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كيفية تقديم اإلجابات في التشاور العام لمسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية والتشاور العام لتقييم
تأثير المساواة ()EQIA
يهمنا إبداء آرائكم كجزء من تشاورنا حول؛



مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية
تقييم تأثير المساواة

يُرجى االطالع على األسئلة الواردة في الملحق ب .يمكنك اختيار اإلجابة عن كال التشاورين أو أي منهما .ندعوكم إلى
تقديم اإلجابات بد ًءا من من  17ديسمبر/كانون الثاني  2021وسيُغلق التشاور يوم  11مارس/آذار  2022في تمام الساعة
.17:00

كثيرا أن تؤكد ما إذا كنت تجيب كفرد أو ترسل إجابتك نيابةً عن منظمة.
عند إرسال إجاباتك ،سيفيدنا
ً
إذا كنت تجيب نيابةً عن منظمة ،فيُرجى إدراج:
•

اسمك؛

•

اسم المنظمة التابع لها؛

•

عنوان البريد اإللكتروني.

يوجد  3خيارات للوصول إلى المستندات ذات الصلة واإلجابة فيما يتعلق بالتشاور بشأن مسودة سياسة التخطيط المسبق
للرعاية وتقييم تأثير المساواة .]DOH LINK[ .اختر من بين الخيارات الثالثة الموضحة أدناه:
الخيار األول :عبر اإلنترنت
أكمل االستقصاء عبر اإلنترنت من خالل الوصول إلى مستندات التشاور العام:
https://consultations2.nidirect.gov.uk/doh-1/advancecareplanning-policy-adults-ni
الخيار الثاني :نسخة ورقية
إذا لم تتمكن من الوصول إلى التشاور عبر اإلنترنت ،فيمكنك طلب نسخة ورقية من مستندات التشاور العام لسياسة
التخطيط المسبق للرعاية واالستقصاء.



من خالل االتصال هاتفيا بمجلس المرضى والعمالء على الرقم 02895 368542
من خالل البريد اإللكتروني .acpconsultation@health-ni.gov.uk

يُرجى العلم بأنه سيتم توفير مظروف مسبق الدفع إلعادة اإلجابات المكتملة
الخيار الثالث :الدعم عبر الهاتف
يمكن استخدام رقم الهاتف  02895 368542للتحدث مباشرة ً إلى عامل الهاتف (من االثنين إلى الجمعة من  9صبا ًحا
حتى  5مسا ًءا).
بإمكان عامل الهاتف:


إرسال حزمة التشاور إليك وتوفير مظروف مسبق الدفع إلعادة اإلجابات المكتملة.
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اإلجابة عن أي استفسارات قد تكون لديك حول إرسال إجابات االستقصاء عبر اإلنترنت من خالل منصة
Citizens Space
إكمال التشاور العام لسياسة التخطيط المسبق للرعاية و/أواستقصاء تقييم تأثير المساواة من خالل إدخال
إجاباتك مباشرة ً عبر اإلنترنت إلى منصة  Citizens Spaceيمكنك طلب نسخة من إجاباتك.
تحديد ترتيبات تيسير الوصول مثل خدمة المترجم الفوري أو لغة اإلشارة أو أي تنسيق (تنسيقات) بديل.

التنسيقات المتوفرة لمستندات التشاور
ستكون مستندات التشاور متاحة بالتنسيقات التالية في التواريخ المذكورة أدناه؛
التنسيق
العربية
ملف صوتي
بطريقة برايل
لغة اإلشارة البريطانية
االنجليزية
اإليرلندية الغيلية
لغة اإلشارة اإليرلندية
الليتوانية
الماندرين
البولندية
البرتغالية
الرومانية
األولسترية األسكتلندية
األردية
فيديو مزود بترجمة نصية

متاح بدءا من
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 15يناير/كانون الثاني 2022
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 15يناير/كانون الثاني 2022
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 15يناير/كانون الثاني 2022
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 17ديسمبر/كانون األول 2021
 15يناير/كانون الثاني 2022

خدمات الترجمة الفورية
خدمة الترجمة بلغة اإلشارة
تتوفر خدمة ترجمة فورية مجانية عن بُعد لألفراد الذين يرغبون في المشاركة في التشاور بلغة اإلشارة البريطانية
SignVideo
( )BSLولغة اإلشارة األيرلندية ( )ISLفي أيرلندا الشمالية ،من خالل شركة
( /https://signvideo.co.uk/hscniوالمعروفة مسبقًا  )InterpreterNowتُتاح الخدمة إما عن طريق:




الخدمة عند الطلب
يتوفر مترجمون فوريون بلغة اإلشارة البريطانية ( )BSLولغة اإلشارة األيرلندية ( )ISLمن الساعة  9صبا ًحا
حتى  5مسا ًء ،من اإلثنين إلى الجمعة.
الجلسات بحجز مسبق
يمكن ترتيب جلسات بالحجز مسبقًا.
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خدمات الترجمة الفورية للغة المنطوقة
تتوفر خدمة الترجمة الفورية عن بُعد مجانًا لمن يرغبون في المشاركة في التشاور بلغة أخرى غير اإلنجليزية .هناك
لغات إضافية متاحة في هذه الخدمة للفئات المذكورة أعاله .للوصول إلى هذه الخدمة ،يُرجى االتصال برقم مجلس
المرضى والعمالء  02895 368542وسيعملون على ترتيب مترجم فوري لالنضمام إلى المكالمة.

الخيار

الطريقة

كيفية الوصول

1

الوصول إلى مستندات التشاور واإلجابة عبر
اإلنترنت

https://consultations2.nidirect.gov.uk/doh1/advancecareplanning-policy-adults-ni

2

طلب نسخة ورقية من مستندات التشاور

02895 368542

3

الدعم عبر الهاتف إلكمال اإلجابة عن التشاور

أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
acpconsultation@health-ni.gov.uk
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02895 368542

لمحة عامة
التخطيط المسبق للرعاية هو مصطلح شامل يغطي التخطيط الشخصي ،والقانوني ،والسريري ،والمالي .ويم ّكن الشخص
من التفكير في األمور المهمة له والتخطيط لمستقبله .ويُعد عملية اختيارية تساعد الفرد على معرفة رغباته ،ومشاعره،
ومعتقداته ،وقيمه ،واتخاذ الخيارات التي تعكس جميع ما سبق .سوف تُستخدم محادثات التخطيط المسبق للرعاية الخاصة
للشخص وأي توصيات و/أو قرارات في المستقبل إذا فقد القدرة على اتخاذ قرار معين بنفسه .نرحب بتلقي آرائكم بشأن
مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية للبالغين (الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما أو أكثر) في إيرلندا الشمالية.

إطارا للتخطيط المسبق لرعاية للبالغين (الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما فأكثر)
تقدم مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية
ً
في إيرلندا الشمالية ،مع التركيز على جوانب الرعاية الصحية واالجتماعية .تقدم السياسة نظرة شاملة على التخطيط
المسبق للرعاية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها .وتوضح سبب أهمية التخطيط المسبق للرعاية والكيفية التي يمكن أن
يساعد بها الشخص على وضع خطط واقعية وعملية في الوقت المناسب من أجل مستقبله .وتشجع على طرح هذه الخطط
في محادثات مع األشخاص المهمين له و/أو مقدمي الرعاية ،أو الدعم ،أو العالج .ويتضمن هؤالء األشخاص العاملين في
القطا َعين التطوعي والمجتمعي والقطاع المستقل وغيرهم من موظفي الرعاية الصحية واالجتماعية العاملين في الخدمات
القانونية.
تهدف سياسة التخطيط المسبق للرعاية إلى دعم األفراد في توفير المزيد من الخيارات والتحكم في القرارات ،ويشمل ذلك
التخطيط للرعاية والعالج اللذَين سيتلقاهما في المستقبل .تتمثل تطلعات هذه السياسة في أن تصبح محادثات التخطيط
أمرا عاديًا ،وأن يحظى جميع البالغين في إيرلندا الشمالية بتوفر فرص دائمة للتعبير عن رغباتهم
المسبق للرعاية ً
ومشاعرهم ومعتقداتهم وقيمه م فيما يتعلق بالتخطيط المسبق للرعاية ،وأن ينعكس ذلك علىي الرعاية أو الدعم أو العالج
الذي يتلقونه.
لتقديم المشورة االستراتيجية واإلشراف على وضع سياسة التخطيط المسبق للرعاية ،تم تشكيل فريق توجيهي يضم
رؤساء وضع السياسات من وزارة الصحة ومجلس الصحة والرعاية االجتماعية ،ووكالة الصحة العامة ،باإلضافة إلى
رئيس المنتدى اإلقليمي لألخالقيات السريرية وعضو مهتم من ممثلي الجمهور ومقدمي رعاية .تم تشكيل فريق لتنفيذ
برنامج وضع سياسة التخطيط المسبق للرعاية وبرنامج تنفيذ التخطيط المسبق للرعاية الداعم لها ،لتضمين التوجيه
التنفيذي والتعليم والتدريب وتوجيه الرسائل للجمهور.

لماذا يهمنا رأيك
ُوضعت مسودة السياسة باستخدام طريقة اإلنتاج المشترك من خالل مشاركات مكثفة ألصحاب المصلحة وإفاداتهم.
تضمن أصحاب المصلحة مستخدمي الخدمة ،ومقدمي الرعاية ،واألفراد المهتمين من الجمهور ،وأفراد من المنظمات
التطوعية والمجتمعية ،وأفراد من الجهات البحثية/األكاديمية ،واختصاصين الرعاية الصحية واالجتماعية والهيئات الممثلة
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لهم( .للحصول على مزيد من المعلومات يُرجى االطالع على المستند الداعم التالي :نُشر تقرير المشاركة المبكرة
ألصحاب المصلحة كجزء من هذا التشاور).
تتمثل المرحلة التالية من المشاركة في إجراء التشاور العام لجمع المزيد من اآلراء حول مسودة سياسة التخطيط المسبق
للرعاية وتقييم تأثير المساواة.

تقييمات التأثير
تم االنتهاء من إجراء عمليات مسح لتقييم التأثير وهي موضحة في الملحق ب من هذا المستند .تم االنتهاء من وضع تقييم
تأثير المساواة الكامل ( )EQIAوسوف يُطرح للتشاور العام بالتوازي مع مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية لمدة
 12أسبوعًا.
تتوفر أيضًا مستندات المسح كاملةً كجزء من مجموعة مستندات التشاور.

ما الخطوات التالية
ستُعقد عدة جلسات إعالمية إفتراضية إلعالمك بكيفية الرد على التشاور.
الخميس  20يناير/كانون الثاني  2022الساعة  10صبا ًحا
األربعاء  2فبراير  2022الساعة  2:30مسا ًء (جلسة بلغة اإلشارة البريطانية)
الثالثاء  8فبراير/شباط  2022الساعة  2:30مسا ًء (جلسة بلغة اإلشارة اإليرلندية)
الخميس  10فبراير/شباط  2022الساعة  2مسا ًء
الثالثاء  15فبراير/شباط  2022الساعة  6:30مسا ًء
يمكنك التسجيل في هذه األحداث عبرhttps://pcc-ni.net/get-involved/advance-care-planning/ :

بعد إغالق التشاور في  11مارس/آذار  2022في تمام الساعة  5مسا ًء ،سوف تُجمع كل اإلجابات والتعليقات لتراجعها
وزارة الصحة ،وسيُصدر تقرير التشاور.
سيُنشر تقرير التشاور باإلضافة إلى النسخة النهائية من سياسة التخطيط المسبق للرعاية وتقرير تقييم تأثير المساواة.
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الخصوصية والسرية والوصول إلى إجابات التشاور
صا لتعليقات وإجابات التشاور ،وفي بعض الحاالت ،اإلجابات نفسها ،لكنها لن تحتوي على أي بيانات
سننشر ملخ ً
شخصية .لن ننشر األسماء أو معلومات االتصال الخاصة بالمشاركين ،ولكن سندرج أسماء المنظمات المشاركة.
قد نفصح أيضًا عن إجاباتك وجميع اإلجابات األخرى لهذا التشاور عند الطلب بموجب قانون حرية المعلومات لعام
 )FOIA( 2000ولوائح المعلومات البيئية لعام )EIR( 2004؛ ومع ذلك ،فإن جميع عمليات اإلفصاح ستكون خاضعة
لشروط قانون حماية البيانات لعام  )DPA( 2018والالئحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة (.)UK GDPR
إذا كنت تريد التعامل مع المعلومات التي تقدمها على أنها سرية ،فسيفيدنا أن توضح لنا سبب اعتبار المعلومات التي
قدمتها سرية ،بحيث يمكن مراعاة ذلك في حالة تلقي اإلدارة لطلب للحصول على المعلومات بموجب قانون حرية
المعلومات أو لوائح المعلومات البيئية.
لمزيد من المعلومات حول كيفية معالجتنا للبيانات وحقوقك ،راجع إشعار الخصوصية للتشاور بشأن سياسة التخطيط
المسبق للرعاية في الملحق ج.

الملحق أ :نموذج االستجابة للتشاور
التفاصيل الشخصية
االسم

عنوان البريد االلكتروني

يُرجى تحديد الخيار
األفضل الذي يصف
اهتمامك بسياسة التخطيط
المسبق للرعاية للبالغين
في أيرلندا الشمالية

أنا مقدم رعاية
أنا اختصاصي رعاية صحية واجتماعية
أنا مستخدم خدمة
أنا فرد مهتم
أنا ممثل لمنظمة
غير ذلك

منظمة

(إذا كان ينطبق)
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أسئلة مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية

الرقم

السؤال

عنوان القسم في السياسة

نعم
1
تطلعات التخطيط
المسبق للرعاية
(صفحة )6

هل تتفق مع تطلعات سياسة التخطيط المسبق
للرعاية؟ (يُرجى وضع عالمة)

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

نعم
2

ما هو التخطيط المسبق
للرعاية؟

هل تشرح السياسة بوضوح ما هو التخطيط
المسبق للرعاية؟ (يُرجى وضع عالمة)

ال

(صفحة )6
يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

9

نعم
3

قيم التخطيط المسبق
للرعاية ومبادئه

هل القيم والمبادئ المذكورة في السياسة
واضحة وشاملة وذات صلة؟
(يُرجى وضع عالمة)

(صفحة  7وصفحة )8

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

نعم
4

ما أهمية إجراء
محادثات التخطيط
المسبق للرعاية؟
(صفحة  8وصفحة )9

هل تشرح السياسة بوضوح فوائد التخطيط
المسبق للرعاية؟ (يُرجى وضع عالمة)
ال
يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

10

نعم

5
متى ينبغي أن يحدث
التخطيط المسبق
للرعاية؟

هل تتفق على أن التخطيط المسبق للرعاية
مهم لكل شخص بالغ في أي مرحلة من
مراحل الحياة؟
(يُرجى وضع عالمة)

ال

(صفحة )10
يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

6

كيف ت ُستخدم محادثات
التخطيط المسبق
للرعاية
(صفحة  15وصفحة
)16

هل تفهم كيف تُستخدم محادثات التخطيط
المسبق للرعاية؟
(يُرجى وضع عالمة)

نعم
ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.
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نعم
7

مقومات التخطيط
المسبق للرعاية
(صفحة )16

هل ساعدك نموذج مقومات السياسة في شرح
العناصر المختلفة للتخطيط المسبق للرعاية؟
(يُرجى وضع عالمة)

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

نعم
8

المكون القانوني
للتخطيط المسبق
للرعاية
قانون األهلية العقلية
(إليرلندا الشمالية) لعام
2016

هل توضح السياسة كيفية ارتباط األهلية
العقلية بالتخطيط المسبق للرعاية؟
(يُرجى وضع عالمة)

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

(من صفحة  19إلى
صفحة )22
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نعم
9

المكون السريري
للتخطيط المسبق
للرعاية
تدهور الحالة الصحية
وحاالت الطوارئ غير
المتوقعة
(من صفحة  26إلى
صفحة )29

هل السياسة واضحة بشأن:
( )aأن نموذج توصيات الخطة الموجزة
الموصى بها لتلقي الرعاية والعالج
في حاالت الطوارئ
( )ReSPECTأصبح جز ًءا من
التخطيط المسبق للرعاية؟ (يُرجى
وضع عالمة)

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.
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نعم
(ب) أن توصيات اإلنعاش القلبي الرئوي
سوف تُسجل في نموذج الخطة الموجزة
الموصى بها لتلقي الرعاية والعالج في
حاالت الطوارئ ( )ReSPECTوأن
نموذج االمتناع عن إجراء اإلنعاش
القلبي الرئوي ( )DNACPRلن
يُستخدم بعد اآلن؟ (يُرجى وضع عالمة)

ال

يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها بشأن إجابتك.

10

هل لديك أي تعليقات
أخرى؟

يمكنك إدراج المزيد من التعليقات المتعلقة بسياسة التخطيط المسبق للرعاية
أدناه.
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الملحق ب :نتائج مسح تقييم التأثير
تتوفر مستندات مسح تقييم التأثير عند الطلب على الرابط .acpconsultation@health-ni.gov.uk
ويرد ملخص لنتائج كل منها في الجدول أدناه:
مسح تقييم التأثير

النتيجة

المساواة/حقوق اإلنسان

اُجري تقييم كامل لتأثير المساواة وسيُطرح للتشاور

تنظيمي

لم يتحدد حدوث أي تأثير كبير  -ال يوجد داعِ إلجراء تقييم التأثير
كامل

ريفي

لم يتحدد حدوث أي تأثير كبير  -ال يوجد داعِ إلجراء تقييم التأثير
كامل
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المساواة وحقوق اإلنسان
يشترط القسم  75من قانون إيرلندا الشمالية لعام  1998على الوزارات ،عند تأدية مهامها المتعلقة بإيرلندا الشمالية ،أن
تولى االهتمام الالزم للحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين أفراد وفئات معينة ،وهي:
 بين األشخاص من مختلف المعتقدات الدينية؛واآلراء السياسية ،والمجموعات العرقية ،والعمر ،والحالة
االجتماعية ،والتوجه الجنسي،
 بين الرجال والنساء بوجه عام؛
 بين األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين ليس لديهم إعاقة؛ و
 بين األشخاص الذين لديهم ُمعالون واألشخاص الذين ليس لديهم معالون.

أسئلة تقييم تأثير المساواة
نعم

السؤال  :1هل للمقترحات الواردة في مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية تأثير سلبي في
أي من فئات المساواة التسع المحددة في القسم  75من قانون إيرلندا الشمالية لعام ()1998؟
(يُرجى وضع عالمة)

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى ذكر الفئة أو الفئات وتقديم تعليق حول كيفية تخفيف هذه اآلثار السلبية أو تخفيفها في
المقترحات.
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نعم

السؤال  :2هل تعرف أي مؤشر أو دليل -نوعي أو كمي على أن سياسة التخطيط المسبق
للرعاية قد يكون لها تأثير سلبي في تكافؤ الفرص أو في العالقات الجيدة؟ (يُرجى وضع عالمة)

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى تقديم التفاصيل والتعليق على ما ترى أنه ينبغي إضافته أو إزالته
للتخفيف من التأثير السلبي.

السؤال  :3هل هناك فرصة لتحسين تكافؤ الفرص أو العالقات الجيدة؟ (يُرجى وضع عالمة)

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى إعطاء تفاصيل عن كيفية القيام بذلك:
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السؤال  :4هل هناك أي جوانب لسياسة التخطيط المسبق للرعاية قد تُحدث انتهاكات ُمحتملة
لحقوق اإلنسان؟ (يُرجى وضع عالمة)

نعم

ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فيُرجى إعطاء تفاصيل عن كيفية القيام بذلك:
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الملحق ب :سياسة إشعار الخصوصية للسياسة
اسم مراقب البيانات :وزارة الصحة ()DoH
Email: acpconsultation@health-ni.gov.uk
الهاتف02890520241 :
اسم مسؤول حماية البيانات :شارلين ماكويالن ()Charlene McQuillan
الهاتف02890522353 :
البريد اإللكترونيDPO@health-ni.gov.uk :
عنصرا أساسيًا
تمثل الشفافية وتقديم معلومات يسهل االطالع عليها إليها لألفراد حول كيفية استخدامنا للبيانات الشخصية
ً
في قانون حماية البيانات( )DPAوالالئحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة ( .)UK GDPRتلتزم وزارة
الصحة ( )DoHببناء الثقة في قدرتنا على معالجة معلوماتك الشخصية وحماية خصوصيتك.
الغرض من المعالجة
وضعت وزارة الصحة مسودة سياسة التخطيط المسبق للرعاية للبالغين (الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما فأكثر) في إيرلندا
الشمالية والتي نُشرت للطرح في التشاور العام .نشجع المنظمات والمؤسسات على المشاركة وكذلك األشخاص المهتمين
من الجمهور ومستخدمي الخدمة ومقدمي الرعاية .سنعالج البيانات الشخصية ال ُمقدمة في الردود الواردة في التشاور
صا لتعليقات وإجابات التشاور ،وفي بعض الحاالت ،اإلجابات نفسها ،لكنها لن تحتوي
بغرض إفادة السياسة .سننشر ملخ ً
على أي بيانات شخصية .لن ننشر األسماء أو معلومات االتصال الخاصة بالمشاركين ،ولكن سندرج أسماء المنظمات
المشاركة.

األساس القانوني للمعالجة
األساس القانوني الذي نستند إلية فيما يتعلق بمعالجة بياناتك الشخصية هو المادة ( )1( 6هـ) من الالئحة العامة لحماية
البيانات في المملكة المتحدة ،والتي تتيح لنا معالجة البيانات الشخصية عندما يكون ذلك ضرور ًيا ألداء مهامنا العامة
بصفتنا وزارة حكومية.
لن نعالج أي بيانات شخصية ُمقدمة خاصة بفئة معينة تكشف عن األصل العرقي أو اإلثني ،أو اآلراء السياسية ،أو
المعتقدات الدينية ،أو الصحة/الحياة الجنسية ،أو التوجه الجنسي إال عندما يكون ذلك ضروريًا ألسباب تتعلق بالمصلحة
العامة الجوهرية بموجب المادة ( )2( 9ز) من الالئحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة ،وفي نطاق ممارسة
وظيفة الوزارة ،ومراقبة المساواة.

كيفية استخدام معلوماتك ومشاركتها
سنعالج المعلومات للغرض المذكور أعاله .سنشارك المعلومات مع فريق برنامج التخطيط المسبق للرعاية الذي يتألف
من ممثلين من وزارة الصحة ،ومجلس الصحة والرعاية االجتماعية ،ووكالة الصحة العامة ومجلس المرضى والعميل
لنتمكن من االستفادة من مشاركات التشاور في وضع السياسة .عند استالم معلومات من مشارك في التشاور بتنسيق بديل،
فسنشارك هذه المعلومات مع خدمة ترجمة معتمدة بما يتماشى مع متطلبات إدارة المعلومات .عندما يستخدم أحد
المشاركين في التشاور خدمة دعم التشاور لتمكين إرسال إجاباته للتشاور ،فإنه باستخدامه لهذه الخدمة ،يوافق على
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مشاركة معلوماته مع تلك الخدمة لهذا الغرض .ال ننوي مشاركة بياناتك الشخصية مع أي طرف ثالث .سنتعامل مع أي
طلبات محددة من طرف ثالث بمشاركة بياناتك الشخصية وفقًا ألحكام قوانين حماية البيانات.
إلى متى سنحتفظ بمعلوماتك؟
سنحتفظ بمعلومات المشاركة في التشاور حتى إنهاء عملنا بشأن موضوع التشاور ،وبما يتماشى مع الجدول الزمني
لالحتفاظ بالبيانات والتخلص منها المعتمد لدى اإلدارة.) (GMGRGood Management, Good Records
ما هي حقوقك؟


يحق لك الحصول على تأكيد بأن بياناتك قيد المعالجة ،والوصول إلى بياناتك الشخصية



يحق لك تصحيح البيانات الشخصية إذا كانت غير دقيقة أو غير كاملة



يحق لك حذف البيانات الشخصية وحظر المعالجة في ظروف معينة



يحق لك "عرقلة" أو حظر معالجة البيانات الشخصية في ظروف معينة



يحق لك نقل البيانات ،في ظروف معينة



يحق لك االعتراض على المعالجة ،في ظروف معينة



لديك حقوق تتعلق باتخاذ القرار اآللي والتنميط.

كيفية التقدم بشكوى إذا لم تكن راضيا عن كيفية معالجتنا لمعلوماتك الشخصية
إذا كنت ترغب في طلب الوصول ،أو االعتراض ،أو التقدم بشكوى بشأن كيفية تعاملنا مع بياناتك ،يمكنك التواصل مع
مسؤول حماية البيانات لدينا باالستعانة بالتفاصيل أعاله.
إذا لم تكن راضيا عن ردنا أو تعتقد أننا ال نعالج بياناتك الشخصية وفقا للقانون ،فيمكنك تقديم شكوى إلى مفوض
المعلومات على العنوان:
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
casework@ico.org.uk
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