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Arabic - Reducing and Eliminating Restrictive Practices in NDIS Funded Supports 

 

الحدّ من األساليب المقيِّّدة والتخلّص منها في خدمات 
 NDISالدعم التي يمّولها 

 

يكون الغرض الرئيسي من  حيثاألسلوب المقيِّّد هو أي تدّخل يقيّد حقوق أو حرية حركة الشخص صاحب اإلعاقة الذي تظهر عليه تصّرفات صعبة، 

 واإلجراءاتوالعزل  –البيئي( دة استخدام التقييد )البدني والكيميائي والميكانيكي واألساليب المقيِّّ . تشمل 1الشخص أو سواه من األذى ذلك التدّخل حماية

 جابة للتصرفات الصعبة.األساليب المقيِّّدة كطريقة لالست ع الفرد من ممارسة حقوقه. والممارسة الحالية ال تدعم استخدامرى التي تمناألخ

 اإلطار الوطني للحدّ من استخدام األساليب هناك حاجة لسياسات وإجراءات تلبّي التزام الحكومة  بـ  كامل التنفيذ ستكون NDISعندما يصبح 

ِّدة والتخّلص منها في قطاع خدمات اإلعاقة المقيّ
2  

(National Framework for Reducing and Eliminating the Use of Restrictive Practices in the Disability Service Sector). 

و الخدمة ستمر مقدّملقد بذل معظم الواليات والمقاطعات الكثير في ميدان التوعية والبحث والموارد األخرى لدعم مقدّمي الخدمات في تنفيذ أفضل ممارسة. وسي

 .NDISفي الحصول على الدعم الستخدام أفضل ممارسة في ظل 

 األساليب الممكنة

كيف يجب ومتى و (التفويضالرئيسية لتنظيم األساليب المقيِّّدة إلى مجموعتين: كيفية صنع قرارات شمل أسلوب مقيِّّد في خطة دعم التصّرفات ) تنقسم الخيارات

 (.المراقبة واإلبالغعلى مقدّمي الخدمة استخدام األساليب المقيِّّدة )

 (Authorisation)  التفويض

 أسلوب مقيِّّد في خطة دعم تصرفات الشخص للدراسة.تم إعداد أربعة خيارات للتفويض بشمل 

 : مدّونة ممارسة طوعيّة1الخيار 

عائالتهم عند إعداد بموجب هذا األسلوب، ستكون هناك مدّونة ممارسة طوعيّة. والممارسة الجيدة بموجب المدّونة سترشد مقدّمي الخدمة نحو إشراك المشاركين و

ط للموافقة الرسمية أو التفويض، على الرغم من أن مقدّمي الخدمة سيعملون بالتعاون الوثيق مع العائالت أو األوصياء خطة دعم التصّرفات. ولن يكون هناك شر

 ّرفات. خطة دعم التصالقانونيين إذا كان قد تم تعيينهم، وذلك بهدف ضمان وجود موافقة قدر اإلمكان من جانب جميع األطراف على اإلستراتيجيات التي تتضمنها 

 : يجب أن يكون صانع القرار البديل وصيّاً معيّناً بصورة رسمية2خيار ال

ارك للمش بموجب هذا الخيار يجب الحصول على الموافقة على استخدام أساليب مقيِّّدة في حالة معيّنة من شخص معيّن بصورة رسميّة بصفة وصيٍ قانوني

د العائلة أو مقدّمي الرعاية من القدرة على الموافقة على خطة دعم تصّرفات تضم أسلوباً مقيِّّداً بموجب قانون الوالية أو المقاطعة ذي الصلة. سيمنع ذلك أفرا

 للبالغ، ما لم يكن تم تعيين أحدهم كوصي على الشخص. 

                                                     

1 (2014). The National Framework for Reducing and Eliminating the Use of Restrictive Practices in the Disability Service 
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2 The National Framework for Reducing and Eliminating the Use of Restrictive Practices in the Disability Service Sector: 
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 : سيكون مقدّمو الخدمة مفّوضين باتخاذ القرارات في ظل شروط محدّدة3الخيار 

أشخاص مؤهلين يعملون مع مقدّم الخدمة بالتفويض بخطة دعم تصرفات إيجابية قد تشمل استخدام أساليب مقيِّّدة. سيُسمح قانوناً لشخص محدّد أو مجموعة من 

 وسيتم تقييم كفاءتهم وخبرتهم واعتمادهم لهذا الغرض.

 : ال يتم التفويض باألساليب المقيِّّدة إالّ من جانب صانع قرار مستقل 4الخيار 

مستقل عن مقدّم الخدمة. ويمكن تنفيذ ذلك بتوسيع دور محاكم لخدمة على تفويض باستخدام أساليب مقيِّّدة من صانع قرار سيفرض هذا الخيار حصول مقدّمي ا

س أقدم.   الوصاية )أو المحاكم اإلدارية المعادلة لها(، أو بإقامة منصب مستقل مثل منصب ممارِّ

 أسئلة
  ِّّدة وما هي الحمايات التي ستكون مطلوبة؟من الذي يجب أن يقّرر متى يمكن استخدام األساليب المقي 

 ؟شخص المعنيما هي العمليات أو األنظمة التي قد يُحتاج إليها للتأّكد من أن قرارات استخدام األساليب المقيِّّدة في خطة دعم التصّرفات مناسبة لل 

 هل هناك حمايات يجب أن نأخذها باالعتبار لم يتم التطّرق إليها في هذه الخيارات؟ 

 حققت ن مفيدة إذا تبالنسبة لمقدّمي الخدمة والمستخدَمين، ما هي أنواع الدعم التي تتلقونها اآلن من دوائر الوالية أو المقاطعة التي تعتقدون أنها ستكو

  ؟  NDISبموجب 

 
 (Monitoring and Reporting) واإلبالغ المراقبة

ألساليب المقيِّّدة جزء جوهري من إستراتيجية الحدّ والتخلّص ألنهما يجعالن صانعي القرار )ومقدّمي تشير األدلّة إلى أن المراقبة واإلبالغ بشأن استخدام ا
 وقد تم إعداد ثالثة خيارات للمراقبة واإلبالغ. .3خدمات الدعم( أكثر خضوعاً للمساءلة بشأن قراراتهم

 )والحوادث الخطيرة(: اإلبالغ اإللزامي لالستخدام في الحاالت الطارئة فقط 1الخيار 

فات ي خطة دعم تصرّ سيكون على مقدّمي الخدمة اإلبالغ عن كل مناسبة يُستخدَم فيها أسلوب مقيِّّد في حالة طارئة وحيث ال يكون التقييد أو العزل معتمداً ف

 أدى فعالً إلى اإلصابة أو الموت(. الفرد. وسيشمل ذلك اإلبالغ عن الحوادث الخطيرة )مثالً عندما يمكن أن يؤدي االستخدام أو عندما يكون

 ات اإليجابية التي تشمل أسلوباً مقيِّّداً ف: اإلبالغ اإللزامي بجميع خطط التصرّ 2الخيار 

لفرد. ، سيُطلب من مقدّمي الخدمة أيضاً اإلبالغ عن كل القرارات التي يتم اتخاذها لشمل أساليب مقيِّّدة كجزء من خطة دعم تصّرفات ا1باإلضافة إلى الخيار 

 محددة حصل فيها وفيما عدا الحاالت التي تتضمن االستخدام في الحاالت الطارئة والحوادث الخطيرة، لن يكون على مقدّمي الخدمة اإلبالغ عن واقعات

 استخدام أساليب مقيِّّدة.

 .(والعزل والميكانيكي: اإلبالغ اإللزامي في كل حالة يُستخدم فيها أسلوب مقيِّّد )للتقييد البدني والكيميائي 3الخيار 

، سيفرض هذا الخيار على مقدّمي خدمات الدعم أن يبلغوا بصورة منتظمة عن كل حالة استخدام للتقييد 2باإلضافة إلى متطلبات اإلبالغ المبيّنة في الخيار 

إلكتروني على اإلنترنت يمكن جعله تلقائياً قدر اإلمكان الكيميائي والبدني والميكانيكي والعزل. يمكن تقديم هذه المعلومات من جانب مقدّمي الخدمة عبر نظام 

 للحدّ من العبء اإلداري على مقدّمي الخدمة.

 سؤاالن
 هل تؤيّد اإلبالغ اإللزامي بشأن استخدام األساليب المقيِّّدة؟ لماذا نعم أو ال؟ 

 لى أساس )عما هو مستوى اإلبالغ الذي تعتقد بوجوبه لتوفير قدر كاٍف من المساءلة؟  ،إذا كنت تؤيّد اإلبالغ اإللزامي بشأن استخدام األساليب المقيِّّدة

 واحد أو مجموعة من الخيارات أعاله(.
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