع الراهن سيسـاعد عـى حتديد 
أعـداد وجمـاالت متنوعـة مـن امَلرافـق بـام فيـه الكفايـة، والتأكد مـن أهنا تقـع يف مجيع أجـزاء البلـد، بام يف 

ذلك كل مـن املناطـق احلرضيـة والريفية.
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صحي العام لفانواتو )2011(
صحة النفسية يف النظام ال

ت ال
الشكل 2. البنية التنظيمية خلدما

مستشفى
سوال ميني: 

• 
ضتان 

ت، ممر
ضا

3 ممر
ت 

َّبا ممارستان )2 منهن مدر
ي(

ب النف
عى الط

صحيان 
مكتبان 

إقليميان
)سانام و توربا(

صحيًا
8 مركزًا 

ضة
11 ممر

صفًا
20 مستو

ضة
20 ممر

صحية مساعدة
74 وظيفة 

صحة جمتمع
70 عامل 

ت متنقلة
6 عيادا

صحيًا
21 مركزًا 

ضة
33 ممر

صفًا
54 مستو

ضة
55 ممر

صحية مساعدة
99 وظيفة 

صحة جمتمع
135 عامل 

ب شفاء 
مكت

صحي 
اإلقليمي ال

مستشفى لولواي 
اإلقليمي 

ني(
)يغطي مقاطعت

• 
ضتان 

ضة وممر
17 ممر

َّبتان  ممارستان )2 منهن مدر
صحة النفسية(

عى ال

مستشفى 
ب اإلقليمي

نورسو
)يغطي مقاطعة واحدة(:

• 
ب

1 طبي
• 

ت 
ضا

ضة و 3 ممر
16 ممر

ت 
ممارسا

 
ت عى 

َّبا )2 منهن مدر
صحة النفسية

ال

مستشفى ليناكل اإلقليمي
)يغطي مقاطعة واحدة(:

• 
ب

1 طبي
• 

ت
ت ممارسا

ضا
ضة و 3 ممر

 22 ممر
صحة النفسية(

ت عى ال
َّبا )2 منهن مدر

محم فانوا: العيادة 
صحة 

األسبوعية لل
النفسية

أمبي: العيادة 
صحة 

األسبوعية لل
ت

النفسية )ُأنشئ
 

عام 2010(
صحة النفسية 

عيادة ال
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اختيار مرافق للتقييم
بعـد حتديـد النطـاق وتوصيـف الوضـع الراهـن للخدمـات أو املرافق املعنيـة يف البلـد، جيب أن خيتـار فريق 
اإلدارة امَلرافـق التـي ينبغـي تقييمهـا. وكام ذكـر أعاله؛ يمكـن تقييم مجيع املرافـق يف البلـد، أو تقييم جمموعة 

عشـوائية مـن امَلرافـق للحصـول عى صـورة جلـودة الرعاية وحلقوق اإلنسـان يف هـذه اخلدمات.

وللمسـاعدة عـى اختـاذ هـذا القـرار، قد يكـون مـن املفيد النظـر يف عدد املرافـق يف كل فئـة؛ فـإذا كان هناك 
- عـى سـبيل املثـال - فقـط ثـالث وحـدات للصحـة النفسـية يف املستشـفيات العامـة، يمكن أخذهـا كلها 
كعيِّنـات، أمـا إذا كان هنـاك 10 وحـدات للصحة النفسـية يف املستشـفيات العامة، فقد يلزم أخـذ مخٍس منها 

عـى األقل كعيِّنـات للحصـول عى عينـة متثيلية.

ومـن املهـم التأكـد من أن مجيـع أجـزاء املرفق قـد ُقيِّمـت؛ فالكثري من املستشـفيات النفسـية الكبـرية - عى 
سـبيل املثـال - لدهيـا العديـد مـن الوحـدات أو اخلدمـات املختلفـة )مثـل: رعاية احلـاالت احلـادة، وحدة 

رعايـة احلـاالت املزمنـة، وحدة الطـب الرشعـي، خدمات املـرىض اخلارجيـون(، فينبغـي تقييمهـا مجيعًا.

وجيـدر األخـذ يف االعتبـار أن الوحـدات املوجـودة يف مرفـق مـا قد ختتلـف عن بعضها بشـكل كبـري؛ فعى 
سـبيل املثـال، قـد تكـون أوضـاع وحـدة رعايـة احلـاالت املزمنـة لإلنـاث يف مستشـفى لألمراض النفسـية 
جيـدة، يف حـني أن أوضـاع وحدة رعايـة احلاالت احلـادة للذكور يف نفس املستشـفى قد تكون سـيئة للغاية. 
ويف هـذه احلالـة، قـد يكـون مـن الصعـب تقييـم املرفـق ككيـان واحـد، حيـث إن األوضـاع كانـت متغرية 
جـدًا، كـام أن أخذ متوسـط التقييـامت لن يعكس التقييم السـليم لـكٍل من األجـزاء اجليدة واألجزاء السـيئة 
يف املرفـق. ولـذا، فقـد يكـون من الـرضوري - يف مثل هـذه احلـاالت - وضع تقييـامت ودرجـات وتقارير 

لـكل وحدة عـى حدة.

تقييم املرافق الصحية العامة عى سبيل املقارنة

ال لألوضاع يف َمرافق الصحة النفسية والرعاية االجتامعية، من املهم أن  من أجل إجراء تقييم فعَّ
تكون هناك مقارنة. وتكون مقارنتها مع مرافق الرعاية الصحية العامة يف البلد نفسه مقارنة مفيدة. 

فاملقارنة بني مرافق الصحة النفسية والرعاية االجتامعية يف بلدين خمتلفني قد ال تكون مفيدة، ألن 
السياق الوطني )مثل: املوارد املخصصة للصحة وغريها من العوامل( سيكون خمتلفًا، يف حني أن 

تقييم مرافق الصحة النفسية والرعاية االجتامعية مقاَرنة مع املرافق الصحية العامة يف البلد نفسه 
يتيح مقارنة أكثر قبوالً نظرًا لوحدة السياق الوطني.

وبالتايل، فإنه من الرضوري - أيضًا - أن تزور اللجنة )أو اللجان، بحسب حجم التقييم( مرافق 
الرعاية الصحية العامة؛ ألن مثل هذه الزيارات تسمح للجنة بتحديد ما إذا كان األشخاص الذين 

يستخدمون مرافق الصحة النفسية والرعاية االجتامعية يتلقون - فعاًل - نفس معايري الرعاية 
الصحية ونفس االحرتام حلقوقهم كام هو حال األشخاص الذين يستخدمون خدمات الرعاية 

الصحية العامة.

ويف الوضع املثايل، ينبغي أن تزور اللجنة أحد مرافق الرعاية الصحية العامة يف كل فئة من فئات 
مرافق الصحة النفسية ومرافق تعاطي مواد اإلدمان التي جيري تقييمها؛ فعى سبيل املثال، إذا كان 
يتم تقييم مرافق الصحة النفسية اخلاصة باملرىض الداخليني، ينبغي أيضًا زيارة أحد مرافق املرىض 

الداخليني املعنية باملشاكل الصحية »العامة« )مثل: وحدة الرسطان يف مستشفى عام(. وإذا كان 
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يتم تقييم مرافق الصحة النفسية اخلاصة باملرىض اخلارجيني، ينبغي -كذلك - أن تزور اللجنة أحد 
املرافق الصحية العامة اخلاصة باملرىض اخلارجيني.

وعندما تشارك أكثر من جلنة يف إجراء التقييم )مثاًل: من أجل إجراء تقييم عى مستوى مقاطعة أو 
تقييم وطني(، ينبغي أن تزور كل جلنة نفس مرفق أو َمرافق الرعاية الصحية العامة، بغية احلد من 

اآلراء الشخصية يف نتائج اللجان املختلفة، بحيث يكون لدى اجلميع نفس املقارنة.

ليس من الرضوري أن يكون تقييم امَلرافق الصحية العامة طوياًل، لكن جيب أن يكون مفصاًل 
بقدر الرضورة التي تقررها اللجنة؛ فقد يشمل - عى سبيل املثال - مجيَع أنشطة التقييم الثالثة 

- معاينة املرفق، ومراجعة الوثائق، وإجراء مقابالت مع املستفيدين - أو واحدًا أو اثنني فقط من 
ن املعاينة عى  تلك األنشطة. عند تقييم َمرافق املرىض الداخليني، ينبغي عى اللجنة القيام بمكوِّ
األقل. وعندما جيري تقييم َمرافق املرىض اخلارجيني، ينبغي - كحد أدنى - إجراء مقابالت مع 

املستفيدين. ويف مجيع احلاالت، ينبغي عى اللجنة أن تسجل النتائج التي توصلت إليها عى استامرة 
تقرير منظمة الصحة العاملية جلودة الرعاية وحقوق اإلنسان، وأن تناقش أي اختالفات يف النتائج 

بني َمرافق الصحة النفسية وَمرافق الصحة العامة يف تقريرها النهائي.

اختيار مواضيع التقييم
يضـم مخسـة اإلنسـان  الرعايـة وحقـوق  العامليـة جلـودة  الصحـة  منظمـة  دليـل  فـإن  أعـاله،  ذكـر   كـام 

مواضيع، هي:

احلق يف مستوى معيي الئق )املادة 28 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(، •
احلـق يف التمتـع بأعـى مسـتويات ممكنـة مـن الصحـة البدنيـة والنفسـية )املـادة 25 مـن اتفاقيـة حقـوق  •

اإلعاقـة(، ذوي  األشـخاص 
احلـق يف ممارسـة األهليـة القانونيـة واحلـق يف احلرية الشـخصية واألمن الشـخيص )املادتـان 12 و 14 من  •

اتفاقيـة حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة(،
عـدم التعـرض للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينة، ولالسـتغالل والعنف  •

واإلسـاءة )املادتـان 15 و 16 مـن اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة(، 
احلـق يف العيـش املسـتقل ويف االندمـاج يف املجتمـع )املـادة 19 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي  •

اإلعاقـة(.

ر فريـق اإلدارة مـا إذا كان سـيتم تقييـم مجيـع املواضيـع اخلمسـة أو مـا إذا كان سـيتم اختيار عـدد حمدد  يقـرِّ
منهـا. ومـن املستحسـن أن يتـم تقييـم مجيـع املواضيع اخلمسـة، لضـامن دقـة التقييم وشـموله، لكـن يمكن 
. وهنـاك درجة مـن التداخـل بـني املقاييـس واملعايـري املنضوية حتت  اختيـار عـدد أقـل يف سـياق بلـد معـنيَّ
مواضيـع خمتلفـة، ألن هنـاك ترابطـًا بـني العديد مـن القضايا؛ فعى سـبيل املثـال، كال املقياسـني 3.2 و 1.3 
يتنـاوالن خطـط التعـايف التـي تعكس تفضيـالت واختيـارات املسـتفيدين من اخلدمـات، ألن هـذه القضية 
ذات صلـة بـكل من احلق يف الصحة )املشـمول يف املوضوع 2( واحلق يف ممارسـة األهلية القانونية )املشـمول 

يف املوضـوع 3(.
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حتديد األشخاص الذين ستتم مقابلتهم من كل مرفق وحتديد عددهم
يقـوم فريـق اإلدارة بتحديد عدد املسـتفيدين من اخلدمـات وأفـراد األرس3 واملوظفني الذين سـتتم مقابلتهم 
يف كل مرفـق. ويتضمـن دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان أسـئلة موجهة إىل 
املجموعـات الثـالث كلهـا، ومـن املهم أخذهـم مجيعـًا كعيِّنات، حيـث إن كاًل منهـم له وجهة نظـر خمتلفة، 
ويمكـن أن يضيـف معلومـات مهمـة مكملـة لعمليـة التقييم. وينبغـي إجـراء مقابالت مع جمموعة واسـعة 
مـن األشـخاص املرتبطـني باملرفـق؛ مثل املسـتفيدين من اخلدمـات من خمتلـف األعامر، ومن كال اجلنسـني، 
ومـن خمتلـف التشـخيصات، وخمتلـف األصـول العرقية، ومـع من يتلقـى خدمات مـن وحدات أو أقسـام 
ـرًا ومـن ظـل هنـاك لبعـض الوقـت، و )يف حالـة مرافـق املـرىض  املرفـق املختلفـة، ومـع مـن ُأدخـل مؤخَّ
الداخليـني( مع املسـتفيدين ممـن يذهبـون للمرافق طوعًا إضافـة إىل من يذهـب إليها دون موافقتـه. وينبغي 
حتديـد أفـراد أرس جمموعة واسـعة مـن فئات املسـتفيدين من اخلدمات مـن أجل إجراء مقابـالت معهم. ويف 
بعـض السـياقات، قـد يكون من املناسـب أيضـًا مقابلة أصدقاء املسـتفيدين مـن اخلدمات أو أعضاء شـبكة 

دعم املسـتفيدين مـن اخلدمات.

وينبغـي إجـراء مقابـالت مع فئـات خمتلفة من املوظفـني؛ بام يف ذلـك مدير املرفـق واملمرضات املسـاعدات 
الت واملرشـدون االجتامعيون وعلـامء النفس واألطباء النفسـيون وغريهـم من املهنيني  واملمرضـات املسـجَّ
الصحيـني. وينبغـي إجـراء مقابـالت مـع املوظفني الذيـن مىض عليهـم بعض الوقـت يف املرفـق، إضافة إىل 
املوظفـني اجلـدد فيـه. وقد يكـون من املفيـد - أيضـًا - مقابلة عـامل النظافة وموظفـي املطبخ وأفـراد األمن 

والبوابـني وغريهـم من املوظفـني ذوي الصلة.

وتعتمـد أعـداد األشـخاص الذيـن تتـم مقابلتهم عى عـدد املسـتفيدين من اخلدمـات واملوظفـني املرتبطني 
باملرفـق، وعـى حجـم املرفـق وعـدد الوحـدات التـي يضمهـا. ويتشـابه هنـج فريـق اإلدارة يف حتديـد عدد 
املسـتفيدين مـن اخلدمـات وأفـراد األرس واملوظفـني مـع النهـج اخلـاص باختيـار عـدد املرافـق التي سـيتم 
تقييمهـا. ويعطـي امُللحـق 5 توجيهـات بشـأن حتديـد أحجام العينـات التي سـتجرى معها املقابـالت؛ فعى 

املثال: سـبيل 

إذا كان هنـاك سـتة مسـتفيدين فقـط يتلقـون خدمـات مـن املرفـق، ينبغـي إجـراء مقابـالت معهـم مجيعًا  •
.)%100(

إذا كان هنـاك 16 مسـتفيدًا مـن اخلدمـات، ينبغـي إجـراء مقابالت مـع حـوايل ثامنية منهـم )50%( كحد  •
أدنى.

إذا كان هنـاك 40 مسـتفيدًا مـن اخلدمـات أو أكثـر، ينبغي إجـراء مقابالت مع 12 منهم عـى األقل )%30  •
تقريبًا(.

يمكـن حتديـد عـدد املقابالت التي سـتجرى مـع أفراد األرس عى أسـاس نصـف عدد املقابـالت املخطط  •
هلـا مـع املسـتفيدين مـن اخلدمـات؛ وبالتـايل فـإن عـدد أفـراد األرس الذين سـيتم إجـراء مقابـالت معهم 
يف كل مـن احلـاالت املذكـورة أعـاله سـيكون ثالثـة )50% من عدد املسـتفيدين مـن اخلدمـات(، وأربعة 

)50%( وسـتة )%50(.
يمكن اختيار أعداد املوظفني عى أساس النسب نفسها التي استخدمت للمستفيدين من اخلدمات. •

يستخدم مصطلح »أفراد األرس« يف هذه الوثيقة لإلشارة أيضًا إىل اإلصدقاء والقائمني بالرعاية.  3
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وعـى الرغـم مـن أن أعـداد وفئـات املوظفـني واملسـتفيدين مـن اخلدمـات الذيـن سـيتم إجـراء مقابـالت 
معهـم يمكـن حتديدهـا قبل التقييم، لكن األشـخاص الذين سـيتم إجراء مقابـالت معهم ينبغـي أن خُيتاروا 
بشـكل عشـوائي - مـن ِقَبـل جلنـة التقييـم - يف وقت زيـارة املرفق. وجيـب النظـر يف احلالة الصحيـة هلؤالء 

األفـراد قبل إجـراء املقابـالت معهم.

واألرقـام الـواردة أعـاله هـي جمـرد أمثلـة، وكل فريـق مـن فـرق اإلدارة يدد عـدد املقابـالت التـي ينبغي 
أن جتـرى يف سـياق كل مرفـق. واملبـدأ احلاكـم لذلـك هـو احلصـول عـى معلومـات كافيـة - مـن خـالل 
مراجعـة الوثائـق، واملعاينـة، واملقابـالت - للوصـول إىل رؤيـة دقيقة ألوضـاع املرفق وجيـب أن تكون عينة 
األشـخاص الذيـن تتـم مقابلتهـم كبرية بام يكفـي لضامن عدم الكشـف عن هوياهتـم؛ فإذا متـت مقابلة عدد 
قليـل جـدًا مـن املوظفـني واملسـتفيدين من اخلدمات - عى سـبيل املثـال - فقد يسـهل التعرف عـى األفراد 
مـن خـالل التقرير، ممـا قد يؤدي إىل انعكاسـات سـلبية عليهم. وكلام كثر األشـخاص الذين تتـم مقابلتهم، 

تـزداد صعوبـة ربط ردود حمـددة بأفـراد معينني.

بمجرد تكوين صورة واضحة عن املؤسسة - من خالل مراجعة الوثائق واملشاهدة واملقابالت 
لة. قد يكون هذا هو احلال بالنسبة  - قد ال تبقى هناك رضورة إلجراء املزيد من املقابالت املطوَّ
للمؤسسات الكبرية؛ فعى سبيل املثال، قد تقرر اللجنة مقابلة 100 من أصل 300 مستفيد من 

 اخلدمات )أي: 30%( يف مرفق كبري، ومع ذلك، إذا ظهرت صورة واضحة عن األوضاع
السائدة يف املرفق بعد إجراء 30 مقابلة مع املستفيدين من اخلدمات، قد ال تبقى هناك رضورة 

ملقابلة الـ 70 اآلخرين.
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 إنشاُء جلان التقييم
وحتديد طريقة عملها

بمجـرد حتديـد نطـاق التقييـم وعـدد امَلرافـق التـي سـيتم تقييمهـا، ينبغي عـى فريـق اإلدارة أن يـدد عدد 
جلـان التقييـم الالزمـة. ففي بعض السـياقات )مثل: البلـدان الصغـرية أو عندما جيرى تقييـم لواحد أو اثنني 
فقـط مـن املرافق(، قـد يتاج األمـر للجنة واحـدة فقط. ويف سـياقات أخـرى )مثـل: التقييـامت الوطنية أو 

التقييـامت عـى نطـاق مقاطعة(، سـتكون هنـاك حاجـة إىل العديد مـن اللجان.

ويقـوم فريـق اإلدارة أيضـًا بتحديـد طريقـة عمـل جلـان التقييـم؛ فعندمـا تكـون هنـاك حاجـة إىل العديـد 
مـن اللجـان قـد تقـرر الدولـة أن يكـون لدهيا جلنـة مركزيـة، مع جلـان فرعيـة إلجـراء تقييـامت يف األقاليم 
واملقاطعـات. وتقـدم اللجـان الفرعيـة التقاريـر إىل فريـق اإلدارة، الـذي سـيكون مسـؤوالً عـن توحيـد 
املسـامَهات وتقديـم التقاريـر إىل السـلطة املعنيـة. وجيـب أن يضمـن هـذا النشـاط أقـى مشـاركة ممكنـة 

لألعضـاء املسـتقلني مـن فريـق اإلدارة.

اختيار أعضاء جلان التقييم
ينبغـي أن يتخـذ فريـق اإلدارة قـرارًا بشـأن أعضـاء جلـان التقييـم. واملبـدأ الرئيـي يف إنشـاء اللجنـة هـو 
أن يكـون األشـخاص الذيـن خُيتـارون لعضويـة اللجنـة مسـتقلني عـن احلكومـة وعـن امَلرافق التـي جيري 
تقييمهـا. كـام ينبغـي أن تكـون اللجنـة متعـددة التخصصـات، وأن جتمـع بـني أشـخاص لدهيـم تنـوع يف 

املهـارات واخلـبات.

وجيـب أن يشـارك يف تقييـم مرافق األشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية واإلعاقة الذهنية واألشـخاص الذين 
يعانـون مـن مشـاكل تعاطـي مـواد اإلدمـان أشـخاص لدهيـم تلـك اإلعاقـات؛ فخبهتـم ووجهـة نظرهم 

مهمـة للغايـة، وتسـاعد عـى التأكد مـن حتديد خمـاوف املسـتفيدين من اخلدمـات والتصـدي هلا.

كـام ينبغـي أن تتضمـن اللجنـة مهنيني صحيـني ذوي خبة يف الصحـة النفسـية و/أو تعاطي مـواد اإلدمان، 
يسـتطيعون تقييـم جـودة الرعايـة واملعاجلـة يف امَلرافـق. ويف الوضـع املثـايل، يتعـني أن يكون واحـد أو أكثر 
مـن املهنيـني الصحيـني لدهيم خـبة يف مواقـع صحية متنوعـة، بحيـث يمكنهم مقارنـة األوضـاع والتكافؤ 
بـني َمرافـق األشـخاص الذيـن لدهيم مشـاكل يف جمـال الصحة النفسـية أو جمـال تعاطي مـواد اإلدمان وبني 

َمرافـق الرعاية الصحيـة العامة.

ويعـد املحاميـون واملدافعـون عـن حقوق اإلنسـان أيضـًا أعضـاًء مهمـني يف اللجنـة، ألهنم يسـتطيعون أن 
يقدمـوا خـبة يف املسـائل املتعلقـة بالترشيعـات وبحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة. كـام أن ممثـيل األرس 

ومقدمـي الرعايـة واملرشـدين االجتامعيـني جيلبـون معـارف وخـبات مفيـدة للتقييـم.

وتبعـًا للبلـد، قد يكون من املناسـب إدراج أشـخاص آخرين يف اللجنة؛ مثـل القيادات املجتمعيـة أو الدينية 
أو األشـخاص العاديني امللتزمني بتحسـني حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة.

6
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ويمكـن ألعضـاء فريـق اإلدارة - أيضـًا - أن يكونـوا جـزءًا مـن جلنـة التقييـم، طاملـا أهنـم مسـتقلون عـن 
احلكومـة وعـن امَلرافـق، وال تتضـارب مصاحلهـم مـع إجـراء تقييـم فعـيل.

وينبغـي النظـر يف تـوازن اللجنـة - مـن حيـث نـوع اجلنـس، واملجموعـة اإلثنيـة، والعـرق، واإلعاقـة، 
والثقافـة - عنـد اختيـار األعضـاء. ومـن اخلصائص األخـرى املرغوبـة يف أعضـاء اللجنة: االهتـامم بتعزيز 
حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واحـرتام قدراهتم يف اختـاذ القرارات واخليـارات اخلاصة هبـم، ومراعاة 
االختـالف القومـي والعرقـي والسـيايس والدينـي والثقـايف واالقتصـادي، ومهـارات التواصـل اجليـدة، 

والقـدرة عـى املشـاركة الوجدانيـة وعـى توخـي احليادية.

حتديد املهام املختلفة ألعضاء اللجنة
ر فريق اإلدارة من الذي سيكون مسؤوالً عن اجلوانب املختلفة لعملية التقييم، بام يف ذلك: جيب أن يقرِّ

التنسيق؛ مثل تنسيق اجتامعات اللجنة وزيارات امَلرافق ومتابعة العمل، •
معاينة األوضاع يف امَلرافق، •
استعراض الوثائق، •
إجراء املقابالت، •
صياغة تقارير التقييم؛ بام يف ذلك مجع النتائج وصياغة التقارير بعد الزيارات، •
تنـاول التسـاؤالت أو الشـواغل أو الشـكاوى بعد زيـارة املرفق، من خـالل التواصل مع املسـتفيدين من  •

اخلدمات ومـع املوظفني.

وسـيكون لـدى بعـض أعضـاء جلنة التقييـم مهـارات ومعارف وخـبات قد جتعلهم مناسـبني لـدور معني؛ 
فعـى سـبيل املثـال، قد يكـون لدى البعـض خـبة يف إجراء املقابـالت. أمـا األعضاء الذيـن عاَنوا أنفُسـهم 
مـن إعاقـة فقـد يلعبـون دورًا مفيدًا يف إجـراء املقابالت مع املسـتفيدين مـن اخلدمات، ألنه قـد يكون لدهيم 
فهـم أعمـق لبعـض القضايـا، وبإمكاهنم كسـب ثقـة املسـتفيدين. وينبغـي ألعضـاء اللجنـة أن ال يقتروا 
ه مواطُن القـوة املختلفة  عـى أدوار حمـددة، فربـام يقومون بأنشـطة متنوعـة خالل التقييم، بـل ينبغـي أن توجِّ

عنـد أعضاء اللجنـة القراراِت بشـأن ختصيص األدوار واملسـؤوليات.
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سـوف يلـزم تدريـب أعضـاء جلنـة التقييـم عـى اسـتخدام دليـل منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة 
وحقـوق اإلنسـان يف تقييـم وحتسـني جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف َمرافـق الصحـة النفسـية والرعاية 
االجتامعيـة، فضـاًل عـن التدريـب يف جمـال قضايا حقـوق اإلنسـان وقضايا اجلـودة. ومن املرجـح أن يكون 
فريـق اإلدارة جمهـزًا جتهيـزًا جيـدًا لتقديـم التدريـب، لكـن إضافـة إىل ذلـك - أو بـدالً من ذلـك - قد يقوم 
مدربـون خارجيـون مـن ذوي اخلـبة ذات الصلـة بتقديـم بعـض التدريـب. وقـد يشـمل ذلـك ممثلني عن 
منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية، أو عـن املؤسسـات الوطنية حلقوق اإلنسـان، أو عـن منظامت 
حقـوق اإلنسـان غـري احلكومية. وعـى نفس املنوال، قـد يتم االسـتعانة بممثـيل اللجنة الصحيـة الوطنية أو 

غريهـا مـن اهليئـات ذات الصلـة لتقديـم التدريب عـى قضايـا اجلودة.

ويف إطـار التحضـري للتدريـب، جيـب أن يصبـح فريـق اإلدارة عـى درايـة بـكل عنـر مـن عنـارص دليـل 
منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان، وهـي: هـذه اللمحـة العامـة، واألدوات - التي 
يتألـف منهـا الدليـل، وهـي أداة املقابـالت وأداة املشـاهدة ومراجعـة الوثائق - واسـتامرات إعـداد التقارير 

عـن مسـتوى املرفـق، وإعـداد التقارير عـى الصعيـد القطري.

وجيـب عى جلنـة التقييم أن تفهـم حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية واإلعاقة الذهنية واألشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن مشـاكل تعاطي مـواد اإلدمان عـى وجـه التحديـد. وينبغي أن تكـون اللجنـة عى علم 
بالصكـوك الدوليـة التي صـادق عليها البلد حتديـدًا، والتي تفرض عـى احلكومة التزامـات قانونية. وينبغي 
أن يكـون األعضـاء عـى درايـة باتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، والتـي تبنيِّ حقوق األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة. ومـن املعايـري الدوليـة األخـرى التـي جيـب أن يكونوا عـى دراية هبـا: العهُد الـدويل اخلاص 
باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعية والثقافيـة، والعهد الدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسـية، وصكوك 
حقـوق اإلنسـان اإلقليميـة؛ األفريقيـة واألمريكيـة واألوروبيـة، إضافـة إىل عدد مـن الوثائق )غـري امللزمة( 

والتـي تقـدم إرشـادات مفيدة حول حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة )انظـر اجلـدول 2 يف الصفحة 11(.

كـام ينبغـي أن يكون أعضاء اللجنة عـى دراية بالسياسـات الوطنية ذات الصلة، وباخلطـط والقوانني املتعلقة 
بالصحـة النفسـية وبتعاطي املخـدرات وباإلعاقـة، وبالترشيعات املناهضـة للتمييز وبالدسـتور الوطني، مما 
نهم مـن حتديـد مـا إذا كان يتـم التقيـد بتلك السياسـات واخلطـط والقوانـني. ويف كثري مـن البلدان،  سـيمكِّ
تكـون السياسـات واخلطـط والقوانـني قديمـة، ممـا قد يـول دون تقديـم خدمات جيـدة، وينتهـك حقوق 
اإلنسـان. وقـد يتعرف التقييم عى مشـاكل وثغـرات يف الوثائق الوطنيـة املوجودة، ويمكـن ألعضاء اللجنة 

أن يصـدروا ضمـن تقريرهـم توصيات مللء تلـك الثغرات.

ومـن املفيـد أيضـًا اإلملـام باملقـاالت الصحفيـة الدوليـة والوطنيـة، وبمقـاالت وسـائل اإلعـالم، وبتقارير 
املنظـامت غـري احلكوميـة وغريهـا من املنظامت، عـن األوضـاع السـائدة يف امَلرافق وعن حقوق األشـخاص 

اإلعاقة. ذوي 
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تكـون اللجنـة أكثـر فاعليـة عندمـا يكـون لدهيـا سـلطة رسـمية إلجـراء التقييـم. ويمكـن منـح مثـل هذه 
السـلطة مـن ِقَبـل زعيـم البـالد )رئيـس اجلمهورية أو رئيـس الـوزراء( أو من ِقَبـل وزارة الصحـة أو غريها 
مـن الـوزارات املعنيـة. ويمكـن - بدالً من ذلك - إنشـاء مثل هذه السـلطة مـن خالل الترشيع )عى سـبيل 
املثـال؛ مـن خـالل قانون حـول الصحة النفسـية يتوي عـى أحكام خاصـة بتفتيـش املرافـق( أو من خالل 

تفويـض اهليئـة املسـؤولة عـن التقييم )مثـل اللجنـة الوطنية حلقوق اإلنسـان(.

وتسـمح هذه السـلطة ألعضـاء اللجنة بالعمـل دون تدخل أو تأثـري خارجي، ودون خوف من انعكاسـات 
سـلبية عـى أنفسـهم أو عـى أولئـك الذيـن يقدمـون هلـم املعلومات، بغـض النظـر عن نتائـج التقييـم. كام 
ُيسـمح للجنـة بزيارة أي منشـأة ومعاينتهـا دون عرقلة، وبالتمكـن من وصول غري مقيـد إىل مجيع أجزاء هذه 

املرافـق، وإجـراء مقابـالت مع أي شـخص تـراه معنيًا، مع ضـامن عدم الكشـف عن هويتـه وخصوصيته.

ويف بعـض احلـاالت، قـد »تكلِّـف« احلكومـة )مثـل: وزارة الصحـة( أو املرفـق نفسـه جهـة بإجـراء تقييـم 
لتحسـني اجلـودة مثـاًل. ورغـم أن ذلـك قـد يتطلب اشـرتاك ممثـيل احلكومـة أو أشـخاص مرتبطـني باملرفق 
)لتنسـيق التقييم أو تيسـري الوصول، عى سـبيل املثـال(، إال أن التقييم نفسـه )أي: الزيـارات واملقابالت مع 
مقدمـي املعلومـات( وحتليـل النتائـج وإعـداد التقارير عنه جيـب أن جُيرى من ِقَبل أشـخاص مسـتقلني متامًا 

وال يتعـارض مـع مصاحلهم.

وجيـب عـى جلنـة اإلدارة - أيضـًا - أن تنظـم الوصـول إىل املرافـق؛ فعندما يتـم التقييم »بتكليـف« من هيئة 
حكوميـة )مثـل وزارة الصحـة أو وزارة الشـؤون االجتامعيـة( أو عـن طريق املرفق نفسـه، ينبغـي أن يكون 
الوصـول مبـارشًا. وعندمـا ال تكـون احلالـة كذلـك، قـد يقـوم فريـق اإلدارة بالتـامس املوافقـة عـى إجراء 
التقييـم مـن اهليئـة احلكوميـة املعنيـة. وجيب عـى اهليئة أن تعـرتف بسـلطة اللجنة يف إجـراء التقييـم - بام يف 

ذلـك سـلطتها يف القيـام بزيـارات غـري معلنـة - وينبغـي أن ُتعِلـم امَلرافق بأهنـا قد ختضـع للتقييم.

8حتديد سلطة اللجان
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 إعداد استامرات املوافقة
واحلصول عى املوافقة األخالقية

جيـب احلصـول عـى موافقة مـن املوظفـني واملسـتفيدين مـن اخلدمـات وأفـراد األرس املشـاركني يف التقييم 
قبـل إجـراء املقابـالت، ولـذا ال بد من إعـداد اسـتامرة املوافقة، ليتـم التوقيع عليهـا من ِقَبل الذين سـتجرى 
معهـم املقابـالت، والتـي تزودهـم بمعلومـات عن التقييـم وعن رسيـة املقابلة. كام جيـب طلـب املوافقة إذا 
ل تسـجياًل صوتيًا أو مرئيـًا، وجيب احـرتام رغبات الذين سـتجرى املقابلـة معهم إذا  كانـت املقابلـة ستسـجَّ
َرفضـوا ذلـك. وإذا رغـب الباحثـون يف التقـاط صـور عـن أية عالمـات ألذى جسـدي )مثـل: الكدمات، 
 اجلـروح( ظاهـرة عـى املسـتفيدين، فـإن ذلـك يتطلـب - أيضـًا - موافقـة مسـبقة مـن املسـتفيد. ويعطـي

امُللحق 6 مثاالً عى استامرة املوافقة، والتي يمكن تعديلها وترمجتها الستخدامها عى الصعيد الوطني.

ويعـدُّ محايـة خصوصيـة األشـخاص الذين يتـم اسـتجواهبم وعدم الكشـف عن هويتهـم أمرًا هامـًا لضامن 
عـدم حـدوث انعكاسـات سـلبية نتيجـة التقييـم. ولـذا فإنـه مـن املهـم أن حُتفـظ مجيـع اسـتامرات املوافقة 
والتسـجيالت الصوتيـة واملرئيـة والصـور الفوتوغرافية وغريهـا من الوثائق التي قد تكشـف عـن هوية من 

جتـرى معهـم املقابـالت يف مـكان مأمـون، ال يمكـن الوصـول إليه إال مـن ِقَبـل أعضاء جلنـة التقييم.

وتطلـب بعـض الـدول ترخيصًا مـن جلنة وطنيـة لألخالقيات قبـل القيام بمـرشوع التقييـم. وعندما ُتطلب 
املوافقـة األخالقيـة، جيب عـى فريـق اإلدارة اتباع اإلجـراءات املطلوبة من ِقَبـل اهليئة الوطنيـة لألخالقيات 

مـن أجل احلصـول عى الرتخيـص الالزم.
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33 جدولة التقييم وإجراؤه

جدولة التقييم وإجراؤه

مقارنة الزيارات املعَلنة مع الزيارات غري املعَلنة
جيـب أن جتـري جلنـة التقييم زيـارات غـري معَلنـة للَمرافـق، عندما يكـون ذلك ممكنـًا؛ ألن موظفـي املرافق 
إذا علمـوا تاريـخ الزيـارة وتوقيتها قد يسـتعدون هلا بــ »تنظيف« املرفق، بحيـث يرى أعضاء اللجنة نسـخة 
»حسـنة« للمرفـق، ال األوضـاع الفعليـة. فالزيـارات غري املعَلنـة تضمن مشـاهدة أعضاء اللجنـة لألوضاع 

عـى النحو الـذي يراه األشـخاص يف املرفـق كل يوم.

الزيارات يف أوقات خمتلفة من اليوم
ـن أعضاء  ينبغـي القيـام بعـدة زيـارات إىل نفـس املرفـق يف أوقات خمتلفـة من اليـوم إذا أمكـن، بحيث يتمكَّ

اللجنـة مـن معاينة األوضـاع يف الصباح وبعـد الظهر ويف املسـاء.

تقديم اللجنة ورشح مرشوع التقييم
قبـل بـدء الزيـارة، ينبغي عى اللجنـة أن تعقـد اجتامعًا مع موظفـي املرفق واملسـتفيدين مـن اخلدمات، ومع 
أعضـاء األرس عندمـا يكـون ذلك ممكنـًا، لرشح الغرض مـن التقييم ومـن زيارهتم، وإليضاح ما سـيقومون 

بـه وما يأملـون يف حتقيقه.

وينبغـي عـى اللجنـة أن حتـاول توطيد شـعور بالرشاكـة والتعاون مـع املوظفني واملسـتفيدين مـن اخلدمات 
وأعضـاء األرس؛ فقـد يشـعر املوظفون بعـدم االرتيـاح إزاء التقييم، خوفًا مـن أن يتم رصـد عملهم واحلكم 
عليـه، كـام يمكن للمسـتفيدين مـن اخلدمـات وأعضـاء األرس أن يكونـوا عى حذر مـن التقييـم وأن خيافوا 
مـن االنعكاسـات إذا شـاركوا يف املقابـالت. وبالتـايل، فإنـه ينبغـي عـى اللجنـة أن تسـعى إىل تعزيـز روح 
ـدة أن مجيـع املشـاركني لدهيـم هـدف مشـرتك - هـو حتسـني األوضـاع يف املرفـق - وأن هذا  التعـاون، مؤكِّ
اهلـدف ال يمكـن أن يتحقـق إال باملسـامهة واملشـاركة الفعالة مـن اجلميع. بيد أنـه جيب عى فريـق التقييم أن 
ال يثـري توقعـات غـري واقعية عام سـيحققه التقييـم، وينبغي عليهـم أن يوضحوا أنه من املسـبعد أن تتحسـن 

الظـروف عى الفـور، ولكـن مع مـرور الوقت.

ع بـني املوظفـني واملسـتفيدين مـن اخلدمـات واألرس، يبـني  ويمكـن للجنـة التقييـم أن ُتعـد منشـورًا ليـوزَّ
املعلومـات الـواردة أعـاله.
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تعـد املشـاهدة أمـرًا أساسـيًا يف تقييـم أوضـاع مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة. ويقـدم دليل 
م توجيهًا  منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعاية وحقـوق اإلنسـان، املعني بمراجعـة الوثائـق وباملعاينة يقـدِّ
ألعضـاء اللجنـة حـول ما ينبغـي أن يعاينوه خالل زياراهتـم للَمرافق، مـع إعطائهم املجال لتسـجيل النتائج 

إليها. توصلـوا  التي 

فيجـب عـى أعضـاء اللجنة أن يقومـوا بمعاينة مجيع أجـزاء املرفـق. ويف حالة خدمات املـرىض الداخليني - 
عـى سـبيل املثـال - ينبغـي أن يقوموا بمشـاهدة وحـدات رعاية احلـاالت احلـادة واملزمنة، وأقسـام التنويم 
يف كل مـن أجنحـة الذكـور واإلناث، وغـرف العـزل، وغرف العـالج الكهربائـي، وغرف العـالج املهني، 

واملطبـخ، ومـكان تناول الطعـام، واملراحيـض واحلاممات.

وجيـب أن ال تقتـر املشـاهدة عـى فحـص األوضـاع املاديـة، بـل ينبغـي أن تشـمل - أيضـًا - مـا يـدث 
يف املرفـق؛ فعـى سـبيل املثـال، عنـد زيـارة خدمـات املـرىض الداخليـني واملـرىض اخلارجيـني، جيـب عـى 
جلنـة التقييـم أن تشـاهد التفاعـل بـني املوظفـني واملسـتفيدين مـن اخلدمـات، مـن أجـل حتديـد مـا إذا كان 
املسـتفيدون ُيعاَملـون بكرامـة واحـرتام، ومـا إذا كان املرفـق يـرتم حقوقهـم وأهليتهـم القانونيـة. ولـذا، 
ويف إطـار املشـاهدة، جيـب عـى أعضـاء اللجنـة أن يشـاركوا يف جلسـات تضـم موظفـني ومسـتفيدين مـن 

اخلدمـات، تشـمل:

التشـاور بـني املسـتفيدين من اخلدمـات واملوظفني: هل يشـارك املسـتفيدون من اخلدمـات يف إعداد خطة  •
تعافيهـم؟ وهـل يمكـن أن يعبوا عـن آرائهم وخياراهتم بشـأن عالجهـم، وهل حُترتم هـذه اآلراء؟ أم أن 

هنـاك من يتخـذ هلم هذه القـرارات؟
جلسـات التأهيـل: هـل يكتفـي املوظفـون بإلقـاء حمـارضات عـى املسـتفيدين مـن اخلدمـات يف هـذه  •

املهـارات؟ اكتسـاب  بفعاليـة يف  يشـاركون  اخلدمـات  املسـتفيدين مـن  أن  أم  اجللسـات، 
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35 مشاهدة املرفق

نصائح تتعلق باملشاهدة

ينبغي أن تتم املعاينة باحلواس اخلمس كلها.

ُانُظْر - يف َمرافق املرىض الداخليني: قْم بمشاهدة األوضاع املادية بعناية، وقيِّم ما إذا كانت مقبولة؛ 
فعى سبيل املثال، هل وسائل الغسيل واملراحيُض نظيفة؟ هل أقسام منامة املستفيدين من اخلدمات 

م ما يكفي من اخلصوصية؟ هل هناك اكتظاظ؟ ويف كل من مرافق املرىض الداخليني واملرىض  تقدِّ
اخلارجيني: قم بمشاهدة التفاعالت والعالقات بني املوظفني واملستفيدين من اخلدمات؛ هل 

املستفيدون من اخلدمات خُياَطبون وُيعاَملون بكرامة واحرتام؟

ُشمَّ - َتبنيَّ الروائح املختلفة يف َمرافق املرىض الداخليني؛ فعى سبيل املثال، هل للمراحيض 
رائحة؟ فالروائح الكرهية تشري إىل أن املراحيض ال تعمل أو ال تنظَّف بانتظام، وبالتايل فهي غري 

صحية وربام تكون خطرة.

ُاشُعْر - قم بلمس الفراش لتحديد ما إذا كان من نوعية مالئمة وأنه مناسب للمناخ. وحتسس 
بنفسك ما إذا كانت درجة حرارة اجلو املحيط يف أجزاء خمتلفة من املِرفق مرية أو حارة جدًا أو 

باردة جدًا. وقم بتشغيل الصنابري لتحديد ما إذا كان املاء الساخن متوافرًا. وال يكفي أن تسأل عام 
إذا كانت هناك فرش أو مدافئ أو أجهزة هتوية مالئمة يف غرف النوم، أو عن وجود ماء ساخن 

شغال، بل جيب عليك أن تتحقق من ذلك بنفسك.

اسمْع - فاألصواُت يف املرفق - أو عدُمها يف بعض األحيان - يمكن أن توحي بشئ ما كذلك. 
هل هناك صيحات أو رصخات من املستفيدين من اخلدمات؟ إذا كان األمر كذلك، حاول أن 

حتدد السبب، وترى ما الذي يتم فعله حياهلا. هل صوت املوسيقى أو التلفزيون ال يراعي اآلخرين 
من املستفيدين؟ هل هناك صمت يف املرفق، وإذا كان األمر كذلك، فهل يشري ذلك إىل جو قمعي 

ُيجم فيه املستفيدون عن التواصل مع بعضهم أو مع الزوار أو مع املوظفني؟

دم للمستفيدين يف امَلرافق غري صالح لالستهالك.  ْق - يف بعض األحيان يكون الطعام املقَّ َتذوَّ
ولذا، قم بتذوق الطعام حتى حتكم ما إذا كان طيب املذاق وصاحلًا لألكل.
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هًا  تعـدُّ مراجعـة الوثائـق جزءًا مهاًم مـن عمليـة التقييم. وُيعتـب هذا الدليـل املعنـيَّ بالوثائق وباملعاينـة موجِّ
ألعضـاء اللجنـة بشـأن أنواع الوثائـق الواجب مراجعتهـا يف عملية التقييـم؛ فيمكن تقسـيم الوثائق إىل أربع 

فئات رئيسـية:

سياسات امَلرافق ودالئلها اإلرشادية ومعايريها وتوجيهاهتا الرسمية األخرى، •
السـجالت اإلداريـة )مثـل: عـدد وفئـات املوظفـني، وعـدد وعمـر وجنـس املسـتفيدين مـن اخلدمات،  •

وسـجالت القبـول والتخريـج(،
سـجالت أحـداث معينة )مثـل: الشـكاوى، والطعون ضد دخول املستشـفى القرسي واملعاجلـة القرسية،  •

وحوادث الرسقة واإلسـاءة والوفاة(،
السجالت الشخصية للمستفيدين من اخلدمات أو ملفاهُتم. •

كـام تعـدُّ سياسـات امَلرافـق ودالئلهـا اإلرشـادية ومعايريهـا وتوجيهاهتـا الرسـمية األخـرى مصـدرًا مهـاًم 
امَلرافـق، وبحقـوق اإلنسـان اخلاصـة  بنوعيـة اخلدمـات، وبأوضـاع  املتعلقـة  القضايـا  للمعلومـات عـن 
باملسـتفيدين مـن اخلدمـات. وغالبًا مـا يكون عدم وجود سياسـات للمرفـق يف جمال معني مـؤرشًا عى عدم 
تلبيـة املعايـري ذات الصلـة؛ ولـذا فإنـه مـن املهـم تقييم ذلـك املجـال بعناية؛ فعـى سـبيل املثـال، إذا مل يكن 
هنـاك توجيـه يف املرفـق بشـأن تطبيـق العـالج بالصدمـات الكهربائيـة، فهنـاك احتـامل كبري لعـدم احلصول 
عـى موافقـة مسـبقة هلذا اإلجـراء مـن ِقَبل املسـتفيدين مـن اخلدمـات، فينبغي دراسـة هذا اجلانـب أكثرمن 

املقابالت واملشـاهدة. خـالل 

ويمكـن لسياسـات امَلرافـق ودالئلها اإلرشـادية ومعايريهـا وتوجيهاهتا الرسـمية األخـرى أن تعزز حقوق 
اإلنسـان ومعايـري اجلـودة ويمكـن أن تنتهكهـا. ولـذا جيب عـى أعضـاء اللجنة أن يسـتفيدوا مـن معرفتهم 
للمعايـري الدوليـة والوطنيـة حلقوق اإلنسـان يف حتليل هـذه الوثائق، حتى يقيِّمـوا ما إذا كانـت مطابقة لتلك 

املعايري.

وحتـى لو كانت سياسـات امَلرافق تتامشـى مـع معايري جـودة الرعاية ومعايـري حقوق اإلنسـان، فليس هناك 
مـا يضمـن أن تكـون حمرتمـة؛ فتقع عـى عاتق جلنـة التقييم مسـؤولية تقييـم مدى االلتـزام هبذه السياسـات 
ـذة جيـب حتديـد  يف املامرسـة، مـن خـالل املقابـالت واملشـاهدة. وعندمـا تكـون سياسـات املرفـق غـري منفَّ
األسـباب؛ فعى سـبيل املثال، قد يشـري عدم تنفيذ السياسـات إىل سـوء اإلدارة أو إىل عدم تدريب املوظفني. 

ـذ ليس هلا قيمـة تذكر. فالسياسـات اجليـدة مفيـدة فقـط إذا تـم تنفيذها، والسياسـات اجليـدة التي ال تنفَّ

كـام جيـب عـى أعضـاء اللجنـة مراجعـة السـجالت اإلداريـة ومعلومـات الوثائـق املتعلقـة بالتقييـم، بام يف 
: لك ذ

أعداد املوظفني، بحسب املهنة )مثل: األطباء النفسيني وعلامء النفس واملعاجلني املتخصصني(، •
عدد املستفيدين الذين يتلقون خدمات من املرفق، •
أعداد املستفيدين من اخلدمات من الذكور واإلناث، •
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الرشية العمرية للمستفيدين من اخلدمات، •
عدد املستفيدين من اخلدمات الذين هم حتت الوصاية. •

ومن املعلومات األخرى التي جيب مراجعتها وتوثيقها فيام يتعلق بمرافق املرىض الداخليني ما ييل:

عدد األرسة املستخدمة، •
عدد املستفيدين من اخلدمات الذين هم يف إطار وضع طوعي، •
عدد املستفيدين من اخلدمات الذين هم يف إطار وضع قرسي )دخول املرفق والعالج(، •
وسطي مدة اإلقامة جلميع املستفيدين من اخلدمات. •

ويمكـن أن توفِّـر مراجعـة الوثائـق اإلداريـة معلومـات هامـة حول حقـوق اإلنسـان وقضايا اجلـودة؛ فعى 
سـبيل املثـال، قد تكشـف املراجعة عـن أن املرفق يفتقر إىل املـوارد البرشية الكافية بالنسـبة لعدد املسـتفيدين 
مـن اخلدمـات. وقـد تشـري إىل أن عـددًا كبريًا من األشـخاص تـم إدخاهلـم ومعاجلتهم عى أسـاس قرسي، 
ممـا يـدل عـى أن األهلية القانونيـة للمسـتفيدين من اخلدمات يتـم جتاهلها بشـكل ممنهج أو قد تكشـف عن 

أن هنـاك أطفـاالً ُيتفظ هبـم يف َمرافق املـرىض الداخليني املخصصـة للبالغني.

كـام أن السـجالت اخلاصـة بأحـداث معينـة، مثل شـكاوى املسـتفيدين مـن اخلدمـات، وطعنهـم يف القبول 
واملعاجلـة القرسيـني، وحـوادث الرسقـة واالسـاءة والوفيـات، هـي - أيضًا - مصـادر مفيـدة للمعلومات؛ 
فدراسـة الشـكاوى املقدمـة مـن املسـتفيدين مـن اخلدمـات  - عـى سـبيل املثـال - يمكـن أن تكشـف عن 
مشـاكل وانتهـاكات، أو حتـى عـن أنـامط مـن اإلسـاءة يف املرفـق، والتـي ينبغي أن تـدرس أكثـر من خالل 
عمليـة التقييـم. وجيـب توثيـق عـدم وجود شـكاوى، ألنـه قد يشـري إىل عـدم وجود آليـة لتلقي الشـكاوى 
أو أهنـا غـري متاحة للمسـتفيدين مـن اخلدمات. وقد يشـري ارتفـاع معدل الوفيات بشـكل غري متناسـب بني 
املسـتفيدين مـن اخلدمـات إىل سـوء املعاملـة أو اإلمهـال، أو إىل سـوء نوعيـة الرعايـة الصحية، أو إىل سـوء 

األحـوال املعيشـية يف املرفق.

كـام يمكـن للملفـات الشـخصية للمسـتفيدين مـن اخلدمـات وسـجالهتم أن تكشـف معلومـات هامـة؛ 
فمراجعـة مثـل هـذه امللفـات قـد تبـنيِّ - عى سـبيل املثال - مـا إذا كانـت حديثـة، ومتى متت آخـر مراجعة 
وتغيـري جلـداول األدويـة، ومـا إذا تم احلصـول عى موافقة مسـبقة مـن أجل العـالج، ومـا إذا كانت خطُط 
مت بالتعاون مع املسـتفيدين مـن اخلدمات، وما إذا كان املسـتفيدون  التعـايف وتوجيهاُت التحسـن4 قـد ُصمِّ
مـن اخلدمـات يسـتطيعون أن يضيفـوا معلومـات إىل ملفاهتـم. ويمكـن أن تكشـف - أيضـًا - مـا إذا كان 
هـؤالء األشـخاص يصلون عى املـداواة واجلرعـات الصحيحة حلالتهـم أم أهنم ُيداَوون بشـكل مفرط، أو 

ُيـداَوون بشـكل غـري صحيـح، أو ُيعَطـون أدوية كثـرية جدًا يف وقـت واحد.

وينبغـي أن تتمتـع جلنـة التقييـم بإمكانيـة الوصـول إىل مجيع سـجالت املسـتفيدين مـن اخلدمـات، واختيار 
عـدد منهـا - عشـوائيًا - مـن أجـل القيـام بدراسـة مفصلـة هلا. وقـد يقرروا دراسـة سـجالت املسـتفيدين 
الذيـن سـتتم مقابلتهـم بموافقتهـم. وينبغـي أن تغطي امللفـات التي تتم دراسـتها كامل جمموعة املسـتفيدين 

يمكن للمستخدمني املستفيدين أن يددوا مقدمًا اختياراهتم يف الرعاية الصحية، واملعاجلة والتعايف عندما يصابون بحدث   4
اليستطيعون معه التعبري عن اختياراهتم يف املستقبل. ويمكن للتوجيهات املستقبلية ان تتضمن اختيارات املعاجلة التي 

اليرغبون هبا، مما يساعد عى عدم إجراء أي تدخل اليرغبون به.
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مـن اخلدمـات، من حيـث العمر واألصـل اإلثني ونوع اجلنس والتشـخيص، عى سـبيل املثـال. وجيب عى 
جلنـة التقييـم أن حتـدد مـا إذا كانـت هنـاك حاجة للموافقـة عى دراسـة ملفات املسـتفيدين مـن اخلدمات.

ال، جيـب أن يكون هناك عضو بـارز من موظفي املرفق عى اسـتعداد  ومـن أجـل مراجعة الوثائق بشـكل فعَّ
للمسـاعدة يف العثـور عـى الوثائـق التـي سـتتم مراجعتهـا، إذ أنه من غـري املرجـح أن تكون كلهـا يف مكان 

واحـد. وقـد ُتعطـى قائمة بالوثائـق التي سـتتم مراجعتها للموظفـني يف املرفق قبـل الزيارة.
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 مقابلة املستفيدين وأفراد
 األرس )أو األصدقاء أو

القائمني بالرعاية( واملوظفني

ُتعـدُّ املقابـالت مـع املسـتفيدين من اخلدمـات وأفـراد األرس واملوظفـني يف مرفق مـا، واالسـتامَع إىل آرائهم 
ووجهـات نظرهـم أمـر بالـغ األمهيـة بالنسـبة للتقييـم. ويبـنيِّ دليـل منظمة الصحـة العامليـة جلـودة الرعاية 
وحقـوق اإلنسـان املعنـيَّ باملقابـالت املوضيـع واملقاييـس واملعايـري التـي ينبغـي أن تقيَّـم أوضـاُع امَلرافـق 
باملقارنـة معهـا. كام أن الدليل يتوي عى أسـئلة مرتبطة بكل معيار ملسـاعدة الشـخص الذي جيـري املقابلة.

وينبغي النظر يف عدد من القضايا ذات الصلة باملقابلة.

اختيار الذين ستجرى املقابالت معهم
يف اختيـار األشـخاص للمقابلـة، ينبغـي أن تسرتشـد اللجنـة بمجموعـة مـن املسـتفيدين واملوظفـني، ويتم 
حتديـد حجـم العينـة مـن ِقَبل اللجنـة اإلداريـة )انظر امللحـق 5(. وجيـب أن خَتتـار اللجنُة - وليـس موظفو 
املرفـق - املسـتفيدين مـن اخلدمات واملوظفني الذين سـتجرى املقابـالت معهم، لضامن احلفـاظ عى حيادية 

املقابلة.

وقـد تقـرر اللجنة أفـراد األرس الذين سـتجرى املقابلة معهـم، أو قد تسرتشـد يف اختيارهم باملسـتفيدين من 
اخلدمـات. وينبغـي عـى اللجنـة أن تقرر ما إذا كانت سـتقابل أفـراد األرس أثنـاء زيارة املرفق أم أهنا سـتنظم 

مثـل هذه املقابـالت خارج نطـاق الزيارة.

وللموظفـني واملسـتفيدين من اخلدمـات وأفـراد األرس احلقُّ يف رفض إجـراء مقابلة معهـم، وجيب عى جلنة 
التقييم أن حتـرتم قراراهتم.

املقابلة
جيـب إجيـاد غرفـة أو حيـز إلجـراء املقابـالت تضمـن خصوصيـة الذين جتـرى معهـم املقابـالت وتتيح هلم 
التحـدث بحريـة. وجيـب أن تضـم املقابلـة باحثـًا واحـدًا )أو اثنـني كحـد أقـى: واحـدًا إلجـراء املقابلة، 
واآلخـر لتدويـن املالحظـات مثـاًل( والشـخص الـذي جتـرى مقابلتـه. وقـد يطلب بعـض املسـتفيدين من 
اخلدمـات أن يكـون معهم شـخص يثقـون به )لكن ليـس موظفًا( أثنـاء املقابلة، فينبغي تيسـري هـذه الرغبة.

وجيـب بـذل كل جهـد للتغلـب عـى أيـة عقبـة يف التواصل بـني الباحـث والـذي جترى معـه املقابلـة؛ فعى 
سـبيل املثـال، إذا كانـا يتكلـامن لغتـني خمتلفتـني أو كان لدى الذي جتـرى معه املقابلـة علة حتـول دون قدرته 
عـى التواصـل )عـى سـبيل املثال: صعوبـة يف الـكالم أو يف السـمع(، فينبغي إحضـار مرتجم لغـوي مالئم 

أو مرتجـم مناسـب للغة اإلشـارة.

م الباحثـون أنفسـهم، ويرشحوا الغـرض مـن املقابلة، وجييبـوا عى أية  وقبـل البـدء باملقابلـة، ينبغـي أن يقـدِّ
أسـئلة قـد تكـون لدى الـذي جترى معـه املقابلـة. كـام ينبغي عـى الباحثني أن َيسـألوا أسـئلة السـتخالص 
معلومـات عـن الذيـن جتـرى مقابلتهـم )مثـل: مـن أيـن هم، ومنـذ متـى هـم يف املرفـق(. فهـذا النمط من 
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املقدمـات يبنـي ألفـة بـني الذي جتـرى معـه املقابلة وبـني الباحـث، وجيعـل الشـخص مرتاحًا. وقـد يكون 
مـن املفيـد - أيضـًا - مناقشـة أي خمـاوف قـد تكـون لـدى الذين جتـرى معهم املقابـالت حول انعكاسـات 
حمتملـة تنجـم عـن مشـاركتهم يف املقابلة، وتبيـني التدابري التـي اختذت حلاميـة خصوصيتهم وعدم الكشـف 
عـن هويتهـم. كـام جيب عـى الباحثـني مراجعـة اسـتامرة املوافقة املسـبقة الذيـن جتـرى مقابلتهـم، ليتأكدوا 

فهمهـم التـام ملضموهنا قبـل أن يوقعـوا عليها.

وقـد تكـون املقابلـة طويلة ومتعبـة، فينبغي أن يسـمح للذين جتـرى مقابلتهم باسـرتاحات عندمـا يطلبوهنا. 
أضـف إىل ذلـك، أن املسـتفيدين الذيـن ُيعَطون بعـض األدوية قد جيدوا صعوبـة يف الرتكيز لفـرتات طويلة، 
وربـام يتاجـون إىل اسـرتاحات منتظمـة. وجيـب أن يراعي الباحـث أي صعوبة قـد تكون لدى املسـتفيدين 

تتعلـق بمعاناهتـم، وأن يسـمح هلم بقطـع املقابلة والعـودة إليهـا يف وقت الحق إذا لـزم األمر.

والعنـر الـذي سـبق أن تأكـدت منـه جلنـة التقييـم - سـواء يف مقابـالت سـابقة أو باملشـاهدة - ليـس من 
الـرضوري تناولـه يف املقابـالت الالحقـة؛ فعى سـبيل املثـال، إذا الحظـت اللجنـة أن املراحيـض يف املرفق 
قـذرة، ال حاجـة لسـؤال الذيـن جتـرى املقابلـة معهم عـن نظافة املراحيـض، لكـن العكس ليـس صحيحًا؛ 
فـإذا بـدت املراحيـض نظيفـة عنـد املعاينـة - عـى سـبيل املثـال - ينبغـي طـرح أسـئلة حـول نظافتهـا أثناء 
املقابـالت، ألن تنظيـف املراحيـض قـد يكون أجـري خصيصًا من أجـل زيارة جلنـة التقييم، وأهنـا تكون - 
يف العـادة - قـذرة، وال تنظَّـف بشـكل كاٍف بانتظـام. ويمكـن للباحثني - أيضًا - أن يسـألوا أسـئلة إضافية 

غـري مشـمولة يف دليـل منظمـة الصحـة العاملية جلـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان بشـأن املقابالت.

ويف هنايـة املقابلـة، ينبغـي عـى الباحثـني أن يشـكروا املسـتفيدين مـن اخلدمـات عـى وقتهـم. وينبغـي أن 
خيبوهـم عـن كيفيـة االتصـال بفريـق التقييـم إذا رغبـوا يف تقديـم معلومـات إضافيـة بعـد الزيـارة، أو يف 
اإلبـالغ عـن أية مشـاكل أو إسـاءات جديـدة، أو يف التعبري عـن أية خماوف من انعكاسـات تؤثـر عليهم بعد 
املقابلـة. كـام جيب عـى الباحثني أن خيـبوا الذيـن ُأجريت معهـم املقابالت عن اخلطـوات التاليـة يف التقييم 

وخيبوهـم بأنـه سـيتم إخطارهـم بالنتائج بمجـرد انتهـاء التقرير.

وجيـب عـى الباحثـني أن ال يناقشـوا حمتـوى املقابـالت مع أي شـخص باسـتثناء أعضـاء اللجنـة األخرين. 
والطريقـة الوحيـدة لتعزيـز الرسيـة هي أن يوقِّـع كل عضو مـن أعضاء اللجنـة عى املوافقة عى أهنم سـوف 

يرتمـون رسيـة التقييـم وخصوصية األشـخاص الذين تـم إجراء مقابـالت معهم.
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نصائح تتعلق بإجراء املقابالت

جيب عى الباحثني أن جُيروا املقابالت بطريقة حمرتمة ومهذبة. فينبغي عدم إشعار الذين جترى املقابالت معهم بأن 
مون مسامهة قيمة يف عملية التقييم. ما جيري هو استجواب، بل يشعروهنم بأهنم يقدِّ

مجيع الذين جترى معهم مقابالت وجهات نظرهم مهمة. يف كثري من األحيان، ُتعتب آراء املستفيدين من اخلدمات 
غري صاحلة أو ُيتغايض عنها. فينبغي إجراء املقابالت بطريقة تعرتف بآراء ووجهات نظر املستفيدين من اخلدمات 

وحترتمها.

التزم الصمت بعد السؤال لتعطي َمن جُتري معه املقابلة وقتًا للتفكري، وال تقاطعه. فقد تكون هناك حاجة إىل 
الصمت ملدة أطول مما تشعر أنه معتاد أو مريح.

جتنَّْب املقاطعات. فاسمح لألشخاص باحلديث دون أن تقاطعهم. وإذا كان لديك سؤال حول ما يقولونه فانتظر 
حتى ينهوا مجلتهم.

جتنَّْب اإلفراط يف تدوين املالحظات. فيمكن لتدوين املالحظات أن يشتت الذين جترى معهم املقابالت. ومن املهم 
االستامع إىل الردود. وأحد االحتامالت هو أن يكون يف املقابالت شخصان: واحد يطرح األسئلة ويستمع إىل 

ن املالحظات. الردود، واآلخر يدوِّ

ر ما سمعَته بكلامتك اخلاصة، قد تكون طريقة مفيدة، للداللة عى أنك تستمع، وللتحقق  ملخصات قصرية، تكرِّ
من أنك قد فهمَت ما يقوله الشخص بشكل صحيح.

جتنَّْب توجيه الذين جُتري معهم املقابالت يف إجاباهتم. فغالبًا ما متيل املقابالت إىل توجيه الذين جترى معهم 
املقابالت إىل اإلجابة التي يتوقعون أن يسمعوها. فمن املهم أن تعي هذا امليل، وأن تبذل جهودًا لتجنبه.

استخدْم أسئلة ذات هنايات مفتوحة. فإن األسئلة ذات النهايات املفتوحة )مثل: »هل يمكنك التعليق عى احلالة 
املادية للمرفق؟«( تسمح للذين جترى معهم املقابالت بأن يشاركوا بمعلومات يعتبوهنا مهمة. وجتنَّب األسئلة 
املغلقة )مثل: »هل تعتقد أن احلالة املادية للمرفق سيئة؟«( بقدر اإلمكان، ألن هذه األسئلة يمكن أن متنع الذين 

جترى معهم املقابالت من التعبري عن آرائهم بطريقتهم اخلاصة.

كْن مرنًا. فقد ال جييب األشخاص عى األسئلة بالرتتيب املعروض يف دليل منظمة الصحة العاملية جلودة الرعاية 
م  وحقوق اإلنسان املعني باملقابالت. كام أن إجابات الذين جترى معهم املقابالت عن أحد األسئلة قد تقدِّ

ر يف وقت الحق من املقابلة، فال توقفهم بالقول إنك ختطط لطرح ذاك السؤال يف  معلومات تتعلق بسؤال مقرَّ
وقت الحق، ولكن اسمح هلم بأن جييبوا عن السؤال املطروح بشكل كامل.

حاوْل أن تتأكد مما إذا كانت القضايا التي أثارها الذين جترى معهم املقابالت هي أحداث أو ممارسات مفردة، أم 
ث معهم  أهنا ممارسة مألوفة وشائعة يف املرفق. فعى سبيل املثال، إذا كان شخص ما يقول إن أحد املوظفني حتدَّ

بقلة احرتام، حاول أن تتأكد مما إذا كان ذلك حَدَث مرة واحدة فقط مع واحد من املوظفني أم أنه حالة شائعة، مع 
واحد من املوظفني أو مع العديد منهم.

شدة الصوت، الرسعة، النربة: انتبه إىل شدة صوتك وإىل نبتك ورسعة كالمك؛ فيجب أن ال تتحدث بصوت 
مرتفع جدًا أو هادئ جدًا أو بشكل رسيع جدًا. واسمح ملن جتري املقابلة معه أن يدد وترية املقابلة.

املامرسة، املامرسة، املامرسة. إن إجراء املقابالت مهارة حقيقية، وإن تعلُّم تقنيات املقابلة يتطلب ممارسة، ولذا فإنه 
من املهم أن متارسها مع زمالء اللجنة - مثاًل - أو مع أرستك وأصدقائك يف املنزل، قبل زيارتك للمرفق.
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اإلبالغ عن حاالت اإلساءة
قـد يطلـع أعضـاء اللجنة خـالل املقابـالت أو املعاينة أو مراجعة شـكاوى املسـتفيدين من اخلدمـات عى ما 
ض صحتهـم ورفاهيتهم خلطر  يتعـرض لـه أحد املسـتفيدين أو العديـد منهم من سـوء معاملة أو إمهال يعـرِّ
مبـارش. ولـذا ينبغـي عـى اللجنـة - قبل التقييـم - أن تقـرر كيفيـة التعامل مع مثـل هذه احلـاالت، ربام عن 
طريـق التحـدث مـع رئيـس املرفق أو مع سـلطة معنيـة أخرى، بحيـث يمكن معاجلـة الوضـع برسعة. وقد 
يتعـنيَّ طلـب موافقـة املسـتفيدين مـن اخلدمـات املعنيني قبـل اإلبالغ عـن اإلسـاءة. وجيب اتبـاع أي دالئل 
إرشـادية وطنيـة معيَّنـة أو أحـكام قانونيـة بشـأن اإلبالغ عـن اإلسـاءة إن توافـرت. وينبغي عـى اللجنة أن 
حتـدد القنـوات القانونيـة أو االجتامعيـة وأسـامء املمثلـني القانونيـني أو املحامني الذيـن يمكن أن يسـاعدوا 
ضحايـا اإلسـاءة. إضافـة إىل ذلك، يمكـن ألعضاء اللجنـة أن يقرروا إعطاء املسـتفيدين مـن اخلدمات رقم 
هاتـف يمكنهـم االتصـال به عنـد رغبتهـم يف اإلبالغ عن أي حـادث من حوادث سـوء املعاملـة أو اإلمهال 

بعـد الزيارة.
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إعداد تقارير عن نتائج تتعلق بمرافق فردية
م  اسـتامرة منظمـة الصحـة العاملية جلـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان املعنية باإلبـالغ عن املرافـق الفردية  تقـدِّ
إطـارًا للجنـة التقييـم حتى توثِّق - بشـكل منهجـي - املدى الذي حققـه كل موضوع من املواضيع اخلمسـة 
ملنظمـة الصحـة العامليـة يف جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف مرفـق معني مـن مرافـق الصحة النفسـية أو 

الرعايـة االجتامعيـة. وينبغي اسـتكامل مجيـع أجـزاء التقرير، وهي:

امللخص التنفيذي؛ •
الطريقة التي اسُتخدمت يف التقييم؛ •
نتائج التقييم )بام يف ذلك التسجيل الكمي واملوجودات النوعية(؛ •
املناقشة؛ •
االستنتاجات والتوصيات؛ •

وجيـب أن جيتمـع مجيـع أعضـاء اللجنـة يف أقـرب وقت ممكـن بعـد االنتهـاء مـن التقييـم )ألن االنطباعات 
واملعلومـات تتالشـى برسعـة( ملناقشـة ودمـج وجتميـع النتائـج التـي توصلـوا إليهـا مـن خـالل املقابالت 
واملعاينـة ومراجعـة الوثائـق يف تقريـر هنائـي عـن املرفـق. وبعـد ذلك تقـوم اللجنـة بتسـجيل كل واحد من 
معايـري ومقاييـس ومواضيع دليـل منظمة الصحة العامليـة جلودة الرعاية وحقوق اإلنسـان عـى النحو التايل: 

ـَق بالكامـل« أو »حتقـق جزئيـًا« أو »بـدأ بالتحقـق« أو »مل يبـدأ« أو »غري قابـل للتطبيق«. »حتقَّ

وتتضمـن اسـتامرة إعـداد تقرير عى مسـتوى املرفق مكانـًا لتسـجيل كل معيار ضمن مقياس ثـم كل مقياس 
ـن أيضـًا مكانـًا لتسـجيل مرفـق الصحـة العامة الـذي تـم تقييمه، وبذلـك يمكن  ضمـن موضـوع. وتتضمَّ

مقارنـة هذيـن النوعني مـن امَلرافق.

وهـذه التسـجيالت الكميـة بمفردهـا ال معنـى هلـا، ومـن الـرضوري أن تعطـي املعلومـاُت النوعيـة مـادًة 
وتفاصيـل وصـورة شـاملة عـن الوضـع يف املرفـق. وُتعـدُّ اسـتامرة منظمـة الصحـة العامليـة جلـودة الرعايـة 

وحقـوق اإلنسـان املعنيـة بإعـداد التقاريـر نموذجـًا لدمـج النتائـج الكميـة والنوعيـة يف تقريـر واحـد.

إعداد تقارير عن نتائج تتعلق بأكثر من مرفق واحد
إذا كان قـد تـم تقييـم أكثـر من مرفق واحد )عى سـبيل املثـال: تقييم وطنـي أو تقييم عى مسـتوى املناطق(، 
جيـب عـى مجيـع اللجـان التـي أجـرت التقييـامت أن جتتمـع ملناقشـة ودمـج وجتميـع النتائج التـي توصلت 
إليهـا عـن كل مرفـق، وإعـداد تقييم وطني شـامل أو عـى مسـتوى املناطق. وتقدم اسـتامرة منظمـة الصحة 
العامليـة جلـودة الرعاية وحقوق اإلنسـان املعنيـة بإعداد تقاريـر عن تقييامت عى مسـتوى البلد إطـارًا لذلك.

إعداد تقارير عن 
14نتائج التقييم
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وحتتـوي اسـتامرة إعـداد التقريـر عـى نفـس أقسـام االسـتامرات اخلاصـة باملرافـق الفرديـة، وتقـدم نفـس 
م يف املوضوع اخلاص باسـتامرة  ل وتقـدَّ تصنيفـات التسـجيل )عـى الرغـم مـن أن درجـات كل مرفق تسـجَّ
إعـداد تقريـر عى مسـتوى البلد أو عى مسـتوى املناطق(، وتتضمـن نموذجًا لدمج النتائـج الكمية والنوعية 

يف تقريـر مفـرد عى مسـتوى البلـد أو املنطقة.

التوصل إىل إمجاع بشأن نتائج التقييم

إن أحد جوانب التقييم األكثر صعوبة هو التوصل إىل إمجاع بني أعضاء اللجنة وبني اللجان 
يف حالة التقييم الوطني والتقييم عى مستوى املناطق. فينبغي للمقاييس واملعايري يف هذه األداة 
ه أعضاء اللجنة يف حتديد ما هو متوقع من مرفق ما لتلبية معايري جودة الرعاية وحقوق  أن توجِّ

اإلنسان. ومع ذلك، فهناك الكثري من عدم املوضوعية يف إجراء التقييامت، ويمكن للدرجات أن 
ختتلف؛ فعى سبيل املثال، يمكن ألحد أعضاء اللجنة أن يعتب مستوى حتقيق معيار معني مقبوالً، 

يف حني أن آخر قد جيده غري مقبول. وبغيّة احلد من عدم املوضوعية هذه، ينبغي عى أعضاء اللجنة 
لة حول الكيفية التي سجلوا فيها النتائج التي توصلوا إليها، والتوصل إىل  إجراء مناقشات مفصَّ

إمجاع بشأن تصنيف للموضوع أو املقياس أو املعيار بشكل شامل. ويف حال عدم التوصل إىل 
إمجاع، ُيستحسن اختيار أقل الدرجات.

ويساعد إدراج نتائج تقييامت املرافق الصحية العامة - أيضًا - عى احلد من عدم املوضوعية يف 
التسجيل داخل جلان التقييم وفيام بينها، حيث أنه يوفر نقطة مقارنة مشرتكة لتوحيد التصنيفات أو 

ضبطها.

وتستغرق مناقشة النتائج، وتوحيد التصانيف أو ضبطها، وصياغة التقرير )ملرفق واحد أو عى 
املستوى الوطني أو عى مستوى املناطق( وقتًا طوياًل، وربام تتطلب عدة اجتامعات قبل أن يتم 

إعداد تقرير يمثل إمجاعًا حول األوضاع السائدة يف امَلرافق.
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يمكـن لتقييـم جـودة الرعايـة وحقـوق اإلنسـان يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة أن خيدم 
أغراضـًا عـدة، ويمكـن اسـتخدام النتائج بطـرق خمتلفة عديـدة. فيجب عى مجيع املشـاركني يف تقييـٍم ما أن 

يفهمـوا الغـرض منه بشـكل واضـح ويفهموا كيفيـة اسـتخدام النتائـج ويتوافقوا عـى ذلك.

إصالح سياسات اإلبالِغ والتخطيِط والقانوِن
يمكـن، عى املسـتوى الـكيل، اسـتخدام نتائج التقييـم إلصالح السياسـات واخلطـط والترشيعـات املتعلقة 
ـز أكثر  بالصحـة النفسـية وتعاطـي املخـدرات؛ فعـى سـبيل املثال، قد تبـني النتائـج احلاجـَة إىل تدريب مركَّ
كثافـة للعاملـني يف جمـال الصحـة أو الصحـة النفسـية يف مـا يتعلق بأفضـل املامرسـات يف املعاجلـة وبحقوق 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ويمكـن إدراج ذلـك - يف وقـت الحـق - ضمـن سياسـات وخطـط الصحـة 
النفسـية. وقـد تشـري نتائـج التقييـم إىل أن القانـون احلـايل )عـى سـبيل املثـال: الترشيعـات املعنيـة بالصحة 
النفسـية وتعاطـي مـواد اإلدمـان( يتـاج إىل تنقيح؛ فعى سـبيل املثـال، إذا كشـف التقييم عـن أن الكثري من 
األشـخاص يعاجَلـون قـرسًا، ينبغـي إدراج أحـكام بشـأن املوافقة املسـبقة أو تعزيزهـا. وقد يكشـف التقييم 
عـن احلاجـة إىل إنشـاء »ميثـاق للمريـض« يبـنيِّ حقوق املسـتفيدين مـن خدمات الصحـة النفسـية وتعاطي 

مـواد اإلدمـان وغريها مـن اخلدمات.

فهُم التفاوتات يف انتهاكات حقوق اإلنسان والدعوُة إىل التغيري
يمكـن اسـتخدام نتائـج التقييـم - أيضـًا - لفهـم مـدى ونمـط انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي حتدث يف 
امَلرافـق، ولزيـادة الوعي حـول هذه القضايـا بني السـلطات ذات الصلة واألطـراف املعنية، عنـد االقتضاء. 
وقـد قـام عـدد مـن املنظـامت غـري احلكوميـة - الدوليـة والوطنيـة - بالتحقيـق يف أوضـاع مرافـق الصحـة 
النفسـية والرعايـة االجتامعيـة، ووزعـت نتائجهـا وتوصياهتـا عـى نطـاق واسـع للحكومـات ولوسـائل 
املعنيـة. ويمكـن تسـليط  السـلطات واجلامعـات  العامـة وغريهـا مـن  اإلعـالم وللسـلطات واجلامعـات 
الضـوء عـى أوجـه القصـور واالنتهـاكات أن يقنـع السـلطات ومجاعـات املجتمـع املـدين بالتصـدي هلـذه 
املشـاكل. ولتحديـد مـا إذا كان هـذا النهج سُيسـتخّدم وكيفية اسـتخدامه، جيـب أن تؤخذ النتيجـة املحتملة 
بعـني االعتبـار. ففـي بعـض السـياقات؛ مثل اسـتخدام وسـائل اإلعالم لتسـليط الضـوء عـى االنتهاكات 
وفضحهـا، يمكـن أن يكون هـذا النهج وسـيلة هامة لتحفيـز التحسـينات يف أوضاع حقوق اإلنسـان، لكنه 
ـد عـدم الثقة، ومن ثـم ال يشـارك املرفق يف أنشـطة التدقيق، ممـا يؤدي إىل  يف حـاالت أخـرى، يمكـن أن يولِّ

مزيد مـن االنتهـاكات رسًا.

حتسني جودة الرعاية
ينبغـي اسـتخدام النتائـج والتوصيـات الصادرة عن التقييم كأسـاس لصياغة خطة لتحسـني جـودة الرعاية، 
وهـذه اخلطـة ينبغـي أن تدمـج يف إدارة اخلدمـات وتقديِمهـا يف املرفـق. ويكـون الوضـع املثايل هـو الوضع 

15استخدام نتائج التقييم
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الـذي يعمـل فيـه املوظفون واملسـتفيدون مـن اخلدمـات واألرُس معًا يف هنج تشـاركي إلعـداد خطة تتضمن 
إجراءات ملموسـة، وهتدف إىل منع االنتهاكات، وتعزيز حقوق اإلنسـان، وحتسـني نوعيـة املعاجلة والرعاية 
يف املرفـق. ويمكـن تنفيذ خطة التحسـني أن يقيَّم باسـتمرار كجزء مـن إدارة املرفق، مع املراجعـات الدورية 
التـي تتَّبـع دليـل تقييم جـودة الرعايـة وحقوق اإلنسـان. ويمكـن هلذا النهـج أن يقـق رعاية أفضـل ومتتعًا 
أكـب بحقـوق اإلنسـان، ال سـيام وأنه ينطـوي عى مشـاركة مقدمي اخلدمـات - وليس عى هيئـة خارجية - 
يف إحـداث التغيـري اإلجيـايب. ويصبح هؤالء األشـخاص جـزءًا من العمليـة وجيرون تغيـريات، ال ألن ذلك 
يتعـنيَّ عليهـم )عـى الرغـم مـن أن املعايـري التـي يتعني حتقيقهـا قد ُوضعـت( بـل ألهنـم رشكاء يف العملية، 
ويرغبـون يف حتسـني اخلدمـة. وثمـة قيـد عـى هـذا النهج هو أنـه نـادرًا ما يكـون مسـتقاًل - بالفعـل - عن 
السـلطات الصحيـة. ويمكـن التغلـب عـى ذلك من خـالل االسـتعانة بشـكل دوري هبيئة مسـتقلة إلجراء 
التقييـم. ولـذا، فـإن هنـج اجلمـع بـني التقييم والتحسـني الداخـيل املسـتمر وبني التقييـم اخلارجـي الدوري 

يعتـب مفيدًا.

بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان
يمكـن اسـتخدام نتائـج التقييـم - أيضـًا - لتحديـد الثغـرات يف املعرفـة املتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وقضايا 
اجلـودة. ويمكـن إجراء تدريـب وتعليم خمصـوص للموظفني واملسـتفيدين مـن اخلدمـات واألرس، لضامن 
أن كل طـرف مـن األطـراف املعنيـة يفهـم حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية ومعايرَي اجلـودة التي 

جيـب احرتامها وتشـجيعها، لتحسـني األوضـاع السـائدة يف اخلدمة.
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هة نحو  امُللَحق 1. مبادئ املامرسة املوجَّ
التعايف يف جمال الصحة النفسية

 احلكومـة األسـرتالية. معايري وطنية خلدمات الصحة النفسـية. كانبريا، 2010. أُعيـد طبعه بإذن من احلكومة
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/mental-.األسـرتالية

pubs-n-servst10

يقصـد بالتعـايف - مـن وجهـة نظـر الفـرد املصـاب بعلـة نفسـية - حتصيـل األمـل واالحتفـاظ بـه، والفهَم 
لقـدرات املـرء وإعاقاته، واملشـاركة يف حيـاة فعالة، واالسـتقاللية الشـخصية، واهلوية االجتامعيـة، واملعنى 
واهلـدف يف احليـاة، والشـعور اإلجيـايب بالـذات. وإنـه مـن املهـم أن نتذكـر أن التعايف ليـس مرادفًا للشـفاء؛ 
فالتعـايف يشـري إىل كلٍّ مـن األوضـاع الداخليـة التـي يواجههـا األشـخاص الذيـن يصفـون أنفسـهم بأهنـم 
يف طريقهـم للتعـايف - وهـي األمـل واملعافـاة والتمكني مـن التواصـل - واألوضـاع اخلارجية التي تسـهل 

هة نحـو التعايف.5  التعـايف - وهـي تطبيـق حقـوق اإلنسـان، وثقافـة املعافـاة اإلجيابيـة، واخلدمـات املوجَّ

هة نحـو التعـايف يف جمال الصحة النفسـية هـو التأكد مـن أن خدمات  إن الغـرض مـن مبـادئ املامرسـة املوجَّ
م بطريقـة تدعم تعـايف املسـتهلكني يف جمال الصحة النفسـية. الصحـة النفسـية ُتقـدَّ

1. متيُّز الفرد
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

تعـرتف بـأن التعـايف ليـس بالـرضورة قريبـًا من الشـفاء، ولكنـه قريـب من احلصـول عى فـرص لبعض  •
اخليـارات وللعيـش حيـاة ذات معنـى وُمْرضيـة وهادفـة، ومـن الكون عضـوًا مهـاًم يف املجتمع

تقبـل بـأن نتائـج التعـايف أمٌر شـخيٌص ومميَّز لـكل فـرد، وأهنا تتجـاوز الرتكيـز الصحي احلري لتشـمل  •
الرتكيـز عى االندمـاج االجتامعـي وعى نوعيـة احلياة

ن األفراد من أن يدركوا أهنم يف صميم الرعاية التي يتلقوهنا. • متكِّ

2. اخليارات احلقيقية
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

نهـم من اختـاذ القـرارات اخلاصة هبم حـول الكيفية التـي يريدون أن يامرسـوا حياهتم  • تدعـم األفـراد ومتكِّ
هبـا، وتقـر باخليـارات التي جيـب أن تكون ذات معنى وأن ُتستكشـف بشـكل مبتكر

 Jacobson N, Greenley D, What Is Recovery? A Conceptual Model and Explication. Psychiatric  5

Services 52:482–485; 2001 ]جاكوبسون ن، غرينيل د، ماهو التعايف؟ نموذج مفهومي وتأويالته. اخلدمات النفسية[. 
)باللغة اإلنكليزية(
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تدعـم األفـراد يف أن يبنـوا عـى َمواطـن القـوة ويتحملوا أكب قدر يسـتطيعونه من املسـؤولية عـن حياهتم  •
يف أي وقـت مـن األوقات

م لألفـراد لتحمل املخاطـر اإلجيابية  • تضمـن أن يكـون هنـاك توازن بـني واجب الرعايـة وبني الدعـم املقدَّ
وحتقيـق االسـتفادة القصوى من الفـرص اجلديدة.

3. املواقف واحلقوق
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

مي الرعايـة له حول  • تشـمل االسـتامع إىل الفـرد والتعلـم منه والبناء عـى البالغـات املقدمة منه ومـن مقدِّ
ما هـو مهم لـكل فرد

تعزز وحتمي حقوق اإلنسان واحلقوق القانونية وحقوق املواطنة للفرد •
تدعم األفراد يف احلفاظ ِعى األنشطة االجتامعية والرتفيهية واملهنية التي يقبلها الفرد وتنميتِها •
تغرس األمل يف مستقبل الفرد ويف قدرته عى العيش حياًة ذات معنى. •

4. الكرامة واالحرتام
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

تقوم عى املجاملة واالحرتام والصدق يف مجيع التعامالت •
تشمل مراعاة واحرتام كل األفراد، ال سيام ما يتعلق بقيمهم ومعتقداهتم وثقافتهم •
تتحدى التمييز والوصم أينام وجدت؛ داخل اخلدمات اخلاصة بنا أو داخل املجتمع األوسع. •

5. الرشاكة والتواصل
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

ُتقـرُّ بـأن كل فـرد خبـري بحياتـه اخلاصـة، وأن التعـايف يشـمل العمـل يف رشاكـة بني هـؤالء األفـراد وبني  •
مـي الرعايـة هلـم، لتقديم الدعـم بطريقـة يقبلوهنا. مقدِّ

الة • ر أمهية تبادل املعلومات ذات الصلة ورضورة التواصل بوضوح لتمكني املشاركة الفعَّ تقدِّ
مـي الرعايـة ملسـاعدهتم عى حتقيـق آماهلم  • تلتـزم بالعمـل بطـرق إجيابيـة وواقعيـة مـع األفـراد ومـع مقدِّ

وأهدافهـم وتطلعاهتـم.
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6. تقييم التعايف
هة نحو التعايف يف جمال الصحة النفسية: املامرسة املوجَّ

تضمن وتتيح تقيياًم مستمرًا للمامرسة القائمة عى التعايف عى عدة مستويات •
مي الرعاية هلم من متابعة التقدم املحَرز • ن األفراد ومقدِّ متكِّ
ُتثبت اخلدماُت بأهنا تستخدم خبات األفراد يف جمال الرعاية، لإلبالغ عن أنشطة حتسني اجلودة •
ُيْبلـغ نظـاُم الصحـة النفسـية عـن النتائـج الرئيسـية التي تدل عـى التعـايف، بام يف ذلـك )عى سـبيل املثال  •

ال احلـر( اإلسـكان والتوظيـف والتعليـم والعالقـات االجتامعية واألرسيـة، فضاًل عن تدابـري الصحة 
والرفاه.

هـذه املبـادئ اخلاصة بالتعـايف مأخوذة عن مبادئ اسـتعادة الثقة ملؤسسـة هريتفوردشـاير لرشاكـة اخلدمات 
الصحيـة الوطنية يف اململكـة املتحدة.
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امُللَحق 2. األهلية القانونية واختاذ قرارات 
مدعومة

ُيـَرم األشـخاص ذوي اإلعاقة النفسـية - عـادة - من احلق يف ممارسـة أهليتهم القانونية. وغالبـًا ما ُيمنعون 
- مـن خـالل الِوصايـة وغريهـا مـن التدابـري البديلة الختـاذ القـرار - من اختـاذ القـرارات واختيار شـؤون 
حياهتـم، بـام يف ذلـك القضايا املتصلـة برتتيباهتم املعيشـية ورعايتهـم الطبية، وشـؤوهنم الشـخصية واملالية، 
مـي الرعاية أو  وغـري ذلـك من املسـائل. وبـدالً مـن ذلـك، ُيتخـذ هـذه القـرارات - غالبـًا - األرس أو مقدِّ

األوصيـاء أو   املهنيـني الصحيني.

واهلـدف مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة اخلاصة بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة )انظـر امُللحق 3( هـو إهناء 
هـذا الوضـع؛ فاملـادة 12 مـن االتفاقيـة تقر بـأن األشـخاص ذوي اإلعاقة - بـام يف ذلك اإلعاقة النفسـية - 
هلـم احلق يف ممارسـة أهليتهـم القانونيـة، أي: يف اختاذ القرارات واخليـارات املتعلقة بجميـع جوانب حياهتم، 

عـى قدم املسـاواة مـع اآلخرين.

وتقـر االتفاقيـة - أيضـًا - بـأن بعض األشـخاص قـد يتاجـون إىل مسـاعدة - يف بعض األحيـان - الختاذ 
ج لنمـوذج اختاذ قـرارات مدعومـة، كوسـيلة لتقديم هذه املسـاعدة. قـرارات تتعلـق بحياهتـم، وتـروِّ

ويشـمل اختـاذ القـرارات املدعومـة قيـام هـؤالء األشـخاص برتشـيح شـخص موثـوق بـه أو شـبكٍة مـن 
هـؤالء  ومثـل  عليهـم.  تؤثـر  التـي  القضايـا  ويناقشـوا  معهـم  يتشـاوروا  أن  يمكـن  الذيـن  األشـخاص 
األشـخاص قد يسـاعدون املسـتفيدين مـن اخلدمات عـى فهم اخليـارات املتاحة هلـم فيام يتعلـق بمعاجلتهم 
اخلاصـة بالصحـة النفسـية )مثاًل: هل سـيحصلون عـى املعاجلة، أين سـيحصلون عـى املعاجلة، مـا هو نوع 
املعاجلـة( ويف إيصـال خياراهتـم وأفضلياهتـم لآلخريـن عنـد الـرضورة. كام يسـاعدوا اآلخرين عـى إدراك 
أن الشـخص الـذي لديـه إعاقـة كبـرية هـو أيضًا شـخص لـه تاريـخ واهتاممـات وأهـداف يف احليـاة، وهو 
شـخص قـادر عى ممارسـة أهليته القانونية. وبالنسـبة الختـاذ القرارات املدعومـة، ُيفرتض أن تكـون - دائاًم 

- لصالـح الشـخص ذي اإلعاقـة الـذي سـيتأثر بالقرار.6

يمكـن للموظفـني يف َمرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة أن يلعبـوا دورًا حيويـًا يف تعزيـز اختـاذ 
قـرارات مدعومـة عـن طريق:

تشجيع مستخِدمي اخلدمات عى ترشيح شخص أوشبكات من األشخاص الداعمني، •
تسهيل االتصاالت بني املستفيدين من اخلدمات وبني األشخاص الداعمني، •
ضـامن إعطـاء املسـتفيدين من اخلدمات واألشـخاص الداعمـني املجاَل والوقَت ملناقشـة القضايـا املتعلقة  •

بمعاجلـة األمراض النفسـية ورعايتها.

 From exclusion to equality: realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for  6

parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 
its Optional Protocol ]من العزلة إىل املساواة: إدراك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. كتيب للبملانيني حول اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبوتوكول االختياري امللحق هبا[. نيويورك: األمم املتحدة؛ 2007. )باللغة اإلنكليزية(
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ومن أشـكال اختـاذ القرار املدعوم: شـبكاُت الدعـم، وأمناء املظامل الشـخصية، ودعم األقـران، واملحامون، 
مت كندا والسـويد نـامذج الختاذ القرار املدعـوم، جيري تطبيقهـا حاليًا: واملسـاعدون الشـخصيون. وقـد قدَّ

• http://www.cacl.ca/ :الرابطة الكندية للحياة املجتمعية
 مركز وِسِجل نيدوس موارد التخطيط الشخصية )كولومبيا البيطانية، كندا(: •

http://www.rarc.ca/textual/home.htm

• PO-Skane: http://www.po-skane.org/ :النموذج السويدي ألمني املظامل الشخصية
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متهيد
إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،

ـر باملبـادئ املنصـوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة، والتـي تعـرتف بالكرامـة والقيمـة  إذ تذكِّ ) أ( 
املتأصلـة وباحلقـوق املتسـاوية والثابتـة جلميـع أعضـاء األرسة البرشيـة، باعتبارهـا أسـاس احلريـة 

العـامل، يف  والسـالم  والعـدل 

وإذ تعـرتف بـأن األمـم املتحـدة - يف اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان ويف العهديـن الدوليـني  ) ب( 
اخلاصـني بحقـوق اإلنسـان - قـد أعلنـت ووافقت عى أن لكل إنسـان حـق التمتع بجميـع احلقوق 

واحلريـات الـواردة فيـه، دون أي نـوع مـن أنـواع التمييـز،

ـد مـن جديـد عـى عاملية مجيع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وعى عـدم جتزئتها،  وإذ تؤكِّ ) ج( 
وعـى تآزرهـا وترابطهـا، وعـى رضورة ضـامن األشـخاص ذوي اإلعاقـة للتمتـع الكامـل هبا دون 

، متييز

ـر بالعهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل  وإذ تذكِّ ) د( 
التمييـز  أشـكال  مجيـع  عـى  للقضـاء  الدوليـة  واالتفاقيـة  والسياسـية،  املدنيـة  باحلقـوق  اخلـاص 
العنـري، واتفاقيـة القضـاء عـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واتفاقية حقـوق الطفل، 

واالتفاقيـة الدوليـة حلاميـة حقـوق مجيـع العـامل املهاجريـن وأفـراد أرسهـم،

وإذ تعـرتف بـأن اإلعاقـة مفهـوٌم قيـد التطـور، وأن اإلعاقـة تنتـج عـن التفاعـل بـني األشـخاص  ) هـ( 
املصابـني بعاهـات وبني حواجـز املواقـف والبيئات املحيطـة، والتي حتـول دون مشـاركتهم الكاملة 

والفعالـة يف املجتمـع عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن،

وإذ تعـرتف بأمهيـة املبـادئ والدالئـل اإلرشـادية للسياسـات الـواردة يف برنامـج العمـل العاملـي  ) و( 
اخلـاص باألشـخاص املعاقـني، ويف القواعـد املعياريـة اخلاصة بتحقيـق تكافؤ الفرص لألشـخاص 
ذوي اإلعاقـة، يف التأثـري عـى تعزيـز وصياغـة وتقييم السياسـات واخلطـط والبامـج واإلجراءات 
عـى الصعـد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، لتحقيـق املزيـد مـن تكافـؤ الفرص لألشـخاص ذوي 

اإلعاقة،

ـد عـى أمهيـة تعميـم مراعـاة قضايـا اإلعاقـة كجـزء ال يتجـزأ مـن إسـرتاتيجيات التنميـة  وإذ تؤكِّ ) ز( 
الصلـة، ذات  املسـتدامة 

وإذ تعـرتف - أيضـًا - بـأن التمييـز ضـد أي شـخص عـى أسـاس اإلعاقـة يمثـل انتهـاكًا لكرامـة  ) ح( 
املتأصلـة، وقيمتـه  اإلنسـان 

وإذ تعرتف كذلك بتنوع األشخاص ذوي اإلعاقة، ) ط( 

 امللَحق 3. اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

)التي اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمب/كانون األول من عام 2006(
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وإذ تعـرتف باحلاجـة إىل تعزيـز ومحاية حقوق اإلنسـان جلميع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بمن فيهم  ) ي( 
أولئـك الذيـن يتاجون إىل دعـم أكثـر تركيزًا،

وإذ يسـاورها القلـق - بالرغـم مـن خمتلـف هـذه الصكـوك والعهـود - مـن أن األشـخاص ذوي  ) ك( 
اإلعاقـة مـا زالوا يواجهـون حواجز تعرتض مشـاركتهم كأعضـاء يف املجتمع متسـاوين مع غريهم، 

ومـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان اخلاصـة هبـم يف مجيـع أنحـاء العامل،

وإذ تعـرتف بأمهيـة التعـاون الـدويل يف حتسـني الظـروف املعيشـية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف كل  ) ل( 
البلـدان، ال سـيام يف البلـدان الناميـة،

مة من األشـخاص ذوي اإلعاقـة للرفاه  وإذ تعـرتف باملسـامهات القيِّمـة - القائمـة واملحتَملـة – املقدَّ ) م( 
العـام وللتنـوع يف جمتمعاهتـم، وبـأن تعزيـز التمتـع الكامل - مـن ِقًبـل األشـخاص ذوي اإلعاقة - 
بحقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وباملشـاركة الكاملـة - من ِقَبـل األشـخاص ذوي اإلعاقة 
- سـوف يـؤدي إىل تعزيـز شـعورهم باالنتـامء، وإىل تقـدم كبـري يف التنميـة البرشيـة واالجتامعيـة 

واالقتصاديـة للمجتمـع، والقضـاء عـى الفقر، 

وإذ تعـرتف بأمهيـة متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة باالسـتقالل الفردي وعـدم التبعية، بـام يف ذلك  ) ن( 
احلريـة يف اختـاذ خياراهتـم اخلاصـة هبـم، 

وإذ تـرى أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة ينبغي أن تتاح هلـم الفرصة لكي يشـاركوا بفعالية يف عمليات  ) س( 
اختـاذ القـرارات املعنيـة بالسياسـات والبامج، بـام يف ذلك تلـك التي هتمهم بشـكل مبارش، 

وإذ يسـاورها القلـق إزاء األوضـاع الصعبـة التـي يواجههـا األشـخاص ذوو اإلعاقـات، والذيـن  ) ع( 
يتعرضـون ألشـكال متعـددة أو متفاقمـة من التمييز عى أسـاس العـرق أو اللون أو اجلنـس أو اللغة 
أو الديـن أو الـرأي السـيايس أو غـري السـيايس أو األصـل الوطني أو اإلثنـي أو األصل الشـعبي أو 

االجتامعـي أو الثـروة أو امليـالد أو السـن أو أي وضـع آخـر،

وإذ تعـرتف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـات غالبًا ما يكنَّ أكثـر عرضة - سـواء داخل املنزل  ) ف( 
أو خارجـه - إىل العنـف أو اإلصابـة أو اإلسـاءة أو اإلمهـال أو إمهـال املعاجلـة وأسـوء املعاجلـة أو 

االستغالل،

وإذ تعـرتف بـأن األطفـال ذوي اإلعاقـة ينبغي أن يتمتعوا - بشـكل كامل - بجميع حقوق اإلنسـان  ) ص( 
ر بااللتزامـات التي تعهدت  واحلريـات األساسـية عى قدم املسـاواة مـع األطفال اآلخريـن، وإذ تذكِّ

بتـا الـدول األطـراف يف اتفاقية حقوق الطفـل لتحقيق هـذه الغاية، 

ـد عـى احلاجـة إىل إدراج وجهـة نظـٍر ُتراعـي اجلنسـني يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز  وإذ تؤكِّ ) ق( 
ِقَبـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة،  الكامـل بحقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية مـن  التمتـع 

وإذ تسـلط الضـوء عـى حقيقـة أن أكثريـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يعيشـون يف ظـروف يسـودها  ) ر( 
الفقـر، وتعـرتف - يف هـذا الصدد - باحلاجـة امللحة إىل معاجلة األثر السـلبي للفقر عى األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا أن ظـروف السـلم واألمـن - القائمـة عى االحـرتام التام للمقاصـد واملبادئ  ) ش( 
الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة واحـرتام صكـوك حقـوق اإلنسـان املعمـول هبـا - ال غنـى عنها 
لتوفـري احلاميـة الكاملـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ال سـيام أثنـاء املنازعـات املسـلحة واالحتـالل 

 ، جنبي أل ا
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وإذ تعـرتف بأمهيـة الوصـول إىل البيئـة املاديـة واالجتامعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة، وإىل الصحـة  ) ت( 
والتعليـم، وإىل اإلعـالم واالتصـاالت، يف متكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن التمتـع الكامـل 

بجميـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، 

وإذ تـدرك أن الفـرد - الـذي ترتتـب عليه واجبـات إزاء األفراد اآلخريـن وإزاء اجلامعـة التي ينتمي  ) ث( 
إليهـا - تقـع عى عاتقه مسـؤولية السـعي إىل تعزيز ومراعاة احلقـوق املعرتف هبا يف الرشعـة الدولية 

حلقوق اإلنسـان، 

واقتناعـًا منهـا بـأن األرسة هـي الوحـدة اجلامعيـة الطبيعيـة واألساسـية يف املجتمـع، وأن هلـا حـق  ) خ( 
التمتـع بحاميـة املجتمـع والدولـة، وأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأفـراد أرسهم ينبغـي أن يصلوا 
عـى احلاميـة واملسـاعدة الالزمتني لتمكـني األرس من املسـامهة يف التمتـع الكامـل واملتكافئ بحقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة، 

واقتناعـًا منهـا بـأن اتفاقيـة دولية شـاملة ومتكاملة لتعزيـز ومحاية حقـوق وكرامة األشـخاص ذوي  ) ذ( 
اإلعاقـة سـتقدم مسـامهة جوهرية يف تـدارك احلرمان االجتامعـي العميق لألشـخاص ذوي اإلعاقة، 
وتعـزز مشـاركتهم يف املجـاالت املدنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتامعية والثقافية عى أسـاس 

تكافـؤ الفـرص، يف كل من البلـدان الناميـة واملتقدمة، 

قد اتفقت عى ما ييل:

املادة 1
الغرض

الغـرض مـن هـذه االتفاقيـة هـو تعزيز ومحايـة وضـامن التمتـع الكامـل واملتكافـئ بجميع حقوق اإلنسـان 
واحلريـات األساسـية جلميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتعزيز احـرتام كرامتهـم املتأصلة.

واألشـخاص ذوو اإلعاقـات هـم أولئـك الذيـن لدهيم عاهـات بدنيـة أو نفسـية أو فكرية أو حسـية طويلة 
األجـل، والتـي قـد تعيـق - يف التعامل مع خمتلـف احلواجز - مشـاركَتهم الكاملـة والفعالـة يف املجتمع عى 

قدم املسـاواة مـع اآلخرين.

املادة 2
تعاريف

تتعلق بأغراض هذه االتفاقية:

»التواصـل« يشـمل اللغات، وعـرض النصوص، وطريقة بريـل للمكفوفني، والتواصل عـن طريق اللمس، 
وحـروف الطباعـة الكبـرية، والوسـائط املتعـددة امليسـورة، إضافـة إىل اللغـة املبسـطة املكتوبة واملسـموعة، 
زة والبديلة، ووسـائل وأشـكال االتصـال بام يف ذلـك تكنولوجيا  والقـراءة بواسـطة البـرش، والوسـائط املعزِّ

املعلومـات واالتصاالت امليسـورة؛

»اللغة« تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري املنطوقة؛

»التمييـز عـى أسـاس اإلعاقـة« يعنـي أي متييـز أو اسـتبعاد أو تقييد عـى أسـاس اإلعاقة، يكـون غرضه أو 
أثـره إضعـاف أو إبطـال االعـرتاف بجميع حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية أو التمتع هبا أو ممارسـتها 
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عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، يف املجـال السـيايس أو االقتصـادي أو االجتامعـي أو الثقـايف أو املدين أو 
أي جمـال آخـر. وهـو يشـمل مجيع أشـكال التمييـز؛ بام يف ذلـك احلرمان مـن الرتتيبـات التيسـريية املعقولة؛

»الرتتيبـات التيسـريية املعقولـة« تعني التعديالت والتسـويات الالزمة واملناسـبة، والتي ال تفـرض عبئًا غري 
متناسـب أو غـري رضوري، حيثـام كانـت هنـاك حاجـة إليهـا يف حالـة معينة، لضـامن متتع األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة بجميـع حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسـية وممارسـتها عى قدم املسـاواة مـع اآلخرين؛ 

»التصميـم العاملـي« يعنـي تصميم منتجـات وبيئات وبرامـج وخدمات لكي يسـتعملها مجيع النـاس، بأكب 
قـدر ممكـن، دون حاجة إىل تكييـف أو تصميم متخصص. و«التصميم العاملي« ال يسـتبعد اجلهائز املسـاعدة 

لفئـات معينـة من األشـخاص ذوي اإلعاقة حيثـام كانت هناك حاجـة إليها.

املادة 3
مبادئ عامة

إن مبادئ هذه االتفاقية ينبغي أن تراعي:

احـرتام الكرامـة املتأصلـة، واالسـقالل الفـردي؛ بـام يف ذلـك حريـة تقريـر هـؤالء األشـخاص  ) أ( 
والسـتقالليتهم؛ اخلاصـة  خلياراهتـم 

عدم التمييز؛ ) ب( 

املشاركة الكاملة والفعالة واالندماج يف املجتمع؛ ) ج( 

احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي والطبيعة البرشية؛ ) د( 

تكافؤ الفرص؛ ) هـ( 

إمكانية الوصول؛ ) و( 

املساواة بني الرجل واملرأة؛ ) ز( 

احـرتام القـدرات املتطورة لألطفـال ذوي اإلعاقـة، واحرتام حـق األطفال ذوي اإلعاقـة يف احلفاظ  ) ح( 
هويتهم. عـى 

املادة 4
التزامات عامة

1. تتعهـد الـدول األطـراف بضـامن وتعزيز التحقيـق الكامل جلميـع حقوق اإلنسـان واحلريات األساسـية 
جلميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة دون متييز مـن أي نوع عى أسـاس اإلعاقـة. ولتحقيق هذه الغايـة، تتعهد 

الـدول األطـراف بام ييل:

اعتامد مجيع التدابري الترشيعية واإلدارية وغريها لتطبيق احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية؛ ) أ( 

اختـاذ مجيـع التدابري املناسـبة - بام يف ذلـك الترشيعية - لتغيـري أو إبطال القائم مـن القوانني واألنظمة  ) ب( 
واألعـراف واملامرسـات التي تشـكل متييـزًا ضد األشـخاص ذوي اإلعاقة؛

مراعاة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع السياسات والبامج؛ ) ج( 
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السـلطات  أن  وضـامن  االتفاقيـة،  وهـذه  تتعـارض  ممارسـة  أو  عمـل  أي  مبـارشة  عـن  االمتنـاع  ) د( 
االتفاقيـة؛ هلـذه  وفقـًا  تعمـل  العامـة  واملؤسسـات 

اختـاذ مجيـع التدابـري املناسـبة للقضـاء عـى التمييـز عـى أسـاس اإلعاقة مـن جانب أي شـخص أو  ) هـ( 
منظمـة أو مؤسسـة خاصـة؛

إجـراء أو تعزيـز البحـوث، وإعـداد السـلع واخلدمات واملعـدات وامَلرافـق املصممة تصميـاًم عامليًا،  ) و( 
عـى النحـو املحـدد يف املـادة 2 مـن هـذه االتفاقيـة، والتـي ينبغـي أن تتطلـب أدنـى حـد ممكـن من 
التكييـف وأقـل التكاليف لتلبيـة االحتياجات املحددة لألشـخاص ذوي اإلعاقة، وتشـجيع توافرها 

واسـتعامهلا، وتعزيـز التصميـم العاملـي لـدى وضـع املعايـري والدالئل اإلرشـادية؛

إجـراء أو تعزيـز البحوث والتطويـر للتكنولوجيـات اجلديدة، وتعزيـز توافرها واسـتخدامها؛ بام يف  ) ز( 
ذلـك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والوسـائل امُلعينة عى التنقـل، واجلهائز، والتكنولوجيات 
للتكنولوجيـات ذات  املسـاِعدة، والتـي تالئـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مـع إعطـاء األولويـة 

املعقولة؛  األسـعار 

تقديـم معلومـات سـهلة املنـال لألشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـأن الوسـائل امُلعينـة عـى التنقـل،  ) ح( 
واجلهائـز، والتكنولوجيـات املسـاِعدة؛ بـام يف ذلـك التكنولوجيـات اجلديـدة، فضـاًل عـن أشـكال 

أخـرى مـن املسـاَعدة وخدمـات الدعـم واملرافـق؛ 

تعزيـز تدريـب املهنيـني واملوظفـني العاملني مـع األشـخاص ذوي اإلعاقة يف جمال احلقـوق املعرتف  ) ط( 
هبـا يف هـذه االتفاقيـة، وذلـك لتحسـني تقديـم املسـاعدة واخلدمـات التـي تكفلها تلـك احلقوق.

2. فيـام يتعلـق باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة: تتعهـد كل دولـة طـرف بـأن تتخـذ أقـى ما 
تسـمح بـه مواردهـا املتاحة مـن تدابري - ويف إطـار التعاون الـدويل إذا اقتـىض األمر - بغية التوصل بشـكل 
تدرجيـي إىل اإلعـامل الكامـل هلـذه احلقـوق، دون اإلخـالل بتلـك االلتزامـات الـواردة يف هـذه االتفاقيـة 

القابلـة للتطبيـق فـورًا، وفقـًا للقانـون الدويل.

3. يف وضـع وتنفيـذ الترشيعـات والسياسـات الراميـة إىل تنفيـذ هـذه االتفاقيـة، ويف عمليـات اختـاذ القرار 
األخـرى، بشـأن املسـائل املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة: يتعني عـى الدول األطـراف أن تتشـاور مع 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة بشـكل وثيـق، وأن ترشكهم بشـكل نشـط؛ بام يف ذلـك األطفـال ذوو اإلعاقات، 

من خـالل املنظـامت التـي متثلهم.

4. ال يوجـد يف هـذه االتفاقيـة مـا يمـس أي أحكام تكـون أرسع إفضـاء إىل إعامل حقوق األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة، والتـي قـد تـرد يف قانـوِن دولٍة طـرٍف أو يف القانـون الـدويل املعمول بـه يف تلك الدولـة. وال جيوز 
تقييـد أو انتقـاص أي حـق مـن حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية املعـرتف هبـا أو القائمـة يف أي دولٍة 
طـرٍف يف هـذه االتفاقيـة، عمـاًل بالقانـون أو االتفاقيات أو اللوائـح أو العـرف، بحجة أن هـذه االتفاقية ال 

تعـرتف هبـذه احلقـوق أو احلريـات أو أهنا تعـرتف هبا بدرجـة أقل.

5. ترسي أحكام هذه االتفاقية عى مجيع أجزاء الدول االحتادية دون أي قيود أو استثناءات.

املادة 5
املساواة وعدم التمييز

1.  تقـر الـدول األطـراف بـأن مجيع األشـخاص متسـاوون أمـام القانـون وبمقتضـاه، وهلم احلـق يف احلامية 
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املتسـاوية واالسـتفادة املتسـاوية التي يكفلهـا القانـون، دون أي متييز.

2. حتظـر الـدول األطـراف أي متييز عى أسـاس اإلعاقة، وتكفل لألشـخاص ذوي اإلعاقة احلاميـة القانونية 
املتسـاوية والفعالـة من التمييز عى أي أسـاس كان.

3.  بغيـة تعزيـز املسـاواة والقضـاء عـى التمييـز، تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع اخلطـوات املناسـبة لضامن 
توفـري ترتيبـات تيسـريية معقولة.

4. إن اختـاذ تدابـري حمـددة رضوريـة لترسيـع أو حتقيـق املسـاواة الفعليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ال جيوز 
اعتبارهـا متييـزًا بمقتىض أحـكام هـذه االتفاقية.

املادة 6
النساء ذوات اإلعاقات

1. تقـر الـدول األطـراف بـأن النسـاء والفتيـات ذوات اإلعاقـات يتعرضـن ألشـكال متعددة مـن التمييز، 
وجيـب - يف هـذا الصـدد - أن تتخـذ تدابـري لضـامن متتعهـم الكامـل وعـى قـدم املسـاواة بجميـع حقـوق 

األساسـية. واحلريات  اإلنسـان 

2. تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املناسـبة لضـامن التنميـة والتقـدم والتمكـني بالكامـل للنسـاء، 
بغـرض أن تضمـن هلـن ممارسـَة حقوِق اإلنسـان واحلريـاِت األساسـية املبينة يف هـذه االتفاقيـة والتمتَع هبا.

املادة 7
األطفال ذوو اإلعاقات

1. تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابري الرضوريـة لضامن التمتـع الكامل مـن ِقَبل األطفـال ذوي اإلعاقة 
بجميـع حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسـية عى قدم املسـاواة مـع غريهم مـن األطفال.

2. يف مجيع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة، يكون االعتبار األول ملصالح الطفل الفضى.

3. تكفـل الـدول األطـراف متتع األطفـال ذوي اإلعاقة باحلـق يف التعبري عـن آرائهم بحرية يف مجيع املسـائل 
التـي متسـهم، مع إيـالء االهتامم الواجـب آلرائهم هذه - وفقًا لسـنهم ومـدى نضجهم - عى قدم املسـاواة 
مـع غريهـم من األطفـال، وأن ُيوفَّـر ذلك احلق مع املسـاعدة عى ممارسـته بام يتناسـب مع اإلعاقـة والعمر.

املادة 8
إذكاء الوعي

1. تتعهد الدول األطراف باعتامد تدابري فورية وفعالة ومالئمة:

إلذكاء الوعـي يف املجتمـع بـأرسه - بـام يف ذلك عى مسـتوى األرسة - فيام يتعلق باألشـخاص ذوي  )أ( 
اإلعاقـة، ولتعزيـز احـرتام حقـوق وكرامـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛ 

ملكافحـة القوالـب النمطية واإلجحافـات واملامرسـات الضارة املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقة،  )ب( 
بـام فيهـا تلـك القائمـة عى اجلنـس والسـن، يف مجيـع جمـاالت احلياة؛ 
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لتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة. )ج( 

2. التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغاية تشمل:

البدء واملتابعة بحمالت توعية مجاهريية فعالة هتدف إىل: )أ( 

تعزيز تقبُّل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )1(

نرش تصورات إجيابية ووعي اجتامعي أعمق جتاه األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )2(

التشـجيع عى االعرتاف بمهارات وكفاءات وقدرات األشـخاص ذوي اإلعاقة، وبإسـهاماهتم   )3(
يف مـكان العمل وسـوق العمل؛

تعزيـز موقـف يتسـم باحرتام حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة، عى مجيع مسـتويات نظـام التعليم،  )ب( 
بـام يف ذلـك مجيـع األطفـال منذ سـن مبكرة؛

تشـجيع مجيـع أجهـزة وسـائل اإلعـالم عـى تصويـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة بطريقـة تتفـق مـع  )ج( 
الغـرض مـن هـذه االتفاقيـة؛

الرتويـج لبامـج تدريب خاصـة بالتوعيـة املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقة وبحقوق األشـخاص  )د( 
ذوي اإلعاقـة.

املادة 9
إمكانية الوصول

1. لتمكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن العيـش يف َاسـتقاللية واملشـاركة بشـكل كامل يف مجيـع جوانب 
احليـاة، َتتخـذ الـدول األطـراف التدابـري املناسـبة لتكفـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الوصـول - عـى قدم 
املسـاواة مـع اآلخريـن - إىل البيئـة املاديـة املحيطـة وإىل وسـائل النقـل وإىل املعلومات واالتصـاالت؛ بام يف 
ذلـك تكنولوجيـات وُنُظـم املعلومات واالتصـاالت، وإىل غريهـا من امَلرافـق واخلدمات املتاحـة أو املقدمة 
للجمهـور، يف املناطـق احلرضيـة ويف املناطـق الريفيـة عـى حـد سـواء. هـذه التدابـري، التـي تشـمل حتديـد 

العقبـات واملعوقـات أمـام إمكانيـة الوصـول والتخلـص منهـا تنطبق عـى مجلة أمـور هي:

املبـاين والطـرق ووسـائل النقـل وغريهـا مـن امَلرافـق الداخليـة واخلارجيـة؛ بـام يف ذلـك املـدارس  )أ( 
واملساكن وامَلرافق الطبية وأماكن العمل؛

وخدمـات  اإللكرتونيـة  اخلدمـات  فيهـا  بـام  اخلدمـات،  مـن  وغريهـا  واالتصـاالت  املعلومـات  )ب( 
الطـوارئ.

2. تتخذ الدول األطراف - أيضًا - التدابري املناسبة ملا ييل:

وضـع معايـرَي دنيـا ودالئـَل إرشـادية خاصـة بإمكانيـة الوصـول إىل امَلرافـق واخلدمـات املتاحـة أو  )أ( 
تنفيذهـا؛ ومراقبـة  ونرشهـا  للجمهـور،  املقدمـة 

مة للجمهـور تأخذ  التأكـد مـن أن الكيانـات اخلاصـة التي تعـرض َمرافق وخدمـات متاحـة أو مقدَّ )ب( 
يف االعتبـار مجيـع جوانـب إمكانيـة وصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛
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تقديـم التدريـب لألطراف املعنية بشـأن املسـائل املتعلقة بإمكانيـة الوصول التي تواجه األشـخاص  )ج( 
ذوي اإلعاقـة؛

تزويـد املبـاين وامَلرافـق األخـرى املتاحـة للجمهـور بالفتـات بطريقـة بريـل للمكفوفني وبأشـكال  )د( 
القـراءة والفهـم؛ سـهلة 

توفـري أشـكال مـن املسـاعدة البرشيـة والوسـطاء؛ بـام يف ذلـك املرشـدون والقـراء واملتخصصـون  )هـ( 
بتفسـري لغـة اإلشـارة، لتيسـري إمكانيـة الوصـول إىل املبـاين وامَلرافـق األخـرى املتاحـة للجمهـور؛

التشـجيع عـى أشـكال مالئمـة أخـرى مـن املسـاعدة والدعـم لألشـخاص ذوي اإلعاقـة لضـامن  )و( 
املعلومـات؛ عـى  حصوهلـم 

تعزيـز إمكانيـة وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل تكنولوجيـات وُنُظم املعلومـات واالتصاالت  )ز( 
اجلديـدة، بـام يف ذلـك شـبكة اإلنرتنت؛

التشـجيع عـى تصميـم وتطويـر وإنتاج وتوزيـع تكنولوجيـات وُنُظـم معلومات واتصاالت سـهلة  )ح( 
املنـال يف مرحلـة مبكـرة، كـي تكـون هـذه التكنولوجيـات والنُُظـم يف املتنـاول بأقـل تكلفـة.

املادة 10
احلق يف احلياة

ـد الـدول األطـراف مـن جديـد عـى أن لـكل إنسـان احلـق األصيـل يف احليـاة، وتتخـذ مجيـع التدابـري  تؤكِّ
الالزمـة لضـامن التمتـع الفعـال بـه مـن ِقَبـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن.

املادة 11
حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية

عـى الـدول األطـراف - وفقـًا اللتزاماهتـا بموجـب القانون الـدويل؛ بـام يف ذلك القانـون اإلنسـاين الدويل 
والقانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان – أن تتخذ مجيـع التدابري الالزمة لضامن محاية وسـالمة األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة يف حـاالت اخلطـر؛ بـام يف ذلـك حـاالت النـزاع املسـلح وحـاالت الطـوارئ اإلنسـانية وحـدوث 

الطبيعية. الكـوارث 

املادة 12
االعرتاف باملساواة أمام القانون

ـد الـدول األطـراف مـن جديد عـى أن األشـخاص ذوي اإلعاقة هلم احلـق يف أن ُيعـرتف هبم يف كل  1. تؤكِّ
مكان كأشـخاص أمـام القانون.

2. تقـر الـدول األطـراف بـأن األشـخاص ذوي اإلعاقة يتمتعـون باألهليـة القانونيـة عى قدم املسـاواة مع 
اآلخريـن يف مجيع مناحـي احلياة.

3. تتخـذ الـدول األطـراف التدابري املناسـبة لتوفـري إمكانية حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقة عـى الدعم 
الـذي قد يتاجـون إليه أثنـاء ممارسـة أهليتهـم القانونية.
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4. تتكفـل الـدول األطـراف بكون مجيـع التدابـري املرتبطة بمامرسـة األهلية القانونيـة توفِّر ضامنات مناسـبة 
وفعالـة ملنـع اإلسـاءة وفقـًا للقانـون الـدويل حلقـوق اإلنسـان. إن مثـل هـذه الضامنـات تكفـل بـأن حَتـرتم 
التدابـرُي املتعلقـة بمامرسـة األهليـة القانونيـة حقوَق ورغبـات وتفضيالت الشـخص، وأن تكـون جمردة من 
تضـارب املصالـح ومـن التأثـري الـذي ال مسـوغ لـه، وأن تكـون متناسـبة ومتامشـية مع ظروف الشـخص، 
وأن تطبَّـق يف أقـر مـدة ممكنـة، وأن ختضـع ملراجعة منتظمـة من ِقَبل سـلطة خمتصـة ومسـتقلة وحمايدة، أو 
مـن ِقَبـل هيئـة قضائية. وجيـب أن تكون هـذه الضامنات متناسـبة مـع القدر الذي تؤثـر به هـذه التدابري عى 

حقـوق الشـخص ومصاحله.

5. مراعـاًة ألحـكام هذه املـادة، تتخذ الـدول األطراف مجيـع التدابري املناسـبة والفعالة لضامن حق املسـاواة 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف امتـالك أو وراثـة املمتلـكات، ويف إدارة شـؤوهنم املالية، ويف التمتع باملسـاواة 
يف احلصـول عـى القـروض املرفيـة والرهـون العقاريـة وغريها من أشـكال االئتـامن املـايل، وتضمن عدم 

حرمـان األشـخاص ذوي اإلعاقة من ممتلكاهتم بشـكل تعسـفي.

املادة 13
الوصول إىل العدالة

1. تكفـل الـدول األطـراف سـباًل فعالـة لتحقيـق العدالـة لألشـخاص ذوي اإلعاقة عـى قدم املسـاواة مع 
اآلخريـن؛ بطـرق منهـا: توفـري التيسـريات اإلجرائيـة التي تتناسـب مـع أعامرهم، مـن أجل تيسـري دورهم 
الفعـال يف املشـاركة املبـارشة وغـري املبارشة - بـام يف ذلك أداء الشـهادة - يف مجيـع اإلجـراءات القانونية؛ بام 

يف ذلـك التحقيـق واملراحل التمهيديـة األخرى.

2. بغيـة املسـاعدة عـى ضـامن الوصول الفعـال إىل العدالة بالنسـبة لألشـخاص ذوي اإلعاقة، تعـزز الدول 
األطـراف التدريـب املناسـب للعاملـني يف جمـال إقامة العـدل؛ بام يف ذلـك الرشطة وموظفو السـجون.

املادة 14
حريُة الشخص وأمنُه

1. تكفل الدول األطراف بأن يكون األشخاص ذوو اإلعاقات عى قدم املساواة مع اآلخرين:

يتمتعون بحق الشخص يف حريته وأمنه؛ )أ( 

ال ُيرمـون مـن حريتهـم بشـكل غـري قانـوين أو بشـكل تعسـفي؛ فـأي حرمان مـن احلريـة جيب أن  )ب( 
يكـون مطابقـًا للقانـون، وال جيوز بأي حـال من األحـوال أن يكون وجـود اإلعاقة مـبرًا للحرمان 

احلرية. مـن 

2. تتكفـل الـدول األطـراف لألشـخاص ذوي اإلعاقـة - إذا مـا ُحرمـوا من حريتهـم عب أية عمليـة - بأن 
يكـون هلـم احلـق يف ضامنـات وفقـًا للقانون الـدويل حلقوق اإلنسـان، عى قـدم املسـاواة مع اآلخريـن، وأن 

ُيعاَملـوا وفقـًا ألهـداف ومبـادئ هـذه االتفاقية؛ بام يف ذلـك توفـري ترتيبات تيسـريية معقولة.
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املادة 15
عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امُلهينة

1. ال جيـوز إخضـاع أحـد للتعذيـب وال للمعاملـة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة. وعى وجه 
اخلصـوص، ال جيـوز إخضـاع أي شـخص دون موافقـة حرة منه إلجـراء التجـارب الطبيـة أو العلمية.

2. تتخـذ الـدول األطـراف مجيع التدابـري الترشيعيـة واإلداريـة والقضائية الفعالـة وغريها مـن التدابري ملنع 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة من التعـرض للتعذيـب أو للمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينة، 

عـى قدم املسـاواة مـع اآلخرين.

املادة 16
عدم التعرض لالستغالل والعنف واإلساءة

وتعليميـة واجتامعيـة  وإداريـة  ترشيعيـة  مـن   - املناسـبة  التدابـري  مجيـع  األطـراف  الـدول  تتخـذ   .1 
 وغريهـا - حلاميـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن مجيـع أشـكال االسـتغالل والعنـف واإلسـاءة - داخـل

املنزل وخارجه - بام يف ذلك اجلوانب املعتمدة عى نوع اجلنس.

2. تتخـذ الـدول األطـراف - أيضـًا - مجيـع التدابـري املناسـبة ملنـع مجيـع أشـكال االسـتغالل والعنـف 
واإلسـاءة، عـن طريـق ضـامن مجلـة أمـور، منهـا: توفـري أشـكال مناسـبة مـن املسـاعدة والدعـم - تراعي 
نـوَع اجلنـِس والسـنَّ - لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وألرسهـم وللقائمـني عى رعايتهـم، بطرق منهـا: توفري 
املعلومـات والتثقيف بشـأن كيفيـة جتنب حاالت االسـتغالل والعنف واإلسـاءة، والتعـرف عليها واإلبالغ 
عنهـا. وجيـب عـى الدول األطـراف أن تتأكـد من أن خدمـات احلامية تراعي السـن ونوع اجلنـس واإلعاقة.

3. بغيـة منـع وقـوع مجيـع أشـكال االسـتغالل والعنـف واإلسـاءة، تكفل الـدول األطـراف أن تتـم مراقبة 
ة خلدمـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن ِقَبل سـلطات مسـتقلة. مجيـع امَلرافـق والبامـج امُلَعـدَّ

4. تتخـذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسـبة لتعزيز التعـايف البدين واملعـريف والنفي، وإعـادة التأهيل، 
وإعـادة اإلدمـاج االجتامعـي، لألشـخاص ذوي اإلعاقـة - الذيـن يصبحون ضحايا أي شـكل من أشـكال 
االسـتغالل أو العنـف أو اإلسـاءة - بطـرق منهـا: توفري خدمـات احلامية. ويـدث مثل هذا التعـايف وإعادة 
ُز صحـة الفـرد ورفاهيتـه واحرتامـه لنفسـه وكرامتـه واسـتقالله الـذايت، وتأخـذ يف  اإلدمـاج يف بيئـٍة ُتعـزِّ

االعتبـار االحتياجـات اخلاصـة بنوع اجلنس وبالسـن.

5. تضـع الـدول األطـراف ترشيعـات وسياسـات فعالـة - بام يف ذلـك الترشيعـات والسياسـات التي تركز 
عـى النسـاء واألطفـال - لضامن التعرف عى حاالت االسـتغالل والعنف واإلسـاءة ضد األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة، والتحقيـق فيهـا، واملقاضاة عليها عنـد االقتضاء.

املادة 17
محاية السالمة الشخصية

كل شخص ذي إعاقة له احلق يف أن حُترَتم سالمته البدنية و النفسية  عى قدم املساواة مع اآلخرين.
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املادة 18
حرية التنقل واجلنسية

1. تقـر الـدول األطـراف بحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف حرية التنقـل، وحرية اختيار مـكان إقامتهم 
وجنسـيتهم، عـى قدم املسـاواة مـع اآلخرين؛ بـام يف ذلك ضامن متتـع األشـخاص ذوي اإلعاقة بـ:

أن يكـون هلـم احلـق يف احلصول عـى اجلنسـية وتغيريهـا، وعـدم حرماهنم من جنسـيتهم تعسـفًا أو  )أ( 
بنـاء عـى اإلعاقـة؛

عـدم حرماهنـم - بنـاء عـى اإلعاقـة - مـن قدرهتـم عى احلصـول عـى وثائـق جنسـياهتم أو غريها  )ب( 
مـن وثائـق إثبـات اهلويـة، وحيازهتـا واسـتخدامها، أو مـن اسـتخدام العمليـات ذات الصلـة؛ مثل 

إجـراءات اهلجـرة، التـي قـد تكـون رضوريـة لتيسـري ممارسـة احلـق يف حريـة التنقل؛

احلرية يف مغادرة أي بلد، بام يف ذلك بلدهم؛ )ج( 

عدم حرماهنم من حق دخول بلدهم تعسفًا أو بناء عى اإلعاقة. )د( 

ل األطفـال ذوو اإلعاقـات فـور والدهتـم، وأن يكـون هلـم - منذ الـوالدة - احلـق يف احلصول  2. أن ُيسـجَّ
عـى اسـم، واحلـق يف اكتسـاب جنسـية، واحلـق يف معرفـة والدهيم والتمتـع برعايتهـم إىل أقى حـد ممكن.

املادة 19
العيش بشكل مستقل واإلدماج يف املجتمع

تعـرتف الـدول األطـراف يف هـذه االتفاقية باحلـق املتسـاوي جلميع األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف العيش يف 
املجتمـع، بخيـارات مسـاوية خليـارات اآلخريـن، وتتخـذ تدابـري فعالـة ومناسـبة لتيسـري متتع األشـخاص 
 ذوي اإلعاقـة هبـذا احلـق بشـكل كامـل، وبإدماجهـم الكامـل ومشـاركتهم يف املجتمـع، بـام يف ذلـك كفالة

ما ييل: 

حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة بفرصـة اختيار مـكان إقامتهـم وحمل سـكناهم واألشـخاص الذين  )أ( 
يعيشـون معهـم عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، وعـدم إجبارهـم عـى العيـش يف إطـار ترتيـب 

معيـي خـاص؛

حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف احلصـول عـى جمموعـة من خدمـات الدعـم، يف املنـزل ويف حمل  )ب( 
اإلقامـة وغريهـا مـن خدمـات الدعـم املجتمعيـة؛ بام يف ذلـك املسـاعدة الشـخصية الالزمـة لدعم 

العيـش واإلدمـاج يف املجتمـع، وملنـع االنعـزال أو االنفصـال عـن املجتمـع؛

ة لعامة السـكان - لألشـخاص ذوي اإلعاقـة عى قدم  إتاحـة اخلدمـات وامَلرافـق املجتمعيـة - امُلَعدَّ )ج( 
املسـاواة، واسـتجابُتها الحتياجاهتـم.

املادة 20
التنقل الشخيص

تتخـذ الـدول األطـراف تدابـري فعالـة لضـامن التنقـل الشـخيص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، مع أكـب قدر 
ممكـن مـن االسـتقالل؛ بـام يف ذلك:
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تيسـري حريـة تنقـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة، بالطريقـة ويف الوقـت الـذي خيتارونـه، وبتكلفـة يف  )أ( 
متناوهلـم؛

تيسـري حصول األشـخاص ذوي اإلعاقة عى وسـائل ُمِعينة عى التنقل، وعى جهائز وتكنولوجيات  )ب( 
مسـاِعدة، وعـى أشـكال مـن املسـاَعدة البرشيـة والوسـطاء، بطـرق منهـا: جعُلهـا يف متناوهلـم من 

التكلفة؛ حيـث 

توفـري التدريـب عـى مهـارات التنقـل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وللموظفـني املتخصصـني الذين  )ج( 
يعملـون مـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة؛

تشـجيع الكيانـات التـي تنتـج وسـائل ُمِعينـة عـى التنقـل وجهائـز وتكنولوجيـات مسـاِعدة عـى  )د( 
اإلعاقـة. ذوي  األشـخاص  بتنقـل  املتعلقـة  اجلوانـب  مجيـع  مراعـاة 

املادة 21
حرية التعبري والرأي واحلصول عى املعلومات

تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابري املناسـبة للتأكـد مـن أن األشـخاص ذوي اإلعاقة يمكن أن يامرسـوا 
احلـق يف حريـة التعبـري والـرأي - بـام يف ذلك احلريـة يف التـامس املعلومات واألفـكار وتلقيهـا ونقلها - عى 
ف يف املادة 2  قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، ومن خالل مجيع أشـكال االتصـال التـي خيتاروهنا، كام هـو معـرَّ

مـن هـذه االتفاقية، بطـرق منها:

املنـال  سـهلة  بأشـكال  اإلعاقـة،  ذوي  لألشـخاص  النـاس  لعامـة  ة  امُلَعـدَّ املعلومـات  توفـري  )أ( 
إضافيـة؛ تكلفـة  وبـدون  املناسـب  الوقـت  يف  اإلعاقـات،  أنـواع  ملختلـف  مالئمـة  وبتكنولوجيـات 

قبـول وتيسـري اسـتخدام لغـة اإلشـارة، وطريقـة بريـل اخلاصـة باملكفوفـني، واالتصـاالت البديلة  )ب( 
زة لقـوة التعبـري، وكل مـا هـو متـاح من وسـائل وطـرق وأشـكال االتصـال األخـرى، التي  واملعـزِّ

خيتارهـا األشـخاص ذوو اإلعاقـات يف معامالهتـم الرسـمية؛

حـث الكيانـات اخلاصـة التي تقـدم خدمات إىل عامـة الناس - بطـرق منها: شـبكة اإلنرتنت - عى  )ج( 
تقديـم معلومـات وخدمـات يف أشـكال سـهلة املنـال وقابلة لالسـتعامل مـن ِقَبل األشـخاص ذوي 

اإلعاقة؛

تشـجيع وسـائط اإلعـالم اجلامهـريي - بام يف ذلـك مقدمو املعلومـات عن طريق شـبكة اإلنرتنت -  )د( 
عـى جعـل خدماهتـا يف متنـاول األشـخاص ذوي اإلعاقة؛

االعرتاف بلغات اإلشارة والتشجيع عى استخدامها. )هـ( 

املادة 22
احرتام اخلصوصية

1. ال جيـوز أن خيضـع أي شـخص ذي إعاقـة - بـرف النظـر عـن مـكان اإلقامـة أو ترتيبـات املعيشـة - 
لتدخـل تعسـفي أو غـري قانـوين بخصوصيتـه أو بأرستـه أو بمسـكنه أو بمراسـالته أو بغـري ذلك مـن أنواع 
االتصـال، أو حلمـالت غـري قانونيـة متس رشفـه وسـمعته. فاألشـخاص ذوو اإلعاقـات هلم احلـق يف محاية 

القانـون مـن مثـل هـذا التدخـل أو احلمالت.
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2. تقـوم الـدول األطـراف بحامية خصوصيـة املعلومـات الشـخصية والصحيـة ومعلومات إعـادة التأهيل 
اخلاصـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة، عـى قدم املسـاواة مـع اآلخرين.

املادة 23
احرتام البيت واألرسة

1. تتخـذ الـدول األطـراف تدابـري فعالـة ومناسـبة للقضاء عـى التمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة يف 
مجيـع املسـائل املتعلقـة بالـزواج واألرسة واألبـوة والعالقـات، عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، وذلـك 

لضـامن مـا ييل:

االعـرتاف بحـق مجيـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة - الذيـن هـم يف سـن الـزواج - يف الـزواج ويف  )أ( 
الـزواج؛ املقدَمـني عـى  مـن  والكاملـة  احلـرة  املوافقـة  أسـاس  تأسـيس أرسة عـى 

االعـرتاف بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اختـاذ القرارات بشـكل حر ومسـؤول بشـأن عدد  )ب( 
أطفاهلـم واملباعـدة بـني الـوالدات، ويف احلصـول عـى املعلومـات املناسـبة للفئـة العمريـة، وعـى 
التثقيـف يف جمـايل الصحة اإلنجابية وتنظيـم األرسة، وتوفري الوسـائل الالزمة لتمكينهم من ممارسـة 

احلقوق؛ هـذه 

حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة - بمـن فيهم األطفـال – يف اإلبقاء عـى خصوبتهم عى قدم املسـاواة  )ج( 
اآلخرين. مـع 

2. تكفـل الـدول األطـراف حقوق ومسـؤوليات األشـخاص ذوي اإلعاقة، فيـام يتعلق بالواليـة أو القوامة 
أو الوصايـة أو تبنـي األطفـال أو العـادات املشـاهبة، حيثـام توجـد هـذه املفاهيـم يف الترشيـع الوطنـي، ويف 
ح مصالـح الطفل الفضـى. وتقدم الـدول األطراف لألشـخاص ذوي اإلعاقة  مجيـع احلـاالت جيـب أن ترجَّ

املسـاعدات املناسـبة للقيام بمسـؤولياهتم يف تنشـئة األطفال.

3. تتكفـل الـدول األطراف بـأن يتمتع األطفال ذوو اإلعاقات بحقوق متسـاوية فيام يتعلـق باحلياة األرسية. 
وبغيـة إعـامل هذا احلـق، وملنع تقييـد األطفال ذوي اإلعاقـة والتخيل عنهـم وإمهاهلم وعزهلـم، تتعهد الدول 

األطـراف بتقديـم دعم ومعلومات وخدمات باكرة وشـاملة لألطفـال ذوي اإلعاقة وألرسهم.

د السـلطات املختصة  4. تتكفـل الـدول األطـراف بعدم فصـل الطفل عن والديـه رغاًم عنهـام، إال عندما حتدِّ
اخلاضعـة ملراجعـة قضائيـة - وفقـًا للقوانـني واإلجـراءات املعمـول هبـا - أن مثـل هـذا الفصـل رضوري 
ملصلحـة الطفـل. وال جيـوز بـأي حـال أن يفصل الطفـل عن والديـه بناء عـى إعاقـة الطفل أو أحـد والديه 

كليهام. أو 

الطفـل ذي املبـارشة غـري قـادرة عـى رعايـة  الـدول األطـراف - عندمـا تكـون األرسة  يتعـني عـى   .5 
اإلعاقـة - أن تبـذل قصـارى جهودهـا لتوفـري رعايـة بديلـة لـه ضمـن األرسة األوسـع، وإن مل يتيرس ذلك 

فِضمـن املجتمـع املحيل ويف جـو أرسي.

املادة 24
التعليم

1. تعـرتف الـدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقة يف التعليـم. وبغيَة إعـامل هذا احلـق دون متييز 
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ٍم  وعـى أسـاس تكافؤ الفـرص، تتكفل الـدول األطراف بنظام تعليمي شـامل عـى مجيع املسـتويات، وبتعلُّ
َهني نحو: مـدى احليـاة، موجَّ

التنميـة الكاملـة لإلمكانـات البرشيـة والشـعور بالكرامـة وتقديـر الـذات، وتعزيـز احـرتام حقوق  )أ( 
البـرشي؛ والتنـوع  األساسـية  واحلريـات  اإلنسـان 

تنميـة شـخصية األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومواهبهـم وإبداعاهتـم، فضـاًل عـن قدراهتـم النفسـية  )ب( 
إمكاناهتـا؛ أقـى  إىل  والبدنيـة، 

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع حر. )ج( 

2. يف سبيل إعامل هذا احلق، تتكفل الدول األطراف بام ييل:

عـدم اسـتبعاد األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن النظـام التعليمـي العـام عى أسـاس اإلعاقـة، وعدم  )أ( 
اسـتبعاد األطفـال ذوي اإلعاقـة من التعليـم االبتدائي املجـاين واإللزامـي، أو من التعليـم الثانوي، 

عـى أسـاس اإلعاقة؛

متكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن احلصـول عـى التعليـم االبتدائـي والتعليـم الثانوي الشـامل  )ب( 
واجليـد واملجـاين، عـى قـدم املسـاواة مـع غريهـم مـن سـكان املجتمعـات التـي يعيشـون فيهـا؛

توفري سكن مالئم الحتياجات الفرد؛ )ج( 

حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى الدعـم الـالزم ضمـن النظـام التعليمـي العـام، لتيسـري  )د( 
فعـال؛ تعليـم  عـى  حصوهلـم 

النمـو األكاديمـي  بيئـات تسـمح بتحقيـق أقـى قـدر مـن  توفـري تدابـري دعـم فرديـة فعالـة يف  )هـ( 
الكامـل. اإلدمـاج  هـدف  مـع  انسـجامًا  واالجتامعـي، 

ـن الـدول األطـراف األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن تعلم مهـارات تنميـة حياتيـة واجتامعية لتيسـري  3. متكِّ
مشـاركتهم الكاملـة واملتسـاوية يف التعليـم بوصفهم أعضـاء يف املجتمع. وحتقيقـًا هلذه الغايـة، تتخذ الدول 

األطـراف التدابري املناسـبة، بـام يف ذلك:

تيسـري تعلـم طريقـة بريل اخلاصـة باملكفوفـني، وأنـواع الكتابـة البديلة، وطرق ووسـائل وأشـكال  )أ( 
التوجـه والتنقـل، وتيسـري دعـم األقـران وتوجيههـم؛ زة والبديلـة، ومهـارات  االتصـال املعـزِّ

تيسري تعلم لغة اإلشارة وتعزيز اهلوية اللغوية لفئة الصم؛ )ب( 

ضـامن أن يكـون تعليـم األشـخاص املكفوفـني أو الصـم أو الصـم املكفوفـني - وال سـيام األطفال  )ج( 
مـًا بأكثـر اللغـات وطـرق ووسـائل االتصـال مالئمـة هلـؤالء األشـخاص، ويف بيئات  منهـم - مقدَّ

تسـمح بتحقيـق أقـى قـدر مـن النمـو األكاديمـي واالجتامعـي.

لتوظيـف املناسـبة  التدابـري  األطـراف  الـدول  تتخـذ  احلـق،  هـذا  إعـامل  ضـامن  يف  املسـاعدة  بغيـة   .4 
مدرسـني - بمـن فيهـم مدرسـون ذوو إعاقـات - يتقنـون لغـة اإلشـارة و/أو طريقـة بريـل، ولتدريـب 
متخصصـني وموظفـني يعملـون يف مجيـع مسـتويات التعليم. ويشـمل مثـل هذا التدريـب التوعيَة بمسـائل 
زة والبديلـة املناسـبة، والتقنيـات واملـواد  اإلعاقـة، واسـتخداَم طـرِق ووسـائِل وأشـكاِل االتصـال املعـزِّ

التعليميـة لدعـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة.

5. تتكفـل الـدول األطـراف بـأن يكـون األشـخاص ذوو اإلعاقـات قادريـن عـى احلصـول عـى التعليـم 
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العـايل العـام، والتدريـب املهنـي، وتعليـم الكبـار، والتعلم مـدى احليـاة، دون متييز وعـى قدم املسـاواة مع 
اآلخريـن. وحتقيقـًا هلذه الغايـة، تتكفل الدول األطـراف بتوفري ترتيبات تيسـرييه معقولة لألشـخاص ذوي 

اإلعاقة.

املادة 25
الصحة

تعـرتف الـدول األطراف بأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة هلم احلق يف التمتع بأعى مسـتوى يمكـن بلوغه من 
الصحـة، دون متييـز عـى أسـاس اإلعاقـة. وتتخـذ الدول األطـراف مجيـع التدابري املناسـبة لضـامن حصول 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة عـى خدمـات صحيـة تراعـي الفروق بـني اجلنسـني، بام يف ذلـك إعـادة التأهيل 

املرتبطـة بالصحـة. وتقـوم الـدول األطـراف - عـى وجه اخلصـوص - بام ييل:

تزويـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة بنفس نطاق وجـودة ومسـتوى الرعاية والبامج الصحيـة املجانية  )أ( 
م لألشـخاص اآلخريـن؛ بـام يف ذلـك يف جمـال الصحـة اجلنسـية  أو امليسـورة التكلفـة، التـي ُتقـدَّ

واإلنجابيـة وبرامـج الصحـة العامـة املرتكـزة عـى السـكان؛

توفـري تلـك اخلدمـات الصحية التي يتاجها األشـخاص ذوو اإلعاقـات حتديدًا بسـبب إعاقتهم؛ بام  )ب( 
يف ذلـك التعـرُف والتدخـُل املبكَريـن عنـد االقتضـاء، واخلدماُت التي هتـدف إىل تقليـل ومنع املزيد 

مـن اإلعاقـات، بـام يف ذلك بـني األطفال وكبار السـن؛

توفـري هـذه اخلدمـات الصحية يف أقـرب مكان ممكن مـن جمتمعات هؤالء األشـخاص، بـام يف ذلك  )ج( 
الريفية؛ املناطـق  يف 

مـوا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة رعايـة من نفـس اجلودة  الطلـب مـن مـزاويل املهـن الصحيـة أن يقدِّ )د( 
التـي يقدموهنـا لآلخريـن - بام يف ذلـك كوهنا عى أسـاس املوافقة احلرة واملسـبقة - عـن طريق مجلة 
أمـور منهـا: زيـادة الوعي بحقـوق اإلنسـان وكرامتـه واسـتقالله الـذايت وباحتياجات األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة، مـن خـالل التدريـب ونـرش املعايـري األخالقيـة املتعلقـة بالرعايـة الصحيـة العامـة 

واخلاصة؛

حظـر التمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقة يف توفـري التأمني الصحـي، والتأمني عى احليـاة، حيثام  )هـ( 
يسـمح الترشيـع الوطنـي بمثل هـذا التأمني، عـى أن يوفَّـرا بطريقـة عادلـة ومعقولة؛

منـع احلرمـان التمييـزي مـن الرعايـة الصحيـة أو اخلدمـات الصحيـة أو من الغـذاء والسـوائل عى  )و( 
أسـاس اإلعاقـة.

املادة 26
التأهيل وإعادة التأهيل

1. تتخـذ الـدول األطـراف تدابري فعالة ومناسـبة - بطـرق منها: دعم األقـران - لتمكني األشـخاص ذوي 
اإلعاقـة مـن بلوغ أقـى درجات االسـتقالل وكامـل القـدرات اجلسـدية والنفسـية واالجتامعيـة واملهنية، 
واملحافظـة عليهـا، واالندمـاج التـام واملشـاركة يف مجيـع جوانـب احليـاة. وحتقيقًا هلـذه الغاية، تقـوم الدول 
األطـراف بتنظيـم وتعزيـز وتوسـيع نطـاق خدمـات وبرامـج التأهيل وإعـادة التأهيل الشـاملة، ال سـيام يف 

جمـاالت الصحـة والعمـل والتعليـم واخلدمـات االجتامعيـة، عى نحـو جيعل هـذه اخلدمـات والبامج:
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الفـرد الحتياجـات  التخصصـات  متعـدِد  تقييـٍم  إىل  وتسـتند  ممكنـة،  مرحلـة  أقـرب  يف  تبـدأ   )أ( 
ته؛ وَمواطن قوَّ

تدعـم كـون مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة وإدماجهـم يف املجتمـع املحـيل ويف مجيـع نواحـي  )ب( 
املجتمـع طوعيـة، وأن تكـون متاحـة يف أقـرب مـكان ممكـن مـن جمتمعاهتـم املحلية، بـام يف ذلك يف 

الريفية. املناطـق 

2. تشـجع الـدوُل األطـراُف عـى وضع برامـج للتدريـب األويل واملسـتمر للمتخصصني واملوظفـني الذين 
يعملـون يف خدمـات التأهيل وإعـادة التأهيل.

مة لألشـخاص  3. تشـجع الـدوُل األطـراُف عى توفري ومعرفة واسـتخدام اجلهائـز والتقنيات امُلِعينة، املصمَّ
ذوي اإلعاقـة، حيث أهنـا ذات صلة بالتأهيل وإعـادة التأهيل.

املادة 27
العمل والتوظيف

1. تعـرتف الـدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف العمـل عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخرين؛ 
وهـذا يشـمل احلـق يف إتاحـة الفرصـة هلم لكسـب العيـش من عمـل خيتارونـه أو يقبلونـه بحرية يف سـوق 
عمـل وبيئـة عمل منفتحة وشـاملة ومتاحة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة. وحتمي الدول األطـراف إعامل احلق 
زه، بـام يف ذلك املتعلـُق بأولئك الذيـن تصيبهم اإلعاقة خالل سـري العمل، عـن طريق اختاذ  يف العمـل وتعـزِّ

خطـوات مناسـبة، منها سـن الترشيعـات جلملة أمـور، منها:

حظـر التمييـز عى أسـاس اإلعاقـة فيام يتصل بجميـع املسـائل املتعلقة بكافة أشـكال العاملـة؛ ومنها  )أ( 
رشوط التوظيـف، والتعيـني والعمل، واسـتمرار العمـل، والتقدم الوظيفي، وظـروف العمل اآلمنة 

والصحية؛

محايـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف ظـروف عمـل عادلـة ومواتيـة، عـى قـدم املسـاواة مع  )ب( 
اآلخريـن؛ بـام يف ذلك تكافـؤ الفرص، وتقايض أجر متسـاٍو عن عمـل ذي قيمة متسـاوية، وظروف 

عمـل آمنـة وصحيـة؛ بـام يف ذلـك احلاميـة مـن املضايقـات، واالنتصاف مـن املظامل؛

ضـامن متكني األشـخاص ذوي اإلعاقـة من ممارسـة حقوقهم العامليـة والنقابية عى قدم املسـاواة مع  )ج( 
اآلخرين؛

متكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن احلصـول بصورة فعالـة عـى البامج العامـة للتوجيـه التقني  )د( 
واملهنـي، وخدمـات التوظيـف، والتدريـب املهنـي واملسـتمر؛

تعزيـز فـرص العمـل والتقـدم الوظيفـي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف سـوق العمـل، فضـاًل عـن  )هـ( 
تقديـم املسـاعدة عـى إجيـاد العمـل واحلصـول عليـه واملداومـة عليـه والعـودة إليـه؛

تعزيـز فـرص العمل احلـر، وريادة األعـامل، وتكويـن التعاونيـات، والـرشوع يف األعـامل التجارية  )و( 
هبم؛ اخلاصـة 

تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام؛ )ز( 

تشـجيع توظيف األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف القطاع اخلاص من خالل سياسـات وتدابري مناسـبة،  )ح( 
قد تشـمل برامـج العمـل اإلجيـايب واحلوافـز وغريها مـن التدابري؛
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ضامن توفري ترتيبات تيسرييه مقبولة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أماكن العمل؛ )ط( 

تشجيع اكتساب األشخاص ذوي اإلعاقة للخبات املهنية يف سوق العمل املفتوحة؛ )ي( 

تعزيـز برامج إعـادة التأهيل املهنـي والوظيفي، واالحتفـاظ بالوظائف، والعودة إىل العمل، بالنسـبة  )ك( 
اإلعاقة. ذوي  لألشـخاص 

2. تضمـن الـدول األطـراف أن ال يعاَمـل األشـخاص ذوو اإلعاقـات معاملـة األرقـاء أو العبيـد، وأن تتم 
محايتهـم مـن العمـل القـرسي أو اإللزامـي، عـى قدم املسـاواة مـع اآلخرين.

املادة 28
املستوى املعيي الالئق واحلامية االجتامعية

بمسـتوى معيـي الئـق هبـم التمتـع  اإلعاقـة يف  الـدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي  تعـرتف   .1 
وبأرسهـم - بـام يف ذلك ما هـو مالئم من غذاء وملبس ومـأوى - وبحقهم يف التحسـني املتواصل لظروفهم 

املعيشـية، وتتخذ اخلطوات املناسـبة لصون وتعزيـز إعامل هذا احلق دون متييز عى أسـاس اإلعاقة.

2. تعـرتف الـدول األطـراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف احلاميـة االجتامعيـة، ويف التمتـع هبذا احلق 
دون متييـز عـى أسـاس اإلعاقـة، وتتخـذ اخلطـوات املناسـبة لصـون وتعزيـز إعـامل هـذا احلق، بـام يف ذلك 

تدابـري ترمي إىل:

ضـامن املسـاواة يف حصول األشـخاص ذوي اإلعاقة عـى خدمات امليـاه النظيفة، وضـامن الوصول  )أ( 
إىل خدمـات وجهائـز ومسـاعدات أخـرى مناسـبة وبأسـعار معقولـة، لتلبيـة االحتياجـات املرتبطة 

باإلعاقة؛

ضامن اسـتفادة األشـخاص ذوي اإلعاقة، وال سـيام النسـاء والفتيات ذوات اإلعاقات وكبار السـن  )ب( 
املعوقـني، مـن برامـج احلاميـة االجتامعية وبرامـج احلد مـن الفقر؛

ضـامن اسـتفادة األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأرسهـم التـي تعيـش يف حالـة مـن الفقر من املسـاعدة  )ج( 
التـي تقدمهـا الدولـة مـع النفقات املتعلقـة باإلعاقـة، بام فيها التدريب املناسـب، وإسـداء املشـورة، 

واملسـاعدة املاليـة، والرعايـة املؤقتة؛

ضامن استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج اإلسكان العام؛ )د( 

ضامن املساواة يف فرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عى مزايا وبرامج التقاعد. )هـ( 

املادة 29
املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة

تكفـل الـدول األطـراف لألشـخاص ذوي اإلعاقـة احلقـوَق السياسـية وفرصـة التمتـع هبـا عـى أسـاس 
املسـاواة مـع اآلخريـن، وتتعهـد بـام يـيل:

ضـامن إمكانية مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقة بصـورة فعالة وكاملـة يف احلياة السياسـية والعامة  )أ( 
عـى قـدم املسـاواة مع اآلخريـن، إما مبـارشة وإما بواسـطة ممثلني يتـم اختيارهم بحريـة، بام يف ذلك 
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حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وفرصتهـم يف أن َينتخبـوا وُينتَخبـوا، مـن بـني أمور أخـرى، وذلك 
عـن طريق:

الفهـم  وسـهلة  ة  وميـرسَّ مناسـبة  ومـواده  وَمرافقـه  التصويـت  إجـراءات  تكـون  أن  ضـامن   )1(
واالسـتعامل؛

محايـة حـق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف التصويت عـن طريق االقـرتاع الـرسي يف االنتخابات   )2(
واالسـتفتاءات العامـة دون ترهيـب، ويف الرتشـح لالنتخابـات، ويف التقلد الفعـيل للمناصب، 
وأداء مجيـع املهـام العامـة عـى مجيـع املسـتويات احلكوميـة، وتسـهيل اسـتخدام التكنولوجيـا 

امُلِعينـة واجلديـدة حيثـام اقتـىض األمر؛

كفالـة التعبـري احلر عـن إرادة األشـخاص ذوي اإلعاقـة كناخبني. وحتقيقـًا هلذه الغاية، السـامُح   )3(
باملسـاعدة يف التصويـت مـن ِقَبل شـخص خيتارونـه، عند االقتضـاء، وبناء عـى طلبهم؛

العمـل بنشـاط عـى تعزيـز البيئـة التـي يمكـن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أن يشـاركوا فيها بشـكل  )ب( 
فعـال وكامـل يف تسـيري الشـؤون العامـة، دون متييـز وعـى قـدم املسـاواة مـع اآلخريـن، وتشـجيع 

مشـاركتهم يف الشـؤون العامـة، بـام يف ذلـك:

املشـاركة يف املنظـامت غـري احلكوميـة واجلمعيات التـي تعنـى باحلياة العامـة والسياسـية للبلد،   )1(
وبأنشـطة األحـزاب السياسـية وإدارهتا؛

تشـكيل منظـامت لألشـخاص ذوي اإلعاقـة واالنضامم إليهـا، من أجل متثيل األشـخاص ذوي   )2(
اإلعاقـة عى الصعـد الدوليـة والوطنية واإلقليميـة واملحلية.

املادة 30
املشاركة يف احلياة الثقافية ويف أنشطة الرتفيه والتسلية والرياضة

1. تعـرتف الـدول األطراف بحـق األشـخاص ذوي اإلعاقة يف املشـاركة يف احلياة الثقافية عى قدم املسـاواة 
مـع اآلخرين، وتتخذ مجيـع التدابري املناسـبة لتكفل لألشـخاص ذوي اإلعاقة:

التمتع باحلصول عى املواد الثقافية بأشكال ميرسة؛ )أ( 

التمتـع بالبامـج التلفزيونيـة واألفـالم والعـروض املرسحيـة واألنشـطة الثقافية األخرى بأشـكال  )ب( 
؛ ميرسة

التمتـع بالوصـول إىل األماكـن املخصصة للعـروض أو اخلدمـات الثقافية - مثل املسـارح واملتاحف  )ج( 
ودور السـينام واملكتبـات - واخلدمـات السـياحية، والتمتـع - قـدر اإلمـكان - بالوصـول إىل املعامل 

األثريـة واملواقـع ذات األمهيـة الثقافيـة الوطنية.

2. تتخـذ الـدول األطـراف التدابـري املناسـبة لتمكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن احلصـول عـى فرصٍة 
لتنميـة واسـتخدام إمكاناهتـم اإلبداعيـة والفنيـة والفكريـة، ال خلدمـة مصلحتهـم فحسـب، بـل إلثـراء 

أيضًا. املجتمـع 

3. تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع اخلطـوات املناسـبة - وفقًا للقانـون الدويل - للتأكـد مـن أن القوانني التي 
حتمـي حقـوق امللكيـة الفكريـة ال تشـكل عائقـًا تعسـفيًا أو متييزيـًا يـول دون اسـتفادة األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة مـن املـواد الثقافية.
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4. يـق لألشـخاص ذوي اإلعاقـة أن يظـوا باالعرتاف والدعـم هلويتهم الثقافيـة واللغويـة اخلاصة؛ بام يف 
ذلـك لغات اإلشـارات وثقافـة الصم.

5. بغيـة متكـني األشـخاص ذوي اإلعاقـة من املشـاركة يف التسـلية واألنشـطة الرتفيهيـة والرياضيـة، تتخذ 
الـدول األطـراف التدابري املناسـبة:

لتشـجيع وتعزيـز مشـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف األنشـطة الرياضيـة الرئيسـية عـى مجيـع  )أ( 
ممكـن؛ حـد  أقـى  إىل  املسـتويات، 

لضـامن إتاحـة الفرصة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف تنظيم وتطوير أنشـطة رياضيـة وترفيهية خاصة  )ب( 
باإلعاقـة، واملشـاركة فيهـا. وحتقيقـًا هلـذه الغايـة تشـجع عـى توفـري التعليـم والتدريـب واملـوارد 

املناسـبة، عـى قـدم املسـاواة مـع اآلخرين؛

لضامن إتاحة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل األماكن الرتفيهية والرياضية والسياحية؛ )ج( 

لضـامن متتـع األطفـال ذوي اإلعاقة باملشـاركة يف اللعب والتسـلية واألنشـطة الرتفيهيـة والرياضية،  )د( 
عـى قـدم املسـاواة مـع غريهـم مـن األطفـال، بـام فيهـا تلـك األنشـطة املوجـودة يف النظـام املدريس؛

مة من املعنيني بتنظيم أنشـطة  لضـامن إمكانيـة حصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة عى اخلدمـات املقدَّ )هـ( 
التسـلية والسـياحة والرتفيه والرياضة.

املادة 31
اإلحصاءات ومجع البيانات

البيانـات والبحـوث اإلحصائيـة،  املناسـبة؛ بـام يف ذلـك  الـدول األطـراف بجمـع املعلومـات  1. تتعهـد 
لتمكينهـا مـن وضـع وتنفيـذ السياسـات الكفيلـة بإنفاذ هـذه االتفاقيـة. وينبغـي لعملية مجـع املعلومات 

واالحتفـاظ هبـا مـا ييل:

االمتثـال للضامنـات املعمـول هبـا قانونـًا - بـام فيهـا الترشيعـات املتعلقة بحاميـة البيانـات - لضامن  )أ( 
اإلعاقـة؛ ذوي  األشـخاص  خصوصيـة  واحـرتام  الرسيـة 

وللمبـادئ  األساسـية،  واحلريـات  اإلنسـان  حقـوق  حلاميـة  دوليـًا  املقبولـة  لألعـراف  االمتثـال  )ب( 
واسـتخدامها. اإلحصـاءات  مجـع  يف  األخالقيـة، 

2. تصنيـف املعلومـات التـي يتـم مجعهـا وفقًا هلـذه املادة - حسـب االقتضاء - واسـتخدامها للمسـاعدة يف 
تقييـم تنفيـذ التزامـات الـدول األطراف بمقتـىض هـذه االتفاقيـة، ولتحديد ومعاجلـة العقبات التـي تواجه 

األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف ممارسـة حقوقهم.

3. اضطـالع الدول األطراف بمسـؤولية نـرش هذه اإلحصاءات وضـامن إتاحتها لألشـخاص ذوي اإلعاقة 
ولغريهم.

املادة 32
التعاون الدويل

1.  تعـرتف الـدول األطـراف بأمهيـة التعـاون الـدويل وتعزيـزه، يف دعم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل حتقيق 
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غايـات وأهـداف هـذه االتفاقيـة، وتتخذ تدابـري مناسـبة وفعالة يف هـذا الصدد، ضمـن الدول وفيـام بينها، 
وتتشـارك - عنـد االقتضـاء - مـع املنظـامت الدوليـة واإلقليميـة ذات الصلـة ومـع املجتمع املدين، ال سـيام 

منظـامت األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وقد تشـمل هـذه التدابـري مجلة أمـور، منها:

ضـامن كـون التعـاون الـدويل - بـام يف ذلـك البامـج اإلنامئيـة الدوليـة - شـاماًل لألشـخاص ذوي  )أ( 
اإلعاقـة ومتاحـًا هلـم؛

تسـهيل ودعـم بناء القـدرات، بطرق منها: تبادل وتقاسـم املعلومـات واخلبات والبامـج التدريبية  )ب( 
املامرسـات؛ وأفضل 

تسهيل التعاون يف جمال البحوث واحلصول عى املعارف العلمية والتقنية؛ )ج( 

تيسـرُي احلصـول عـى  منهـا:  بطـرق  االقتضـاء -  عنـد  التقنيـة واالقتصاديـة -  املسـاعدة  تقديـم  )د( 
حتويلهـا. خـالل  مـن  وذلـك  التكنولوجيـات،  هـذه  وّتقاسـمُ  املنـال،  وسـهلة  ُمِعينـة  تكنولوجيـات 

2. أحـكام هـذه املـادة ال خُتِـلُّ بالتزامـات كل دولـة طـرف بالوفـاء بالتزاماهتـا املنصـوص عليهـا يف هـذه 
االتفاقيـة.

املادة 33
التنفيذ الوطني واملراقبة الوطنية

1. تقـوم الـدول األطـراف - وفقـًا لنهجهـا التنظيمـي - بتعيـني واحـد أو أكثـر مـن مراكـز التنسـيق داخل 
احلكومـة التـي ُتعنى باملسـائل املتصلة بتنفيـذ هذه االتفاقيـة، وتويل االعتبار الواجب ملسـألة إنشـاء أو تعيني 

آليـة تنسـيق داخـل احلكومة لتيسـري األعـامل ذات الصلة يف خمتلـف القطاعـات وعى خمتلف املسـتويات.

2. تقـوم الـدول األطـراف - وفقـًا لنُُظمهـا القانونيـة واإلداريـة - بصيانة أو تعزيـز أو تعيني أو إنشـاء إطار 
داخـل الدولـة الطـرف، يشـمل واحـدًا أو أكثـر من اآلليات املسـتقلة - حسـب االقتضـاء - لتعزيـز ومحاية 
ومراقبـة تنفيـذ هـذه االتفاقيـة. وعند تعيني أو إنشـاء مثل هـذه اآللية، يتعني عـى الدول األطـراف أن تأخذ 
يف االعتبـار املبـادئ املتعلقـة بحالة املؤسسـات الوطنيـة وبأدائها من حيـث محاية حقوق اإلنسـان وتعزيزها.

3. يتـم إرشاك املجتمـع املـدين مشـاركة كاملـة يف عمليـة الرصـد، ال سـيام األشـخاص ذوو اإلعاقـات 
واملنظـامت املمثلـة هلـم.

املادة 34
اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

1. يتـم إنشـاء جلنـة معنية بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة )سيشـار إليها فيام ييل باسـم »اللجنـة«(، تتوىل 
تنفيذ املهـام املنصوص عليهـا أدناه.

2. تتألـف اللجنـة - عنـد بـدء رسيان هـذه االتفاقيـة - من اثني عـرش خبريًا. وبعـد 60 تصديقـًا أو انضاممًا 
إضافيـًا إىل االتفاقيـة، جيـب أن يزيـد عدد أعضـاء اللجنـة بمقدار سـتة أعضاء، لتبلـغ العـدد األقى، وهو 

عضوًا. عـرش  ثامنية 

3. جيـب أن يعمـل أعضـاء اللجنـة بصفتهـم الشـخصية، وأن يكونـوا من املشـهود هلـم باألخـالق العالية، 
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ة - عند  واملعـرَتف هلـم بالكفـاءة واخلبة يف امليـدان الذي تغطيه هـذه االتفاقيـة. وإن الدول األطـراف مدعوَّ
تسـمية مرشـحيها - إىل إيـالء االعتبـار الواجب للحكـم الوارد يف املـادة 3.4 مـن االتفاقية.

4. ُينتخـب أعضـاء اللجنـة مـن ِقَبـل الـدول األطـراف، مـع مراعـاة التوزيـع اجلغـرايف العـادل، والتمثيـل 
ملختلـف أشـكال احلضـارات والنظـم القانونيـة الرئيسـية، والتمثيـل املتـوازن للجنسـني، ومشـاركة خباء 

ذوي إعاقـات.

5. ُينتخـب أعضـاء اللجنـة باالقـرتاع الـرسي مـن قائمـة أشـخاٍص ترشـحهم الـدول األطـراف مـن بـني 
رعاياهـا يف اجتامعـات مؤمتـر الـدول األطـراف. ويف تلـك االجتامعـات - التـي يشـكل فيهـا ثلثـا الـدول 
األطـراف نصابـًا قانونيـًا - يكـون األشـخاص املنَتخبـون لعضويـة اللجنـة هـم الذيـن يصلـون عـى أكب 

تـني. عـدد مـن األصـوات، وعـى األغلبيـة املطلقـة ألصـوات ممثـيل الـدول األطـراف احلارضيـن واملصوِّ

6. تعقـد االنتخابـات األوليـة يف موعـد ال يتجاوز سـتة أشـهر من تاريـخ بدء رسيـان هذه االتفاقيـة. وقبل 
تاريـخ كل انتخـاب بأربعة أشـهر عـى األقل، يوجه األمـني العام لألمم املتحدة رسـالة إىل الـدول األطراف 
يدعوهـا فيهـا إىل تقديـم أسـامء املرشـحني خـالل فرتة شـهرين. يقـوم األمـني العام - بعـد ذلـك - بإعداد 
بـة أبجديًا بجميع األشـخاص املرشـحني عى هـذا النحو، مبينًا الـدول األطراف التي رشـحتهم،  قائمـة مرتَّ

ويبلِّغهـا إىل الـدول األطراف يف هـذه االتفاقية.

7. ُينتخـب أعضـاء اللجنـة لفـرتة مدهتـا أربـع سـنوات، وجيـوز إعـادة انتخاهبـم مرة واحـدة. غـري أن فرتة 
عضويـة سـتة مـن األعضـاء املنتخبـني يف االنتخـاب األول تنقيض يف هنايـة فرتة سـنتني، ويتم اختيار أسـامء 
هـؤالء األعضـاء السـتة بعـد االنتخـاب األول مبـارشة، عن طريق قرعـة جيرهيا رئيـس االجتامع املشـار إليه 

يف الفقـرة 5 مـن هـذه املادة.

8. جُيـرى انتخـاب أعضـاء اللجنـة السـتة اإلضافيـني بمناسـبة إجـراء االنتخابـات العادية، وفقـًا لألحكام 
ذات الصلـة مـن هـذه املادة.

9. إذا مـات أحـد أعضـاء اللجنـة أو اسـتقال أو أعلـن ألي سـبب آخـر أنـه غـري قـادر عـى أداء واجباتـه، 
تقـوم الدولـة الطـرف التـي رشـحت ذلـك العضـو بتعيني خبـري آخر يملـك املؤهـالت ويسـتويف الرشوط 

املنصـوص عليهـا يف األحـكام ذات الصلـة مـن هـذه املـادة، ليكمـل مـا تبقى مـن املدة.

10.  تضع اللجنة نظامها الداخيل.

11. يقـدم األمـني العـام لألمـم املتحـدة مـا يلـزم مـن موظفـني وَمرافـق لالضطـالع بالوظائـف املنوطـة 

باللجنـة بصـورة فعالـة بموجـب هـذه االتفاقيـة، ويدعـو إىل انعقـاد أول اجتـامع هلـا.

12. بموافقـة اجلمعيـة العامـة، يتلقـى أعضـاء اللجنـة املنشـأة بموجب هـذه االتفاقيـة أجورهم مـن موارد 

األمـم املتحـدة بحسـب األحـكام والـرشوط التي حتددهـا اجلمعية، مـع إيالء االعتبـار ألمهية املسـؤوليات 
باللجنة. املنوطـة 

13. يـق ألعضـاء اللجنـة احلصـول عـى التسـهيالت واالمتيـازات واحلصانات املقـررة للخـباء املكلفني 

بمهمـة لألمـم املتحدة عـى النحو املنصـوص عليـه يف البنـود ذات الصلة مـن اتفاقية امتيـازات وحصانات 
املتحدة. األمـم 
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املادة 35
تقديم التقارير من الدول األطراف

1. يتعـني عـى كل دولـة طـرف أن تقـدم إىل اللجنـة - عـن طريـق األمـني العـام لألمـم املتحـدة - تقريـرًا 
شـاماًل عـن التدابـري املتخـذة لتنفيذ التزاماهتـا املقررة يف هـذه االتفاقية، وعـن التقدم املحَرز يف هـذا الصدد، 

يف غضـون سـنتني بعـد بدء رسيـان هـذه االتفاقية بالنسـبة للدولـة الطـرف املعنية.

2. بعـد ذلـك، يتعـني عـى الـدول األطـراف أن تقـدم تقاريـر الحقـة كل أربـع سـنوات عى األقـل، وكلام 
طلبـت اللجنـة ذلـك أيضًا.

3. تقوم اللجنة بالبت يف أي دالئل إرشادية تنطبق عى فحوى هذه التقارير.

4. عـى الدولـة الطـرف التـي قدمـت تقريـرًا أوليـًا شـاماًل إىل اللجنـة أن ال تكـرر يف تقاريرهـا الالحقـة 
ة - عنـد تقديم التقاريـر للجنة - إىل النظـر يف القيام  معلومـات سـبق تقديمهـا. وإن الدول األطـراف مدعوَّ
بذلـك يف إطـار عمليـة مفتوحة وشـفافة، وإىل إيالء االعتبـار الواجب للحكـم الوارد يف املـادة 3.4 من هذه 

االتفاقية.

5. جيـوز أن تبـني التقاريـر العوامـل والصعوبـات التـي تؤثر عى درجـة الوفـاء بااللتزامات املقـررة يف هذه 
االتفاقية.

املادة 36
النظر يف التقارير

1. تنظـر اللجنـة يف كل تقريـر، وتقـدم اقرتاحـات وتوصيات عامة عـن التقرير بحسـب ما قد تراه مناسـبًا، 
وحتيلهـا إىل الدولـة الطـرف املعنيـة. وجيـوز للدولـة الطـرف أن تـردَّ عـى اللجنـة بأيـة معلومـات ختتارها. 

وجيـوز للجنـة أن تطلـب مزيـدًا مـن املعلومات مـن الـدول األطـراف املعنية بتنفيـذ هـذه االتفاقية.

2. إذا تأخـرت دولـٌة طـرٌف تأخـرًا كبـريًا يف تقديـم تقريـر مـا، جـاز للجنـة أن خُتطـر الدولة الطـرف املعنية 
بـرضورة فحـص تطبيـق هـذه االتفاقية يف تلـك الدولة الطـرف، اسـتنادًا إىل معلومـات موثوق هبـا أتيحت 
م التقريـر املعنـي يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن توجيـه اإلخطـار. وتدعـو اللجنـة الدولـَة  للجنـة، إذا مل يقـدَّ
الطـرف املعنيـة إىل املشـاركة يف هـذا الفحص. وينبغـي للدولة الطرف أن تـردَّ بتقديم التقريـر املعني، وتطبَّق 

أحـكام الفقـرة 1 من هـذه املادة. 

3.يقوم األمني العام لألمم املتحدة بجعل التقارير متاحة جلميع الدول األطراف.

4. تقـوم الـدول األطـراف بجعـل تقاريرهـا متاحة عى نطـاق واسـع للجمهـور يف بلداهنا، وتيـرس إمكانية 
االطـالع عى االقرتاحـات والتوصيـات العامـة املتعلقة هبـذه التقارير.

5. حتيـل اللجنـة - حسـبام تـراه مناسـبًا - التقاريـر املقدمـة من الـدول األطـراف إىل الـوكاالت والصناديق 
والبامـج املتخصصـة التابعـة لألمـم املتحـدة - وغريهـا مـن اهليئـات املختصـة - بغيـة توجيـه طلـب أو 
 إشـارة إىل احلاجـة إىل مشـورة تقنيـة أو مسـاعدة واردة فيـه، إىل جانـب مالحظـات اللجنـة وتوصياهتا - إن

وجدت - بشأن هذه الطلبات أو اإلشارات.
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املادة 37
التعاون بني الدول األطراف واللجنة

1. يتعني عى كل دولة طرف أن تتعاون مع اللجنة وتساعد أعضاءها يف االضطالع بواليتهم.

2. يتعـني عـى اللجنـة - يف عالقتها مع الدول األطـراف - أن تويل االعتبار الواجب لسـبل ووسـائل تعزيز 
القـدرات الوطنية اخلاصـة بتنفيذ هذه االتفاقيـة، بطرق منها: التعـاون الدويل.

املادة 38
عالقة اللجنة مع اهليئات األخرى

مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ الفعـال هلـذه االتفاقيـة وتشـجيع التعـاون الـدويل يف املجـال الـذي تغطيـه هـذه 
االتفاقيـة:

يـق للـوكاالت املتخصصـة وألجهزة األمم املتحـدة األخرى أن تكـون ممثَّلة لدى النظـر يف تنفيذ ما  )أ( 
يدخـل يف نطـاق واليتهـا من أحـكام هـذه االتفاقية. وجيـوز للجنة أن تدعـو الـوكاالت املتخصصة 
واهليئـات املختصـة األخـرى - حسـبام تراه مناسـبًا - لتقديم مشـورة خبائها بشـأن تنفيـذ االتفاقية 
يف املجـاالت التـي تدخـل يف نطـاق واليـة كل منهـا. وجيـوز للجنة أن تدعـو الـوكاالت املتخصصة 
وأجهـزة األمـم املتحـدة األخـرى إىل تقديـم تقارير عن تنفيـذ االتفاقيـة يف املجاالت التـي تدخل يف 

نطاق أنشـطتها؛

تقـوم اللجنة لـدى اضطالعها بواليتهـا - عند االقتضاء - باستشـارة اهليئات األخـرى ذات الصلة،  )ب( 
واملنشـأة بموجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان الدوليـة، بغيـة ضـامن اتسـاق الدالئـل اإلرشـادية 
اخلاصـة بكل منهـا يف جمال إعـداد التقارير واالقرتاحـات والتوصيـات العامة، وتفـادي االزدواجية 

و التداخـل يف أداء وظائفهـا.

املادة 39
تقرير اللجنة

تقـدم اللجنة تقريرًا عن أنشـطتها كل سـنتني إىل اجلمعية العامـة وإىل املجلس االقتصـادي واالجتامعي، وهلا 
أن تقـدم مقرتحـات وتوصيـات عامة مبنية عى دراسـة التقاريـر واملعلومات الـواردة من الـدول األطراف. 
وُتـدرج تلـك املقرتحـات والتوصيـات العامة يف تقريـر اللجنة مشـفوعة بتعليقات من الـدول األطراف، إن 

وجدت.

املادة 40
مؤمتر الدول األطراف

1. جتتمـع الـدول األطـراف بانتظـام يف مؤمتر للـدول األطراف، بغيـة النظر يف أي مسـألة تتعلـق بتنفيذ هذه 
االتفاقية.
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2. يف موعـد ال يتجـاوز سـتة أشـهر بعـد بدء رسيـان هـذه االتفاقية، يدعـو األمني العـام لألمـم املتحدة إىل 
مؤمتـر للـدول األطـراف. وتتـم الدعـوة إىل االجتامعـات الالحقة من قبـل األمني العـام لألمـم املتحدة كل 

سـنتني أو بنـاء عـى قرار مؤمتـر الـدول األطراف.

املادة 41
جهة اإليداع

األمني العام لألمم املتحدة هو جهة إيداع هذه االتفاقية.

املادة 42
التوقيع

تكـون هـذه االتفاقيـة مفتوحة للتوقيع مـن جانب مجيع الـدول ومن جانـب منظامت التكامـل اإلقليمي، يف 
مقـر األمـم املتحدة بنيويـورك اعتبارًا مـن 30 مارس/آذار مـن عام 2007.

املادة 43
املوافقة عى االلتزام

تكـون هـذه االتفاقيـة خاضعـة لتصديـق الـدول املوقعـة، وللتأكيـد الرسـمي من جانـب منظـامت التكامل 
اإلقليمـي املوقعـة. وتكـون مفتوحـة النضـامم أيـة دولـة أو منظمة من منظـامت التكامـل اإلقليمـي مل توقع 

االتفاقية. عـى 

املادة 44
منظامت التكامل اإلقليمي

لـت  تعنـي: منظمـة شـكلتها دول ذات سـيادة يف منطقـة معينـة، وحوَّ اإلقليمـي«  التكامـل  1. »منظمـة 
 الـدوُل األعضـاء فيهـا االختصـاَص إليهـا فيـام يتعلـق باملسـائل التـي حتكمهـا هـذه االتفاقيـة. وُتعِلن تلك
املنظـامت - يف صكـوك تأكيدها أو انضاممها الرسـميَّني - نطاق اختصاصها فيام يتعلق باملسـائل التي حتكمها 

هـذه االتفاقيـة. وعليهـا - بعد ذلك - أن ُتعِلم جهـة اإليداع بأي تعديل جوهـري يف نطاق اختصاصها.

2. تنطبق اإلشارات إىل »الدول األطراف« يف هذه االتفاقية عى هذه املنظامت يف حدود اختصاصها.

3. بالنسـبة ألغـراض الفقـرة 1 مـن املـادة 45، والفقرتـني 2 و 3 من املـادة 47، فإن أي صـك تودعه منظمة 
للتكامـل اإلقليمي لن ُيتسـب.

4. جيـوز ملنظـامت التكامـل اإلقليمـي أن متارس حقهـا يف التصويت يف مؤمتـر الدول األطراف - يف املسـائل 
التـي تنـدرج ضمن نطـاق اختصاصهـا - بعدد من األصوات مسـاٍو لعدد دوهلـا األعضاء التـي هي أطراف 
يف هـذه االتفاقيـة. وال جيـوز ملنظمة كهذه أن متارس حقها يف التصويت إذا مارسـت أي مـن الدول األعضاء 

فيها حقهـا، والعكس صح.
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املادة 45
الدخول حيز التنفيذ

1. تدخـل هـذه االتفاقيـة حيـز التنفيذ يف اليـوم الثالثني الذي ييل تاريـخ إيداع الصـك العرشين من صكوك 
أو االنضامم. التصديق 

ـد رسـميًا أو تنضـم إىل  ق أو تؤكِّ 2. بالنسـبة لـكل دولـة أو منظمـة مـن منظـامت التكامـل اإلقليمـي تصـدِّ
االتفاقيـة بعـد إيـداع الصـك العرشيـن، تدخـل االتفاقيـة حيـز التنفيـذ يف اليـوم الثالثـني الذي يـيل تاريخ 

صكها. إيـداع 

املادة 46
التحفظات

1. ال ُيسمح بالتحفظات التي تتعارض مع اهلدف والغرض من هذه االتفاقية.

2. جيوز سحب التحفظات يف أي وقت.

املادة 47
التعديالت

1. جيـوز ألي دولـة طـرف أن تقـرتح تعديـاًل هلـذه االتفاقيـة وأن تقدمـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. 
ويقـوم األمـني العـام بإبـالغ أيـة تعديـالت مقرتحـة إىل الـدول األطـراف، مـع الطلـب بإشـعاره مـا إذا 
كانـت حتبـذ عقـد مؤمتـر للـدول األطـراف بغـرض النظـر والبـت يف املقرتحـات. ويف حـال تفضيـل ثلـث 
الـدول األطـراف عـى األقـل عقـد مثـل هـذا املؤمتـر - يف غضـون أربعـة أشـهر مـن تاريـخ هـذا التبليغ - 
يدعـو األمـني العـام إىل عقـده حتـت رعاية األمـم املتحـدة. ويقوم األمـني العـام بتقديـم أي تعديـل ُيعتمد 
تـة إىل اجلمعيـة العامـة للموافقة عليـه، ثم إىل كافـة الدول  بأغلبيـة ثلثـي الـدول األطـراف احلـارضة واملصوِّ

األطراف لقبوله.

2. التعديـل الـذي ُيعتمـد وُيَقـر وفقًا للفقرة 1 مـن هذه املـادة يدخل حيز النفـاذ يف اليوم الثالثـني بعد بلوغ 
عـدد صكـوك القبـول املودعـة ثلثـي عـدد الـدول األطـراف يف تاريـخ اعتـامد التعديـل. بعد ذلـك، يدخل 
التعديـل حيـز النفـاذ بالنسـبة أليـة دولـة طـرف يف اليـوم الثالثـني الـذي يـيل إيـداع صـك قبوهلـا. ويكون 

التعديـل ملزمـًا فقـط للدول األطـراف التـي قبلته.

3. إذا تقـرر ذلـك مـن ِقَبـل مؤمتر الدول األطـراف باإلمجاع، فـإن التعديل الـذي اعُتمد وُأِقر وفقـًا للفقرة 1 
مـن هـذه املـادة، والتي تتعلـق حـرًا باملـواد 34 و 38 و 39 و 40 يدخل حيـز النفاذ بالنسـبة جلميع الدول 
األطـراف يف اليـوم الثالثـني بعـد بلوغ عـدد صكوك القبـول املودعـة ثلثي عدد الـدول األطـراف يف تاريخ 

اعتـامد التعديل.
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املادة 48
االنسحاب

جيـوز ألي دولـة طرف أن تنسـحب من هـذه االتفاقية بإشـعار خطي يوجـه إىل األمني العام لألمـم املتحدة. 
ويصبـح هذا االنسـحاب نافـذًا بعد مرور سـنة عى تاريخ اسـتالم اإلشـعار من ِقَبل األمـني العام.

املادة 49
الشكل امليرسَّ

جيب أن يتاح نص هذه االتفاقية بأشكال يسهل االطالع عليها.

املادة 50
حجية النصوص

العربيـة والصينيـة واإلنكليزيـة والفرنسـية والروسـية واإلسـبانية مـن هـذه  النصـوص  جيـب أن تكـون 
لـون بذلك من جانب  ضون املوقعـون أدناه - املخوَّ االتفاقيـة متسـاوية ىف احلجيـة. وإثباتًا لذلك، يقـوم املفوَّ

حكوماهتـم حسـب األصـول - بالتوقيـع عـى هـذه االتفاقية.
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امُللَحق 4. مواضيع ومقاييس ومعايري دليل 
منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية 

وحقوق اإلنسان

املوضوع 1. احلق يف مستوى معيي الئق )املادة 28 من اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة(7

املقياس 1.1. أن يكون املبنى يف حالة مادية جيدة.

املعايري

املبنـى يف حالـة جيـدة مـن اإلصـالح )عـى سـبيل املثـال: النوافـذ غـري مكسـورة، الطـالء ليـس   1.1.1
اجلـدران(. مقشـورًا عـن 

يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسدية استخدام املبنى.  2.1.1

إضاءة املبنى )االصطناعية والطبيعية( وتدفئته وهتويته توفر بيئة معيشية مرية.  3.1.1
توجد تدابري متخذة حلامية األشخاص من اإلصابة أثناء اندالع حريق.  4.1.1

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 النوم.  3.2.1
أجنحة النوم تسمح بخصوصية املستفيدين.  4.2.1

توافر أعداد كافية من البطانيات والفرش النظيفة للمستفيدين.  5.2.1
املستفيدون يستطيعون املحافظة عى ممتلكاهتم الشخصية ولدهيم مكان يمكن إغالقه لتخزينها.  6.2.1

ينطبق املوضوع 1 حتديدًا عى الظروف املعيشية يف املرافق السكنية، ومن ثم ال ينطبق عى املرافق التي تتعامل مع  املرىض   7
اخلارجيني ولكنه ينطبق عى مراكز الرعاية النهارية.
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املقياس 3.1. أن يلبي املرفق النظافة واملتطلبات الصحية.

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 من اخلدمات يتمتعون باحلرية التامة يف الوصول إىل مرافق االستحامم واملراحيض.  3.3.1

تلبيـة احتياجات االسـتحامم واسـتخدام املراحيض للمسـتفيدين طريي الفـراش أو الذين يعانون   4.3.1
مـن ضعـف احلركـة أو من إعاقـات جسـدية أخرى.

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

املعايري

توافـر املـواد الغذائيـة وميـاه الـرشب املأمونـة بكميـات كافيـة، وكوهنـا مـن نوعيـة جيـدة، وتلبي   1.4.1
الرغبـات الثقافيـة ومتطلبـات الصحـة البدنيـة للمسـتفيدين .

يتـم إعـداد الطعـام وتقديمه يف ظل ظـروف ُمرضية، ومناطـق األكل مناسـبة من الناحيـة الثقافية،   2.4.1
وتعكـس ترتيبـات األكل يف املجتمع.

بإمكان املستفيدين  ارتداء مالبسهم وأحذيتهم اخلاصة )مالبس هنارية ومالبس ليلية(.  3.4.1
م هلم مالبـس ذات نوعية جيـدة، تلبي  عندمـا ال يكـون لـدى املسـتفيدين  مالبس خاصة هبـم، ُتقدَّ  4.4.1

رغباهتـم الثقافيـة، وتكون مناسـبة للمناخ.

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

ـن املسـتفيدين  مـن التواصـل باللغة التـي خيتاروهنـا، وتقديم الدعـم )كاملرتمجني مثـاًل( لضامن  متكُّ  3.5.1
ـن املسـتفيدين  مـن التعبـري عـن احتياجاهتم. متكُّ

ـن املسـتفيدين  من اسـتقبال الزوار، ومـن اختيار من يريـدون رؤيته ومشـاركته يف الزيارات يف  متكُّ  4.5.1
أي وقـت معقول.

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



دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية وحقوق اإلنسان80

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

املعايري

وجود أثاث كاٍف ومريح وبحالة جيدة.  1.6.1
أن يكـون تصميـم املرفـق مواتيـًا للتفاعل بني كل مـن املسـتفيدين واملوظفني والـزوار وفيام بني كل   2.6.1

صنـف منهم.
توافـر املـوارد الالزمـة - بام يف ذلك امُلِعـدات - من جانـب املرفق، لضامن حصول املسـتفيدين عى   3.6.1

فـرص للتفاعل مـع األنشـطة الرتفيهية واملشـاركة فيها.
وجود غرف داخل املرفق خمصصة حتديدًا كمناطق ترفيهية للمستفيدين .  4.6.1

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

املعايري

ن املستفيدين من التفاعل مع غريهم 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 بتوفـري معلومـات للمسـتفيدين عـن األنشـطة التـي متـاَرس يف املجتمع، وتسـهيل   4.7.1

وصوهلـم إىل تلـك األنشـطة.
قيـام املوظفـني بتسـهيل وصـول املسـتفيدين إىل وسـائل ترفيهيـة خـارج املرفـق، وجلـب وسـائل   5.7.1

ترفيهيـة مـن املجتمـع إىل داخـل املرفـق. 

املوضوع 2. احلق يف التمتع بأعى مستوى يمكن بلوغه من الصحة 
البدنية و النفسية )املادة 25 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة(

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

املعايري

عـدم حرمـان أي شـخص مـن الوصـول إىل امَلرافـق أو احلصول عـى املعاجلة عى أسـاس العوامل   1.1.2
االقتصادية أو عى أسـاس عرقه أو لونه أو جنسـه أو لغته أو دينه أو رأيه السـيايس أو غري السـيايس 
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أو أصلـه القومـي أو اإلثنـي أو االجتامعـي أو كونه من السـكان األصليني أو ممتلكاتـه أو إعاقته أو 
مولـده أو عمـره أو أي وضع آخر.

كل شـخص يطلـب معاجلـة يف جمـال الصحـة النفسـية يتلقـى الرعايـة يف هـذا املرفـق أو يـال إىل   2.1.2
مرفـق آخـر يمكـن أن يقـدم لـه الرعايـة.

لونـه  أو  عرقـه  أسـاس  عـى  املرفـق  يف  بـه  االحتفـاظ  أو  معاجلتـه  أو  مسـتفيد  أي  قبـول  عـدم   3.1.2
أو جنسـه أو لغتـه أو دينـه أو رأيـه السـيايس أو غـري السـيايس أو أصلـه القومـي أو اإلثنـي أو 
 االجتامعـي أو كونـه مـن السـكان األصليـني أو ممتلكاتـه أو إعاقتـه أو مولـده أو عمـره أو أي

وضع آخر.

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

املعايري

وجـود موظفـني يف املرفـق مـن ذوي املهـارات املتنوعـة بـام فيـه الكفايـة، لتقديـم املشـورة وإعادة   1.2.2
التأهيـل النفـي - االجتامعي واملعلومـات والتعليم والدعم للمسـتفيدين وأرسهـم أو أصدقائهم 

أو مقدمـي الرعايـة هلـم، بغيـة تعزيز العيـش املسـتقل واإلدمـاج يف املجتمع.
كـون املوظفـني عى درايـة بتوافر اخلدمـات واملـوارد املجتمعية وبدورهـا يف تعزيز العيش املسـتقل   2.2.2

واإلدمـاج يف املجتمع.
ـن املسـتفيدين من استشـارة طبيـب نفي أو غريه مـن املوظفـني املتخصصني بالصحة النفسـية  متكُّ  3.2.2

عندمـا يرغبـون يف القيـام بذلك.
بني وجمازين يف وصف األدوية النفسية ومراجعتها. كون املوظفني يف املرفق مدرَّ  4.2.2

تدريبـًا ومعلومـات مكتوبـة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة  يتلقـون  املوظفـني  كـون   5.2.2
النفسـية، وكوهنـم عى درايـة باملعايري الدولية حلقوق اإلنسـان؛ بـام فيها اتفاقية حقوق األشـخاص 

ذوي اإلعاقـة.
القيـام بإطـالع املسـتفيدين عـى آليـات للتعبـري عـن آرائهـم حـول توفـري اخلدمـات وحتسـينها،   6.2.2

وإتاحـُة الفرصـة هلـم حتـى يصلـوا إليهـا.
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املقياس 8.3.2 أن تكون املعاجلة والتأهيل النفيس - االجتامعي والروابط بشبكات 
الدعم وغريها عنارَص من خطٍة للتعايف9 يقودها املستفيدون، وتساهم يف قدرهتم 

عى العيش بشكل مستقل يف املجتمع.

املعايري

وجـود خطـة تعـاٍف شـاملة مميزة لـكل مسـتفيد ، تتضمـن أهدافـه وأغراضـه االجتامعيـة والطبية   1.3.2
والوظيفيـة والتعليميـة اخلاصـة بالتعـايف.

كـون خطـط التعـايف يقودهـا املسـتفيد، وتعكـس خياراتـه وتفضيالته بشـأن الرعايـة، وموضوعة   2.3.2
حيـز التنفيـذ، وتتـم مراجعتهـا وحتديثهـا بشـكل منتظـم مـن ِقَبـل املسـتفيد وأحـد املوظفني.

تشـجيع املسـتفيدين عـى إعـداد توجيهـات مسـبقة10 - كجـزء مـن خططهـم للتعـايف - حتـدد   3.3.2
خيـارات املعاجلـة والتعـايف التـي يرغبـون يف تلقيهـا، إضافـة إىل تلـك التـي ال يرغبـون يف تلقيها، 
ليتـم اسـتخدامها، إذا كانـوا ال يقـدرون عـى اإلبـالغ عـن خياراهتـم يف مرحلـٍة مـا يف املسـتقبل.
إتاحـة إمكانيـة حصـول كل مسـتفيد عـى برامـج نفسـية-اجتامعية ألداء األدوار االجتامعيـة التي   4.3.2
خيتارهـا مـن خـالل تطوير املهـارات الالزمة للعمـل أو التعليـم أو غري ذلك من املجـاالت. وكون 
ـاًم بحسـب تفضيالت الشـخص للتعـايف، ويمكن أن يشـمل حتسـني نوعية  تطويـر املهـارات مصمَّ

احليـاة ومهـارات الرعايـة الذاتية.
تشـجيع املسـتفيدين عى إنشـاء شـبكة دعـم اجتامعـي و/أو البقـاء عى اتصـال مع أعضاء شـبكة   5.3.2
االتصـال اخلاصـة هبم، لتسـهيل العيش املسـتقل يف املجتمع. وقيـام املرفق بتقديم املسـاعدة يف ربط 

املسـتفيدين مـع األرسة واألصدقاء، متشـيًا مـع رغباهتم.
قيـام امَلرافـق بربـط املسـتفيدين مـع نظـام الرعايـة الصحيـة العامـة، ومـع مسـتويات أخـرى مـن   6.3.2
م يف املجتمع؛  خدمـات الصحة النفسـية - مثـل الرعاية الصحيـة الثانوية - ومع اخلدمات التي ُتقـدَّ
مثـل املنـع والسـكن ووكاالت التوظيـف ومراكـز الرعاية النهاريـة والرعاية السـكنية املسـاَعدة.11

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

املعايري

توافـر األدويـة النفسـية املناسـبة )املحـددة يف القائمـة الوطنيـة لألدويـة األساسـية( يف املرفـق أو   1.4.2
وصفهـا. إمكانيـة 

توافر إمدادات ثابتة من األدوية النفسية األساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات املستفيدين.  2.4.2

انظر أيضًا املقياس 1.3.  8

انظر امللحق 1 للحصول عى املزيد من املعلومات حول الرعاية الصحية النفسية التي تتوجه إىل التعايف.  9

تعتب التوجيهات املسبقة بمثابة وثيقة حتريرية يمكن للشخص من خالهلا حتديد اخليارات اخلاصة بالرعاية الصحية واملعاجلة    10

والتعايف مسبقا وذلك يف حالة تعذر التواصل يف نقطة ما يف املستقبل. وهي تشمل أيضا خيارات املعاجلة والتعايف التي 
يرفضها الشخص ومن ثم فهي قد تساعد يف ضامن عدم تلقيه لتدخالت ختالف رغبته.

انظر ايضا املوضوع 5.  11
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كـون نـوع األدوية وجرعتها مناسـبة دائـاًم للتشـخيصات الرسيرية للمسـتفيدين ، وتتـم مراجعتها   3.4.2
منتظم. بشـكل 

م هلم وعى أية آثار جانبية حمتملة. إطالع املستفيدين عى الغرض من األدوية التي تقدَّ  4.4.2
إطـالع املسـتفيدين عـى خيـارات عالجية يمكـن أن تكون بدائـل أو مكملة لألدويـة؛ مثل العالج   5.4.2

. لنفي ا

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

املعايري

تقديـم فحـوص صحيـة بدنيـة للمسـتفيدين و/أو التحـري عن أمـراض معينـة عنـد الدخول إىل   1.5.2
املرفـق وبصـورة منتظمـة بعـد ذلك.

توفُّـر املعاجلـة للمشـاكل الصحيـة العامـة - بام يف ذلـك اللقاحـات للمسـتفيدين ، يف املرفق أو عن   2.5.2
اإلحالة. طريـق 

وجـود آليـات اإلحالـة - عنـد احلاجة إىل إجـراءات جراحيـة أو طبيـة ال يمكن توفريهـا يف املرفق   3.5.2
- لضـامن حصـول املسـتفيدين عـى هـذه اخلدمـات الصحيـة يف الوقت املناسـب.

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

تقديم خدمات الصحة العامة والصحة اإلنجابية للمستفيدين ، مع املوافقة احلرة واملستنرية.  6.5.2

املوضوع 3. احلق يف ممارسة األهلية القانونية واحلق يف احلرية 
الشخصية واألمن الشخيص )املادتان 12 و 14 من اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة(

املقياس 12.1.3 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
بـذل كافـة اجلهـود لتسـهيل اخلـروج مـن املرفـق، حتـى يتسـنى للمسـتفيدين إمكانيـُة العيـش يف   2.1.3

جمتمعاهتـم.13

انظر أيضا املقياس 3.2.  12

ينطبق هذا املعيار 2.1.3 عى مرافق املرىض اخلارجيني وكل املعايري األخرى يف هذااملقياس تنطبق عى مرافق املرىض   13 

الداخليني واخلارجيني.
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إعطاء األولوية لتفضيالت املستفيدين يف مجيع القرارات املتعلقة بمعاجلتهم وخطة تعافيهم.  3.1.3

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

املعايري

استناد القبول والعالج إىل املوافقة احلرة واملستنرية من ِقَبل املستفيدين .  1.2.3
احرتام املوظفني للتوجيهات املسبقة من ِقَبل املستفيدين عند تقديم العالج.14  2.2.3

امتالك املستفيدين من اخلدمات للحق يف رفض تلقي العالج.  3.2.3
توثيـق أيـة حالـة من حـاالت العـالج أو االحتجـاز تتـم يف املرفق بـدون موافقـة حرة ومسـتنرية،   4.2.3

وإبـالغ السـلطة القانونيـة عنهـا برسعة.
إطـالع األشـخاص الذيـن يعاجَلون أو ُيتجـزون يف املرفق دون موافقتهم املسـتنرية عـى إجراءات   5.2.3

الطعـن يف العـالج واالحتجاز.
دعـم املرافـق لألشـخاص الذيـن يعاجلـون أو ُيتجـزون دون موافقتهـم املسـتنرية يف الوصول إىل   6.2.3

إجـراءات الطعـون والتمثيـل القانـوين.15

م  املقياس 3.3. أن يكون املستفيدون قادرين عى ممارسة أهليتهم القانونية، وأن يقدَّ
هلم الدعم16 الذي قد حيتاجون إليه ملامرسة أهليتهم القانونية.

املعايري

تعامـل املوظفـني مـع املسـتفيدين بطريقـة حمرتمـة يف مجيـع األوقـات، مـع االعـرتاف بقدرهتم عى   1.3.3
فهـم املعلومـات واختـاذ القـرارات واخليـارات.

توفري معلومات واضحة وشاملة عن حقوق املستفيدين بشكليها املكتوب والشفهي.  2.3.3
التعـايف  وخيـارات  والعـالج  والتشـخيص  التقييـم  عـن  وشـاملة  واضحـة  معلومـات  إعطـاء   3.3.3

ومسـتنرية. حـرة  قـرارات  اختـاذ  هلـم  ويتيـح  يفهمونـه  بشـكل  للمسـتفيدين 
ـن املسـتفيدين مـن أن يسـموا شـخصًا - أو شـبكة أشـخاص - للدعـم، خيتاروهنـم بحريـة،  متكُّ  4.3.3
وأن يستشـريوهم يف اختـاذ القـرارات املتعلقـة بالقبـول يف املرفـق والعـالج والشـؤون الشـخصية 
والقانونيـة واملاليـة وغريهـا، وأن يتـم التعـرف عـى األشـخاص املختاريـن مـن ِقَبـل املوظفـني.17
مـة للدعم ممن متت تسـميتهم  احـرتام املوظفـني لسـلطة الشـخِص - أو شـبكة األشـخاص - املقدِّ  5.3.3

لتبليـغ قرارات املسـتفيد.

انظر املقياس 3.2.  14

انظر املقياس 5.4.  15

انظر امللحق 2 للمزيد من املعلومات عن دعم اختاذ القرار.  16

انظر امللحق 2 للمزيد من املعلومات عن دعم اختاذ القرار.  17
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كون اختاذ القرار املدعوم هو النموذج السائد، وجتنب اختاذ قرار بديل.  6.3.3
عندمـا ال يكون لدى املسـتفيد شـخص - أو شـبكة أشـخاص - للدعم، ويرغـب يف تعيني واحد،   7.3.3

يقـوم املرفق بمسـاعدة املسـتفيد عـى احلصول عـى الدعم املناسـب.

املقياس 4.3. أن يكون املستفيدون هلم احلق يف اخلصوصية ويف احلصول عى 
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
ـن املسـتفيدين مـن إضافة معلومـات وآراء وتعليقـات مكتوبة عـى امللفات الطبيـة اخلاصة هبم  متكُّ  4.4.3

رقابة. دون 

املوضوع 4. عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو املهينة، ولالستغالل والعنف واإلساءة )املادتان 15 و 16 

من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(

املقياس 1.4. أن يكون املستفيدون هلم احلق يف عدم التعرض لإلساءة اللفظية 
والنفسية واجلسدية واجلنسية ولإلمهال اجلسدي والعاطفي.

املعايري

قيام املوظفني بمعاجلة املستفيدين بإنسانية وكرامة واحرتام.  1.1.4
عدم تعرض أي مستفيد إلساءة لفظية أو جسدية أو جنسية أو نفسية.  2.1.4

عدم تعرض أي مستفيد إلمهال بدين أو عاطفي.  3.1.4

اختاذ خطوات مناسبة ملنع مجيع حاالت اإلساءة.  4.1.4
قيـام املوظفـني بدعـم املسـتفيدين الذيـن تعرضـوا إلسـاءة يف احلصـول عـى الدعـم الـذي قـد   5.1.4

يريدونـه.
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املقياس 2.4. أن ُتستخَدم أساليب بديلة - عوضًا عن التقييد18 والعزل19 - كوسائل 
لتخفيف شدة األزمات املحتملة.

املعايري

عدم إخضاع املستفيدين للعزل أو التقييد.  1.2.4
بون عى أسـاليب ختفيف شـدة التدخل20  اختـاذ بدائـل للتقييـد وللعزل يف املرفـق، واملوظفـون مدرَّ  2.2.4

يف األزمـات ومنـع األذى للمسـتفيدين أو للموظفني.
تقييـم ختفيف الشـدة جيرى بالتشـاور مع املسـتفيد املعنـي، بغية حتديـد املحفـزات21 والعوامل التي   3.2.4

جيدهـا تسـاعد عى نـرش األزمـات، وحتديد األسـاليب املفضلـة للتدخـل يف األزمات.
كـون طـرق التدخـل املفضلـة التـي يددهـا املسـتفيد املعنـي متاحـة بسـهولة يف األزمـة، وُمدجمـة   4.2.4

ضمـن خطـة التعـايف الفرديـة للمسـتفيد.
تسـجيل أيـة حـاالت مـن العـزل أو الكبـح )مثـاًل: النـوع، املـدة( وتقديم تقريـر إىل رئيـس املرفق   5.2.4

وإىل إحـدى اهليئـات اخلارجيـة املعنيـة.

املقياس 3.4. أن ال يساء استخدام املعاجلة بالصدمة الكهربائية واجلراحة 
النفسية واإلجراءات الطبية األخرى التي قد يكون هلا آثار دائمة أو غري قابلة 

للشفاء - سواء تم تنفيذها يف املرفق أو متت إحالتها إىل مرفق آخر - وأن ال جيوز 
إجراؤها إال بموافقة حرة ومستنرية من املستفيد.

املعايري

عدم إعطاء أي عالج بالصدمة الكهربائية دون موافقة حرة ومستنرية من املستفيدين.  1.3.4
توافـر دالئـل إرشـادية رسيرية واضحة مسـتندة إىل األدلة عـن التوقيت والكيفية التـي يمكن أو ال   2.3.4

يمكـن أن يعطى فيهـا العـالج بالصدمـة الكهربائية، وااللتـزام هبا.
عـدم اسـتخدام العـالج بالصدمـة الكهربائيـة مطلقـًا يف شـكله غـري املعـدل )أي: بـدون خمـدر  3.3.4 

ومرٍخ عضيل(.
عدم استخدام العالج بالصدمة الكهربائية ألي قارص.  4.3.4

»التقيد« يعني استخدام األجهزة امليكانيكية أو األدوية ملنع الشخص طواعية من حتريك جسده.  18

»العزل« يعني وضع الشخص طواعية بمفرده يف غرفة مغلقة أومنطقة حممية ويمنع من مغادرهتا.  19

أساليب ختفيف الشدة قد تتضمن : التقييم الفوري والتدخل الرسيع يف األزمات املحتملة باستخدام طرق حل املشاكل مع   20 

الشخص املعني من قبيل متارين التنفس وإعطاء فسحة من الوقت وتقديم اخليارات وإعطاء الشخص فرصة للتفكري.
املحفــزات قــد تشــمل الضغــط للقيام بعمل مــا أو توجيه بعض  ألســئلة أو وجود شــخص ال يطمئن إليه. وبالنســبة للعوامل    21 

التــي هتــديء مــن األزمــات فقــد تشــمل أن يــرتك الفــرد بمفــرده  لبعــض الوقــت أو التحــدث إىل شــخص حمــل ثقــة أو 
االســتامع إىل املوســيقى 
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عـدم إجـراء اجلراحـة النفسـية والعالجـات األخـرى التـي يتعـذر تغيريهـا دون كل مـن املوافقـة   5.3.4
احلـرة واملسـتنرية للمسـتفيد واملوافقـة املسـتقلة ملجلـس مـا.

عدم إجراء عمليات اإلجهاض والتعقيم للمستفيدين دون موافقتهم.  6.3.4

املقياس 4.4. عدم إخضاع أي مستفيد للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته 
املسبقة.

املعايري

عدم إجراء التجارب الطبية أو العلمية إال بموافقة حرة ومسبقة من املستفيدين.  1.4.4
عـدم حصـول املوظفـني عـى أيـة امتيـازات أو تعويضـات أو مكافآت يف مقابـل تشـجيع أو جتنيد   2.4.4

املسـتفيدين للمشـاركة يف جتربـة طبيـة أو علميـة.
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

املقياس 5.4. أن تكون ضامنات منع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 
املهينة وغريها من رضوب سوء املعاملة واإليذاء مطبَّقة.

املعايري

إطـالع املسـتفيدين عـى إجـراءات تقديم الطعـون والشـكاوى إىل هيئـة قانونية خارجية مسـتقلة،   1.5.4
بشـأن القضايـا املتصلة باإلمهال أو اإلسـاءة أو العـزل أو التقييد، والقبول يف املرفـق أو املعاجلة دون 

موافقـة مسـبقة، وغريهـا مـن املسـائل ذات الصلـة، وإتاحُتها هلم عى أسـاس 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 برسية.  3.5.4
إتاحـة وصول املسـتفيدين إىل حمامـني إلطالعهم عى حقوقهم، ومناقشـة املشـاكل، وتقديم الدعم   4.5.4

هلم يف ممارسـة حقوقهـم اإلنسـانية، وتقديم الطعون والشـكاوى.
اختاذ إجراء تأديبي و/أو قانوين ضد أي شخص يتبني أنه ييء إىل املستفيدين أو هيملهم.  5.5.4

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



دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية وحقوق اإلنسان88

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 عى مكان للعيش، وأن 
تكون لدهيم املوارد املالية الالزمة للعيش يف املجتمع.

املعايري

قيام املوظفني بإطالع املستفيدين عى خيارات السكن واملوارد املالية.  1.1.5
قيـام املوظفني بدعم املسـتفيدين يف احلصول عى سـكن آمن والئق وبأسـعار معقولـة، ويف احلفاظ   2.1.5

. عليه
قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف احلصول عى املوارد املالية الالزمة للعيش يف املجتمع.  3.1.5

املقياس 2.5. أن يكون املستفيدون قادرين عى احلصول عى 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   2.2.5

والثانـوي ومـا بعـد الثانـوي.
دعم املوظفني للمستفيدين يف التطوير الوظيفي ويف احلصول عى فرص عمل مقابل أجر.  3.2.5

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

املعايري

قيـام املوظفـني بإعطـاء املسـتفيدين املعلومـات الالزمـة هلـم من أجـل املشـاركة الكاملـة يف احلياة   1.3.5
السياسـية والعامـة، والتمتـع بفوائـد حريـة تكويـن اجلمعيـات.

قيام املوظفني بدعم املستفيدين يف ممارسة حقهم يف التصويت.  2.3.5
قيـام املوظفني بدعم املسـتفيدين يف االنضامم إىل األنشـطة السياسـية والدينيـة واالجتامعية ملنظامت   3.3.5

اإلعاقـة واإلعاقـة النفسـية وغريها مـن املجموعـات، ويف املشـاركة فيها.
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املقياس 4.5. أن يكون املستفيدون مدعومني يف املشاركة يف األنشطة االجتامعية 
والثقافية والدينية والرتفيهية.

املعايري

قيـام املوظفـني بإعطـاء املسـتفيدين معلومات عـن خيـارات النشـاط االجتامعي والثقـايف والديني   1.4.5
املتاحة. والرتفيهـي 

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
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امُللَحق 5. أمثلة عى أحجام عينات ألنواع 
خمتلفة من امَلرافق، وفقًا لعدد املوظفني 

واملستفيدين

تذكري )انظر الفصل 5: وضع إطار للتقييم(

تعتمد أعداد األشخاص الذين تتم مقابلتهم عى عدد املستفيدين واملوظفني املرتبطني باملرفق، وعى 
احلجم الكيل للمرفق، وعى عدد الوحدات التي يضمها؛ فعى سبيل املثال:

 إذا كان ستة مستفيدين فقط يتلقون خدمات من املرفق، ينبغي إجراء مقابالت معهم •
مجيعًا )%100(.

إذا كان هناك 16 مستفيدًا ، ينبغي إجراء مقابالت مع ما ال يقل عن ثامنية )%50(. •

إذا كان هناك 40 مستفيدًا أو أكثر، ينبغي إجراء مقابالت مع ما ال يقل عن 12 )حوايل %30(. •

يمكن حتديد عدد املقابالت التي ستجرى مع أفراد األرسة بتنصيف عدد املقابالت املخطط  •
إجراؤها مع املستفيدين. وبالتايل، فإن عدد أفراد األرسة الذين ستجرى مقابالت معهم يف 
 السيناريوهات املذكورة أعاله سيكون ثالثة )50% من عدد املستفيدين ( ، وأربعة )%50(

وستة )%50(.

يمكن حتديد أعداد املوظفني الذين ستجرى مقابالت معهم عى أساس نفس النسب املستخدمة  •
للمستفيدين.

هذه النسب هي دالئل فقط؛ فقد يكون من غري الرضوري إجراء العدد املحدد سلفًا من املقابالت 
إذا رأى فريق التقييم أنه مجع معلومات كافية للتأكد من جودة املرفق وأوضاع حقوق اإلنسان فيه؛ 

فعى سبيل املثال، ال يوجد جدوى من إجراء مقابالت مع أشخاص إذا كانت هذه املقابالت ال تقدم 
معلومات إضافية هامة. ولذا، فإنه - مع الترسبات املحتملة واالمتناع عن املوافقة - سيكون هناك 

غالبًا فرق بني األعداد املخطط هلا واألعداد الفعلية للمقابالت التي يتم إجراؤها.

وان إجراء مقابالت خاصة باملرافق الصحية العامة ليس إلزاميًا؛ فيمكن إجراء املقارنات بني َمرافق 
الصحة النفسية وَمرافق الصحة العامة عى أساس املعاينة. لكن ملقارنٍة أكثر عمقًا، يمكن إجراء 

مقابالت خاصة بمرافق الصحة العامة - أيضًا - باستخدام النسب املذكورة أعاله كدليل.
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املستشفيات النفسية
إمجايل عدد املرفق

املوظفني
إمجايل عدد 
املستفيدين

عدد املقابالت املخطط هلا

املوظفونأفراد األرسةاملستفيدون

177023129املستشفى-1

1812040209املستشفى-2

146522117املستشفى-3

22110371911املستشفى-4

20125422110املستشفى-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ املستوى 

الثالثي كحل أمثل(

40140–––

1316301648346اإلمجايل

وحدات املرىض الداخليني
إمجايل عدد املرفق

املوظفني
إمجايل عدد 
املستفيدين

عدد املقابالت املخطط هلا

املوظفونأفراد األرسةاملستفيدون

2121262الوحدة-1

34423الوحدة-2

46634الوحدة-3

38843الوحدة-4

2131362الوحدة-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ جناح 

 املرىض الداخليني
كحل أمثل(

612–––

2055432114اإلمجايل
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مرافق املرىض اخلارجيني
إمجايل عدد املرفق

املوظفني
إمجايل عدد 
املستفيدين

عدد املقابالت املخطط هلا

املوظفونأفراد األرسةاملستفيدون

212040202املرفق-1

39030153املرفق-2

46020104املرفق-3

38026133املرفق-4

213044222املرفق-5

أحد مرافق الصحة 
العامة )يبذ املرىض 

اخلارجيني كحل أمثل(

460–––

185401608014اإلمجايل

مرافق املعاجلة النهارية
إمجايل عدد املرفق

املوظفني
إمجايل عدد 
املستفيدين

عدد املقابالت املخطط هلا

املوظفونأفراد األرسةاملستفيدون

2121262املرفق-1

34423املرفق-2

46634املرفق-3

أحد مرافق الصحة 
العامة )حتبذ املعاجلة 
النهارية كحل أمثل(

412–––

133422119اإلمجايل
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]تعليـامت للباحـث: اقـرأ املقدمـة والغـرض مـن الزيـارة ومـن املقابلـة ملن جتـري معـه املقابلـة. وإذا كنت 
تشـعر - ولـو قلياًل - أنه ال يفهم متامـًا بعض البنود، ارشح املعنى واالنعكاسـات بعبارات بسـيطة ومفهومة 
قـدر اإلمـكان. وتأكـد مـن أن الشـخص يعطـي حقـًا »موافقتـه املسـتنرية أو املبنية عـى علم واطـالع« عى 
إجـراء املقابلـة معـه. وإذا كنـت تـرى أن الشـخص غري قادر عـى توقيـع اسـتامرة املوافقة هذه ألنـه ال يفهم 
املحتويـات - حتـى بعـد أن تـرشح له الغـرض بعناية - ينبغي عـدم إجـراء املقابلة معه. يف بعـض احلاالت، 
قـد يتـم تسـجيل املقابلـة عى رشيـط، فيجـب - يف هـذه احلالة - عـى من جتـري معـه املقابلـة أن يوقع عى 

كل مـن املوافقـة عـى إجـراء املقابلة معـه واملوافقة عى تسـجيلها.[

املقدمة والغرض من الزيارة واملقابلة 
اسمي ]اسم من يقوم بالتقييم ومهنته أو خلفيته عند االقتضاء[ 

أعمل ضمن فريق يضم ]أسامء األعضاء اآلخرين يف فريق التقييم ومهنهم أو خلفياهتم عند االقتضاء[ 

الغـرض مـن املقابـالت التـي أجرهيا هو مجـع املعلومـات ومعرفة وجهـات نظـر املوظفني، واملسـتفيدين أو 
املقيمـني، وأفـراد أرسهـم )أو أصدقائهـم أو مقدمـي الرعايـة هلم( عن هـذا املرفق.

م،  إذا وافقـَت عـى إجراء املقابلة معك، سـوف أسـألك عـن املرفق نفسـه، وعن الرعايـة واملعاجلة التـي ُتقدَّ
وعـن حقوق األشـخاص يف املرفق.

أنـا »مقيِّـم مسـتقل«، ممـا يعنـي أنني ليـس لدي أيـة عالقـات أو التزامـات جتاه أي شـخص أو منظمـة؛ فأنا 
ُأجـري عمـيل باسـتقاللية وال أخضع ألي ضغـوط خارجية يف الطريقـة التي ُأجري هبا عمـيل، وال يمكن أن 

يؤثـر عـيل أحد لتقديـم ادعاءات غـري دقيقة أو حلجـب معلومات تتعلـق باسـتنتاجايت أو تقريري.

وكـوين »مقيِّـاًم مسـتقاًل« يعنـي - أيضـًا - أن ال أحد غـريي والفريق الذي أعمل معه سـيعرف مـا تقوله يل. 
وبـام أننـا سنتشـارك يف إعـداد تقريرنا النهائي بــ ]وضع عالمـات يف املربع الـوارد أدناه بحسـب االقتضاء[، 

فإننـا سـنضمن خصوصيتك الشـخصية يف تقريرنا.

امللحق 6. عينة استامرات مواَفقة ملن جترى 
معهم مقابالت من املشاركني يف تقييم ما

)يمكن تكييفها مع السياق الوطني(
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وللتأكـد مـن أن هويتـك لـن ُيفَصـح عنها، فإن اسـمك لـن ُيكتب عى دليـل املقابلـة، ولن يظهـر يف التقرير 
النهائي.

وإذا أطلعتنـي عـى حـدث معـني أو قضية معينـة تعتقد أهنا سـوف جتعل من السـهل التعرف عليـك، وأنت 
ال ترغـب أن تكـون مرتبطـة بك، فأخـبين بذلك، وسـوف أبذل كل جهـد ممكن لضامن محايـة هويتك.

هتـا منظمـة الصحـة العاملية لتقييـم جـودة الرعاية وحقوق اإلنسـان  سأسـألك أسـئلة مأخـوذة مـن أداة أعدَّ
وحتسـينهام يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعية.

أنـت غـري ملزم بـأن تكمل هـذه املقابلة، وبإمكانـك أن ترفض املشـاركة إذا كنـت ترغب يف ذلـك. وقرارك 
بعـدم املشـاركة سـيبقى رسيـًا، ولـن يكون هنـاك جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات سـلبية أخرى إذا مـا رفضَت 

املشـاركة يف هـذه املقابلة.

وإذا وافقـَت عـى اإلجابـة عـى هـذه األسـئلة، بإمكانـك أن توقـف املقابلـة يف أي وقـت، وسـيبقى قرارك 
بوقـف املقابلـة رسيـًا. وأؤكـد مـرة أخـرى، لـن يـدث أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيـات إذا مـا رفضَت أن 
تكمـل هـذه املقابلـة. وقـد تكـون بعـض األسـئلة ذات طبيعـة حساسـة، فـإذا كنـت ال ترغـب يف اإلجابـة 

عليهـا، يمكـن أن ننتقـل إىل السـؤال التـايل.

نأمـل - أنـا والفريـق الـذي أعمـل معـه - أن ُتسـتخدم املعلومـات التـي نحصـل عليهـا منـك ومـن غريك 
ومـن زيـارة املرفـق وتقييمـه من أجـل حتديد املجـاالت التي ينبغـي حتسـينها. ومع أننـا نأمل أن يـؤدي هذا 
التقييـم إىل حتسـينات، فإننـا ال يمكـن أن نضمـن تغيري املجاالت التي لسـَت راضيـًا عنها، لكننـا - مع ذلك 

- سنسـعى إىل اسـتخدام هـذه املعلومـات إلحـداث أيـة تغيريات إجيابيـة قد تكـون مطلوبة.

 ]عندمـا تكـون املقابلـة ستسـجل عى رشيط[ أود أن أسـجل هـذه املقابلة عـى رشيط، لكن لـك احلق يف أن 
ل. وسـوف أضمـن أن األرشطـة لن تعطى ألي شـخص خارج فريـق الرصد هذا، وأن اسـمك لن  ال تسـجَّ
يكـون مرتبطـًا بالتسـجيل. وأؤكـد لـك جمددًا أنـه لن يـدث أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات إذا مـا قررَت 

بأنـك ال ترغب يف تسـجيل املقابلة.

إدارة املستشفى  

املوظفون اآلخرون يف هذا املستشفى  

احلكومة  

وسائل اإلعالم  

املنظامت غري احلكومية  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشياء أخرى )اذكرها(   
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فإذا وافقَت عى تسجيل املقابلة، فالرجاء أن توقع عى اجلزء أ واجلزء ب من صفحة استامرة املوافقة.

وإذا وافقـَت فقـط عـى املقابلـة ومل توافـق عـى تسـجيلها برشيـط، فالرجـاء أن توقـع فقـط عى اجلـزء أ من 
صفحـة اسـتامرة املوافقة.

وُيرجـى طـرح أي سـؤال لديك حول هـذه املقابلة قبـل أن توقع عى اسـتامرة املوافقة. ويمكنـك أن توقفني 
- أيضـًا - خـالل املقابلـة إذا كان لديك أية أسـئلة حوهلا.

ْح املدة التقريبية.[ سوف تستمر املقابلة ما يقرب من ]... ساعة، ... دقيقة. وضِّ

استامرات املوافقة

اجلزء أ. املوافقة عى إجراء املقابلة 

أوافـق عـى املشـاركة يف مقابلـٍة، اهلـدف منهـا مجـع املعلومـات ومعرفـة وجهـات نظـر املوظفـني 
واملسـتفيدين واملقيمـني وأفـراد أرسهـم )أو أصدقائهم أو مقدمـي الرعاية هلم(، عن املرفق نفسـه، 

م، وعن حقـوق األشـخاص يف املرفق. وعـن الرعايـة واملعاجلـة التـي ُتقـدَّ

وأنـا أفهـم أننـي أشـارك بحريـة يف هـذه املقابلـة، دون أن ُأجـَب بأيـة طريقة عـى ذلـك، وأن لدي 
احلـق يف رفـض املشـاركة. وإذا قـررت عدم املشـاركة سـيبقى ذلـك رسًا، ولن أحتمـل أي جزاء أو 

عقوبـة أو تداعيـات إذا مـا رفضت.

وأفهـم أننـي يمكـن أن أوقـف هـذه املقابلـة يف أي وقـت أرغب فيـه بعـدم االسـتمرار، وأن ذلك 
سـيبقى رسيـًا، وأننـي لـن أحتمـل أي جـزاء أو عقوبـة أو تداعيات إذا مـا أهنيـت املقابلة.

وأفهم أن هويتي ستبقى رسية للغاية.

وأفهم أن استامرة املوافقة هذه لن تكون مرتبطة بدليل إجراء املقابلة، وأن إجابايت ستبقى رسية.

وقد سبق بيان الغرض من هذه املقابلة يل، وأنا أفهم حمتويات هذه االستامرة.

االسم بخط واضح:  

توقيع املشارك:  

التاريخ:  



دليل منظمة الصحة العاملية لتقييم جودة الرعاية وحقوق اإلنسان96

اجلزء ب. املوافقة عى تسجيل املقابلة عى رشيط أو بالفيديو 

أوافـق - بموجـب هـذه الوثيقـة - عـى تسـجيل هـذه املقابلـة عى رشيـط. وأفهـم أن اسـمي لن 
ُيربـط بالتسـجيل، وأنـه لـن يسـتطيع أحـد أن يربـط بيني وبـني اإلجابـات التـي أعطيتها.

االسم بخط واضح:  

توقيع املشارك:  

التاريخ:  

اجلزء ج. املوافقة عى التقاط صور فوتوغرافية أثناء املقابلة 

أوافـق - بموجـب هـذه الوثيقـة - عـى التقـاط صـور فوتوغرافيـة. وأفهـم أن اسـمي لـن ُيربـط 
بالصـور الفوتوغرافيـة، وأنـه لـن يسـتطيع أحـد أن يربـط بينـي وبـني اإلجابـات التـي أعطيتهـا.

 االسم بخط واضح:  

توقيع املشارك:  

التاريخ:  





يسـهم دليل منظمـة الصحة العامليـة جلودة الرعاية وحقوق اإلنسـان يف تزويـد البلدان 
باملعلومـات واألدوات العمليـة اخلاصة بتقييم وحتسـني معايري جـودة الرعاية وحقوق 
اإلنسـان يف مرافـق الصحـة النفسـية والرعايـة االجتامعيـة. ويسـتند هـذا الدليـل إىل 
م إرشـادات  اتفاقيـة األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويقـدِّ

بشـأن: عملية 

حقـوق اإلنسـان ومعايري اجلودة التي ينبغـي احرتامها ومحايتها والوفـاء هبا يف مرافق  •
الصحة النفسـية والرعايـة االجتامعية لكل من املـرىض الداخليني واخلارجيني،

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

ـم هذا الدليـل لُيسـتخدم يف البلـدان منخفضة ومتوسـطة ومرتفعـة الدخل.  وقـد ُصمِّ
ويمكـن أن تسـتخدمه أطـراف معنيـة خمتلفـة كثـرية، بـام يف ذلـك اللجـان املخصصـة 
للتقييـم، واملنظـامت غـري احلكوميـة، واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، وجلـان 
الصحـة الوطنيـة أو الصحـة النفسـية، وهيئـات اعتامد اخلدمـات الصحيـة، واآلليات 
الوطنيـة املنشـأة بموجـب املعاهـدات الدوليـة ملراقبـة تنفيـذ معايـري حقوق اإلنسـان، 

وغـري ذلـك مـن األطـراف املهتمـة بتعزيـز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقة.

وهـذا الدليـل هـو َمصـدٌر أسـايس - ليـس فقـط لوضـع هنايـة لإلمهـال واإلسـاءات 
السـابقة - بـل هـو أيضـًا لضـامن خدمـات عاليـة اجلـودة يف املسـتقبل.


