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 ة والعناية الشخصيةالصححول تخاذ القرارات إتقييم القدرة على 
 

  ممكن أن يقرروا لنفسههل ي  
 

حق أساسي من حقوق اإلنسان. إذا كان هناك عجز في صنع هو  ألنفسنااتخاذ القرارات 
اإلمكان.قدر القدرة على مسؤولية لتقديم المساعدة وزيادة م الالمهنيين لديه فإنالقرار   

 
 

 

 

 

  ؟رةما هي القد

شخص لديه القدرة على صنع القرار إذا ال
 :في وسعهكان 

  فهم المعلومات التي قد تكون ذات صلة

 في ذلك عواقبه؛القرار، بما ب

 ،حتى لفترة  االحتفاظ بهذه المعلومات

 ؛قصيرة

 و ؛ستخدام المعلومات التخاذ القراراتإ 

 قرار )بأي طريقة(.ال بشأن التواصل 

 إنها - قرارالالوقت ومحددة بالقدرة هي 
د . قتم إتخاذه الذي معينالقرار على ال عتمدت

الشخص القدرة على صنع القرار لدى يكون 
للبعض بعض القرارات ولكن ربما ليس ل

 .اآلخر

صنع القرار على الشخص قد تعتمد قدرة 
 فيمثل الوقت أيضا على عوامل من البيئة 

 الذي هومن ضجيج أو ال أو المكان وأاليوم، 
باإللتهاب . ويمكن أيضا أن تتأثر ا  حاضر

 والقلق. واألدوية

ة، قدرة الشخص على من الناحية القانوني
 يتّم إفتراضها يجب أن قراراته بنفسهاتخاذ 

 ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك.

 

 
 

 

  األسئلة التي قد تساعد في تحديد القدرة

 القرار؟ فيه شخص طبيعة وتأثير العالج في الوقت المطلوبالهل يفهم 

 فهم على نطاق واسع وبلغة بسيطة:هل يالعالج؟ وهذا يعني،  'طبيعة'عرف الشخص يهل 

 العالج؟ هو ما 

  ما ينطوي هذا اإلجراء؟على 

 ؟ ما الذي يتم إقتراحه 

 أن  بين خيارات، يجب على الشخصمن  هو ختيارإلأن هناك خيارات أخرى؟ اذا كان ا

مخاطر والفوائد المترتبة النطوي، وتأثير كل خيار، وي ذاماوعلى خيار، كل فهم ما هو ي

  على كل خيار.

  لعالج؟ل يخضعما الذي يعنيه إذا لم 

فوائد والمخاطر بالعلى علم، بعبارات بسيطة،  والعالج؟ هل ه 'تأثير'هل يفهم الشخص 

 الرئيسية للعالج؟

 بشأن يتواصل أن يمكنهل ريد العالج؟ يما إذا كان اإلشارة هل لدى الشخص القدرة على 

 ة والتواصلالمساعد يمكن إلختصاصي الكالمتخذ، مع المساعدة إذا لزم األمر؟ أأي قرار 

 يمكن أن يكون غير لفظي أيضا.

 لشخص القرار بحرية وطواعية؟ا هل أتخذ

 عتبار األتي:بعين اإل واخذ رفض،. إذا شخص الحق في رفض العالجلدى ال

   الشخص؟ وقّيم ض العالج متوافق مع وجهاتهل رف 

 هل هذا السلوك معتاد للشخص؟ 

 ؟هاكل المعلومات ذات الصلة إلى الشخص بطريقة يفهم تّم إعطاءل ه 
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 شخصالليتم طرحها على أسئلة 

فيما يلي بعض األسئلة المحددة التي قد 
تقييم لتحديد الكجزء من عملية  تطرحوها

ما إذا كان الشخص لديه القدرة على 
 الرعاية الصحية.بشأن اتخاذ قرار 

  بحاجة  أنتحدثني عن صحتك، ولماذا

 إلى عالج؟

  ؟تخضع لهما هو العالج التي قد 

  العالج؟ سيساعدككيف 

 حول ياء سيئة هل سيكون هناك أي أش

 ؟يالعالج؟ ما ه

 ى عل ا  كيف تعتقد أنك سوف تكون قادر

 التعامل مع هذه؟

  العالج؟ أخذما هي مخاطر 

  كون قادرا تهل هناك أي عالج آخر قد

 ؟أخذهعلى 

 ؟ آلخرهذا العالج ا ككيف سيساعد 

  ؟آلخرهذا العالج اأخذ ما هي مخاطر 

  رأيك أفضل عالج؟ لماذا؟هو بما 

  أي عالج  تأخذماذا سيحدث إذا لم يكن

 على اإلطالق؟

  عن عائلتك وأصدقائك تعتقد ماذا

 العالج؟

 ماذا يريدون منك أن تفعل؟ لماذا؟ 

 – ةإلى أكثر من مناقشة واحد ونقد تحتاج

إلى الحفاظ على المحادثات خالية أهدفوا 

 من اإلجهاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتيبات األخرى في هذه السلسلة:

  التخاذ قراراته بنفسه ما شخصدعم 

 البديلينمعلومات لصناع القرار  -شخص ما  لصالحالتخاذ قرار  ونعندما تحتاج 

  إذا كنت ال تستطيع؟ عنكمن الذي سوف يتكلم 

 شكر وتقدير

مسار : عملية صنع القرار: اختالل لجنوب أستراليا  من نشرة الصحة كجزءمادة لهذا الكتيب د أُستمدت قل

  مة من المستهلكين في تطوير هذه الكتيبات.قيّ النحن ممتنون أيضا للمساهمة . رعايةلواضح ل

          

 

 ستجوابنصائح حول اإل

 ، عند تقييم ما إذا كان الشخص لديه القدرة على اتخاذ قرار، فمن المهم:واتذكر

  اإلجابة ةمفتوحالطرح األسئلة. 

 ستجابة معينة.إالشخص نحو  عدم توجيه 

 تخاذ القرار. في بعض الحاالت قد تحديد ما إذا كان الشخص يحتاج إلى دعم أو مساعدة إل

 الدعم من شخص محايد مثل محام أو مترجم. إلى يحتاج الشخص

 الذي يجيب عن السؤال.هو  تأكد من أن الشخص الذي يجري تقييمهال 

 .النظر في الردود غير اللفظية 

 .تجنب االفتراضات 

 يفتقر إلى القدرةإذا كان الشخص  واماذا تفعل

لى إ ونحتاجتسوف  قرارهبشأن إذا كان الشخص غير قادر على فهم القرار وتبعاته أو التواصل 

قد يكون فقدرة للتقييم قانوني  إلى ت هناك حاجةشخص. إذا كانلل بديلال التحدث إلى صانع القرار

 .ةطبيب الشخص إجراء تقييم القدربإمكان 

 علمومات للمزيد من الم

 يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول تقييم القدرة على:

 http://capacityaustralia.org.au 

 www.justice.nsw.gov.au/diversityservices/Documents/capacity_toolkit0609.pdf 

 متاح لمساعدة المستهلكين.  500 100 1800لخرف: لالوطني خط المساعدة 

 خاصةإلى معلومات  روابط، مع المسبقةمعلومات حول تخطيط الرعاية  على يمكن االطالع

 على:، بالوالية

 www.start2talk.org.au 

 www.advancecareplanning.org.au 

 االتصال المحلي:

 

https://workspaces.usyd.edu.au/sites/partnership/

