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)ال تنحـر االضطرابـات النفسـية والسـلوكية ضمـن أي فئـات اجتامعية بذاهتـا، فهي موجـودة عند الناس 
ىف مجيـع األقاليـم والـدول، ويف املجتمعـات كلهـا. يعـاين حـوايل ٤5٠ مليـون مـن البر مـن االضطرابات 

النفسـية، بحسـب تقديـرات منظمـة الصحـة العامليـة، يف تقريرها السـنوي الذي نر يف عـام ٢٠٠١. 

وسـيصاب ربـع البـر بواحـد أو أكثـر مـن هـذه االضطرابـات يف فرتة ما مـن حياهتـم. متثـل االضطرابات 
النفسـية والسـلوكية عنـد أي نقطـة زمنيـة حـوايل ١٠٪ مـن األمراض عنـد البـر البالغني يف خمتلـف أرجاء 
العـامل، ويعـاين مُخـس املراهقني حتت عمر ١٨ عاًما من املشـاكل السـلوكية أو العاطفية أو النامئيـة. وإّن حوايل 
ُثمـن هـؤالء مصابـون باضطراب نفـيس، ويصاب مُخـس األطفال املحرومني هبـذه االضطرابـات. ويقدر أّن 
االضطرابـات النفسـية العصبيـة تتسـبب بفقـد حـوايل ١٣٪ مـن سـنوات العمـر املصححة باحتسـاب مدد 
العجـز الـذي ينجـم عن مجيع األمـراض واحلـوادث يف خمتلف أرجـاء العامل، تنجـم نصف األسـباب املؤدية 
إىل العجـز والوفـاة املبكـرة عـن احلـاالت النفسـية، التـي تتضمن االكتئـاب وتعاطـي املسـكرات والكحول 
والُفصـام أو اضطـراب الوسـواس القهـري )مـوراي ولوبيـز ١٩٩٦(. ويقـدر أّنـه بحلـول عـام ٢٠٢٠م، 
فـإّن احلـاالت النفسـية والعصبيـة سـتمثل حـوايل ١5٪ مـن العجز يف العـامل، ويمثـل األشـخاص املصابون 

باالكتئـاب األحـادي القطـب، حـوايل 5،٧٪ من سـنوات العمـر املصححة باحتسـاب مـدد العجز.

إّن األثـر االقتصـادي لالضطرابـات النفسـية ذو جمـال واسـع، ومذهـل، ودائـم، وينـوء األفـراد والعائالت 
واملجتمعـات بعـبء هـذه االضطرابات. يقـدر التقرير السـنوي يف الواليات املتحـدة األمريكية بـأّن الكلفة 
املتصلـة باالضطرابـات النفسـية بحـوايل ١٤٧ بليـون دوالر أمريكـي، ومعظـم هـذه التكاليـف تسـهم فيها 
الرسطانـات، واألمـراض التنفسـية واإليدز )معهد الطـب ١٩٨٩(، وكذلك فـإّن التقديرات عـن التكاليف 
املبـارشة يف الـدول الفقـرية ال تصل إىل هذه املسـتويات، بسـبب انخفاض القـدرة عىل تغطيـة خدمات رعاية 
االضطرابـات النفسـية، وأمـا التكاليـف غـري املبـارشة، فرتتفع بسـبب ضيـاع اإلنتاجيـة التي تسـبب معظم 

التكاليـف اإلمجاليـة الضخمة.

وفـوق ذلـك، فـإّن التكاليـف العالجية املنخفضة )بسـبب نقـص املعاجلـة( ربام تزيـد بالواقع مـن التكاليف 
املبـارشة بسـبب زيادة مـدة االضطرابات غـري املعاجلة وبسـبب العجز املصاحب هلـا. إّن التكاليـف اإلمجالية 
االقتصاديـة لالعتـالل الصحي النفيس مذهلـة وغري قابلة للقياس بسـهولة. باإلضافـة إىل تكاليف اخلدمات 
الصحيـة واالجتامعيـة، والبطالـة، ونقـص اإلنتاجيـة، واألثـر عـىل العائـالت وعـىل مقدمي الرعايـة، وعىل 
مسـتويات اجلريمـة والسـالمة العامـة، وكذلـك األثـر السـلبي عـىل الوفيـات املبكرة. وثمـة تكاليـف ثقيلة 
أخـرى يمكـن قياسـها، مثل األثر السـلبي للوصمة والعـار والتمييـز، أو تكاليف ضياع الفـرص عىل األفراد 

والعائـالت التـي ال تدخل ضمـن حسـاباتنا وتقديراتنا.

إّن إنقـاص العـبء الصحـي واالجتامعـي واالقتصـادي لالضطرابـات النفسـية يعد أساسـًيا، بحيـث يدفع 
الـدول واألقاليـم إىل أخـذ احليطة إلجراءات الوقاية وتعزيز الصحة النفسـية عىل مسـتوى صنع السياسـات، 

والقوانـني، ومسـتوى اختاذ القـرار، وختصيـص املوارد، ومن خـالل النظـام اإلمجايل للرعايـة الصحية(.

مقتطفـات مـن تقريـر منظمـة الصحـة العامليـة » الوقايـة مـن االضطرابـات النفسـية التدخـات الفعالـة 
2005م. عـام  يف  الصـادر  السياسـية«  واخليـارات 
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املقدمة

املقدمة

إّن األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية هم مـن الفئات الضعيفـة يف املجتمـع، وحيتاجون إىل 
رعايـة خاصـة، تعـزز القـدرات الكامنـة عندهـم، وتكمل القـدرات غـري املتوفرة لدهيـم، والتي 
قـد متنعهـم من احلصـول عىل بعض احلقـوق، أو أهنم ال حيصلـون عليها بيرس وسـهولة. فضعف 
هـذه الفئـة من فئـات املجتمع، قد يقـود إىل انتهـاك حقوقها، وال سـيام حقها يف الصحـة، وحقها 

يف احلرية الشـخصية، وحقها يف سـالمتها اجلسـدية، وحقهـا يف احلياة.

ورغـم أن هنـاك نموذجني يف التعامل مع هـذه الفئة املجتمعية يف العامل، ومهـا النموذج األمريكي 
الـذي يعـّد هـؤالء املنتفعـني بالصحـة النفسـية يف حكم املـرىض العاجزيـن عن احلصـول عىل ما 
يتمتعـون بـه كافـة من حقـوق نظـًرا لعجزهم املـريض )الرتكيز عـىل جزئيـة العجـز(، والنموذج 
األورويب )الرتكيـز عـىل اجلزئية املكتملـة( الذي يعّد هؤالء األشـخاص يملكون قـدرات معينة، 
علينـا تعزيزهـا، ومسـاعدهتم يف تكميـل القدرات غري املتوفـرة١، إال أن اتفاقية األشـخاص ذوي 

اإلعاقـة تعاملـت مع هؤالء األشـخاص وفًقـا للنموذج األمريكـي املذكور.

تعريفهـا  يف  ٢٠٠٦م  لعـام  اإلعاقـة  ذوي  لألشـخاص  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  شـملت  فقـد 
لألشـخاص ذوي اإلعاقـة هـؤالء املنتفعـني بخدمـات الصحـة النفسـية، حيـث نـصَّ تعريـف 
األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف االتفاقيـة عىل أهّنم )كــّل مــن يعــانون من عاهـات طويلة األجل 
بدنيــة أو نفسيــة أو ذهنيــة أو حــسية، قــد متنعهـم لـدى التعامـل مع خمتلف احلــواجز مــن 
املــشاركة بــصورة كاملـة وفعالـة يف املجتمـع عـىل قدم املسـاواة مـع اآلخرين(. وكذلـك األمر 
بالنسـبة للقانـون الفلسـطيني املتعلـق بحقـوق »املعوقني« لسـنة ١٩٩٩م، الذي عّرف الشـخص 
ذا اإلعاقـة بأنـه )الشـخص املصـاب بعجـز كيل أو جزئـي خلقي أو غري خلقي، وبشـكل مسـتقر 
يف أّي من حواسـه أو قدراته اجلسـدية أو النفسـية إىل املـدى الذي حيّد من إمكانيـة تلبية متطلبات 
حياتـه العاديـة يف ظروف أمثالـه من غري املعوقـني(. وعّرفت الالئحـة التنفيذية للقانـون املذكور 
اإلعاقـة النفسـية بأهنـا »اإلعاقـة الناجتـة عن أمـراض نفسـية أو وراثيـة أو أجنبيـة أو كل ما يعيق 

العقـل عـن القيـام بوظائفـه املعروفة«.

١  هـذا التصنيـف بحسـب مـا أفاد بـه د.أديـب جرار/ اختصـايص الطـب النفيس يف ورشـة العمـل التي عقدهتـا اهليئة يـوم األحد 
املوافـق ٢٣ نيسـان ٢٠١٧م.



١٠الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

كان االهتـامم الـدويل اخلـاص بفئـة األشـخاص املنتفعني بالصحـة النفسـية قد جتّسـد يف )مبادئ 
األمـم املتحـدة حلامية األشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية وحتسـني الرعاية الصحية النفسـية 
لعـام ١٩٩١م(، والتـي انطلقـت مـن النمـوذج األمريكي سـالف الذكـر يف الكثري مـن نصوص 

هـذه املبادئ.

ومن احلقائق األساسـية عن الصحة النفسـية التي أشـارت إليهـا منظمة الصحـة العاملية أهنا جزء 
ال يتجـّزأ مـن الصحة بصـورة عامـة؛ وال تكتمل الصحـة العامة لإلنسـان من دوهنا، وأهنـا تتأّثر 
بالعوامـل االجتامعيـة واالقتصاديـة والبيولوجيـة والبيئية. كام نّص دسـتور املنظمـة املذكورة عىل 
أّن »الصحـة هـي حالـة مـن اكتامل السـالمة بدنًيـا ونفسـًيا واجتامعًيا، ال جمـّرد انعـدام املرض أو 
العجـز«. فضـالً عـن أن الصحة النفسـية عبـارة عن حالة مـن العافيـة يمكن فيها للفـرد تكريس 
قدراتـه اخلاصـة، والتكّيـف مـع أنـواع اإلجهـاد العاديـة، والعمـل بتفـان وفعالية واإلسـهام يف 
جمتمعـه. ومتّثل الصحة النفسـية، حسـب هـذا التعريف اإلجيايب، األسـاس الالزم لضـامن العافية 
للفـرد ومتكينـه مـن تأديـة وظائفه بشـكل فعال٢، حتـى إذا مل يكـن الفرد يتمـع بالعافيـة الالزمة، 
وحـّد هـذا القصور مـن أدائـه لوظائفه بشـكل طبيعي وفعـال، كان هـذا الفرد بحاجـة إىل رعاية 

نفسـية خاصة. صحية 

ويف إطـار مراجعتهـا حلقـوق اإلنسـان بعامـة، وحقـه يف الصحـة، وحقـه يف سـالمته اجلسـدية، 
وحقـه يف حريتـه الشـخصية بخاصة، ومنـع أية قيود عـىل هذه احلريـة، اختارت اهليئـة من خالل 
هـذا التقريـر مراجعة السياسـات والتريعات التي تعنـى باملنتفعني بخدمات الصحة النفسـية يف 
دولـة فلسـطني، نظًرا حلاجة هـذه الفئة إىل تعزيـز القـدرات الكامنة لدهيا، ومتكينهـا من احلصول 

عـىل حقوقهـا فيام تضعـه احلكومة مـن سياسـات وتريعات يف هـذا الصدد. 

ومـن أجـل املسـامهة يف إعامل حرية الـرأي والتعبـري وحّق اإلنسـان يف اإلطالع عـىل املعلومات، 
تنـر اهليئـة يف مرفقـات هـذا التقريـر وثيقـة دوليـة مهمـة، وهي »مبـادئ األمـم املتحـدة حلامية 
األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية وحتسـني الرعايـة الصحيـة النفسـية لعـام ١٩٩١م«، 
وكذلـك وثيقـة وطنيـة، وهـي مـروع القانـون الفلسـطيني اخلـاص بالصحـة النفسـية لعـام 
٢٠١٦م. هـذا باإلضافـة إىل خطـة منظمـة الصحـة العامليـة للصحـة النفسـية لألعـوام ٢٠١٣-

 .٢٠٢٠
.www.who.int/mediacentre/facts :للمزيد، انظر املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية  ٢
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املقدمة

أمهية التقرير ومنهجيته
تـربز أمهيـة هذا التقريـر باعتباره التقريـر األول الذي يعالج موضوع الصحة النفسـية، ويكشـف 
عـن اجلهـود املبذولـة من اجلهـات املختصـة يف إعامل احلـق يف الصحة، وال سـيام مـروع قانون 
الصحـة النفسـية، واملوضوعـات املهمـة التـي احتواهـا، واملقرتحـات املوضوعـة من قبـل اهليئة 

لتطويـر هذا العمـل املهم.

مـن ناحيـة اخرى، اعتمدت اهليئـة يف مراجعة األحكام القانونية والسياسـاتية عـىل املنهج الكيفي 
يف حتليـل مضمـون الوثائـق احلقوقية الدوليـة والوطنيـة ذات العالقة بموضوع الصحة النفسـية، 
والقيـام باملقابـالت املعمقـة للعديد مـن املختصني، وإجراء جلسـة نقاش٣ حول املسـودة األولية 

للتقرير. 

تـم تقسـيم التقريـر إىل مبحثني رئيسـيني: املبحـث األول، ويتنـاول اإلطار القانوين لألشـخاص 
املنتفعـني بالصحـة النفسـية عـىل املسـتويني الـدويل والوطنـي، يف حـني يتنـاول املبحـث الثـاين 
اإلجـراءات املتخـذة من اجلهات الرسـمية إلعامل حقوق األشـخاص املنتفعني بالصحة النفسـية 
عـىل املسـتويني النظـري والعميل، معتمدين عـىل حالة دراسـية متثلت يف مستشـفى الدكتور حممد 

سـعيد كـامل للطـب النفيس/ بيـت حلم(.

٣  مـن أجـل خلـق بيئة تشـاركية مـع اجلهـات ذات العالقة فيـام يتعلـق بالسياسـات والتريعات التـي تراجعها، واطـالع املختصني عىل املسـودة 
األوىل هلـذا التقريـر، فقدعقـدت اهليئـة ورشـة عمل، شـارك فيها عدد مـن املؤسسـات الصحية الرسـمية وغري الرسـمية واملؤسسـات احلقوقية 
وعـدد مـن املختصـني، الذيـن أثروهـا بمراجعاهتـم ومالحظاهتـم، املسـودة األوىل هلـذا التقرير وصـوالً إىل هـذا التقريـر بصيغتـه النهائية، وال 
سـيام األشـخاص واجلهـات اآلتيـة: د. حممود خريشـة/ وزارة الصحـة، د. عيل الشـعار/ صنـدوق األمم املتحـدة للسـكان، د.إبراهيم مخيس، 
وأ.أيمـن النجـار/ مستشـفى حممد سـعيد كامل للطـب النفيس يف بيت حلـم، ود. ممـدوح العكر، وأ. زياد عمـرو/ أعضاء جملس مفـويض اهليئة، 
ود. أديـب جـرار/ خبـري يف الصحة النفسـية، د. عمر رحال/ مركز شـمس حلقوق اإلنسـان، أ. إسـامعيل أبو زيـادة/ اإلغاثة الطبيـة، وأ. عامر 
شـاهني/ النيابـة العامـة، واملحامي راسـم كـامل، واملحامي صالح موسـى، واملحامـي عثامن محـد اهلل/ مركز القـدس للمسـاعدة القانونية، ود. 
ناجـح نمـور/ جلـان العمـل الصحي، وأ. منتر محـدان/ نقابـة الصحفيني. كام أطلعـت اهليئة عـىل املسـودة األوىل للتقرير األسـتاذة راجية أبو 

صـوي/ منظمـة الصحـة العاملية-فـرع فلسـطني، والدكتورة سـامح جرب/ مديـرة وحدة الصحـة النفسـية يف وزارة الصحة.
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املبحث األول
اإلطار القانوني لألشخاص املنتفعني بالصحة النفسية

مـن أجـل مراجعة األحـكام الوطنيـة املتعلقـة باألشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية، نعرض 
يف هـذا املبحـث نوعني من األحـكام: األحـكام القانونيـة الدولية واألحـكام القانونيـة الوطنية.

القسم األول: اإلطار القانوين الدويل لألشخاص املنتفعني بالصحة النفسية
توزعـت األحـكام القانونيـة الدوليـة اخلاصـة باألشـخاص املنتفعني بالصحـة النفسـية عىل أكثر 
مـن وثيقـة دوليـة، نعرض اثنـني منها، وهـي: مبادئ األمـم املتحـدة حلامية األشـخاص املنتفعني 
بالصحـة النفسـية وحتسـني الرعايـة الصحيـة النفسـية لعـام ١٩٩١م، واألحـكام ذات العالقـة 
يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة لعـام ٢٠٠٦م. هـذا باإلضافة إىل 
جمموعـة املوضوعـات التـي يتوجـب أن حتوهيـا تريعـات الصحة النفسـية بحسـب مـا اقرتحته 

منظمـة الصحـة العاملية.

أوالً: مبـادئ األمـم املتحـدة حلاميـة »األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية«4 وحتسـني الرعاية 
الصحية النفسـية لعـام 1991م

تطـور اهتـامم األمـم املتحـدة بفئـة املصابني بعلـة نفسـية يف عـام ١٩٩١م، فوضعـت جمموعة من 
املبـادئ املسـامة »مبـادئ األمـم املتحـدة حلامية األشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية وحتسـني 

العنايـة بالصحـة النفسـية«.5 ومـن أهـم مـا تضمنته هـذه املبادئ مـا يأيت:

التعريفات العامة. 1

يف إطـار التعريفـات التـي تضمنتهـا هذه املبـادئ، فقد عّرفت عبارة »السـلطة املسـتقلة« )سـلطة 

٤  اعتمـد التقريـر مصطلـح “األشـخاص املنتفعـون بالصحة النفسـية”، إال عند ذكـر مصطلحات أخـرى يف بعض الوثائـق الدولية 
كمبـادئ األمـم املتحـدة حلاميـة املصابـني بعلـل نفسـية وحتسـني الرعايـة الصحيـة النفسـية لعـام 1991، والتسـمية الدقيقـة هلذه 

املبادئ.
5  اعتمـدت بموجـب قـرار اجلمعيـة العامة لألمـم املتحـدة ١١٩/٤٦، املـؤرخ يف ١٧ كانـون األول/ديسـمرب ١٩٩١، انظر املرفق 

رقـم )١(.
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خمتصـة ومسـتقلة يقـي بوجودهـا القانـون املحـيل، تشـمل »رعايـة الصحـة النفسـية« وحتليـل 
حالـة الشـخص النفسـية وتشـخيصها وتوفري العـالج والعنايـة وإعـادة التأهيل فيـام يتعلق بعلة 

نفسـية أو االشـتباه يف اإلصابـة بعلة نفسـية(.

وعّرفـت مصطلـح »مرفـق الصحة النفسـية« بأهنا: )أي مؤسسـة، أو أي وحدة يف مؤسسـة تكون 
وظيفتهـا األساسـية توفـري العنايـة بالصحة النفسـية. وعبـارة »املـامرس يف الصحة النفسـية« بأن 
يكـون: )طبيًبـا، أو أخصائًيـا نفسـًيا إكلينيكًيـا، أو ممرضـة، أو أخصائًيـا اجتامعًيا أو شـخًصا آخر 
مدرًبـا ومؤهـاًل عـىل نحـو مناسـب وذا مهـارات خاصـة تتصـل بالرعايـة الصحيـة النفسـية(. 
وتعنـي عبـارة »املريـض« يف هـذه املبـادئ )شـخًصا يتلقـى رعايـة صحية نفسـية، وتشـمل مجيع 
األشـخاص الذيـن يدخلـون مرفًقـا للصحة النفسـية(. كام تعنـي عبـارة »هيئة الفحـص« )اهليئة 
املنشـأة وفًقـا للمبـدأ السـابع عـر إلعـادة النظـر يف إدخال مريـض أو احتجـازه قـرًسا يف مرفق 

النفسـية(. الصحة 

 وقـد شـملت هـذه املبادئ عىل مجلة مـن األحـكام املنظمة للتعامل مـع فئة األشـخاص املنتفعني 
بالصحـة النفسـية ابتـداء مـن آليـة تقريـر من هـو املصـاب من هـذه الفئـة، واحلقـوق واحلريات 
التـي يتمتـع هبـا، والـروط الواجـب توفرهـا يف مرفـق الصحـة النفسـية التي سـيودع هبـا هذا 
املريـض، والضامنـات اإلجرائيـة التـي يتمتـع هبـا، واألدويـة التـي تعطـى للمريـض ومعايـري 

إعطائهـا ورشوط ذلـك، عـىل النحـو اآليت:

احلريات األساسية. 2

يف إطـار احلريـات األساسـية التي يتمتـع هبا األشـخاص املصابون بعلة نفسـية نص املبـدأ األول 
أن: عىل 

يتمتع مجيع األشخاص بحق احلصول عىل أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة النفسية.- 

يعامـل مجيـع األشـخاص املصابـني بعلـة نفسـية أو الذيـن يعاجلـون هبـذه الصفـة معاملـة - 
إنسـانية مـع احـرتام مـا لإلنسـان مـن كرامـة أصيلـة.

جلميـع األشـخاص املصابـني بعلـة نفسـية أو الذيـن يعاجلـون هبـذه الصفـة احلـق يف احلامية - 
مـن االسـتغالل االقتصـادي واجلنـيس، وغريمهـا مـن أشـكال االسـتغالل، ومـن اإليـذاء 
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اجلسـدي، أو غـري اجلسـدي أو املعاملـة املهينـة.

ال جيـوز أن يكـون هنـاك أي متييـز بدعـوى العلة النفسـية. ويعنـي »التمييـز«: أي تفريق، أو - 
اسـتبعاد، أو تفضيـل يـؤدي إىل إبطـال أو إضعاف املسـاواة يف التمتـع باحلقوق.

املدنيـة والسياسـية -  نفسـية احلـق يف ممارسـة مجيـع احلقـوق  بعلـة  لـكّل شـخص مصـاب 
واالقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة املعـرتف هبـا يف اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان، 
والعهـد الدويل اخلـاص باحلقوق االقتصاديـة واالجتامعية والثقافية، والعهـد الدويل اخلاص 
باحلقـوق املدنيـة والسياسـية، ويف الصكـوك األخـرى ذات الصلـة، مثـل اإلعـالن اخلاص 
بحقـوق املعوقـني وجمموعـة املبادئ املتعلقـة بحامية مجيع األشـخاص الذيـن يتعرضون ألّي 

شـكل من أشـكال االعتقـال أو السـجن.

أّي قـرار يتخـذ، بسـبب إصابـة شـخص بعلـة نفسـية، بـأن هـذا الشـخص عديـم األهليـة - 
القانونيـة، وأي قـرار يتخـذ، نتيجـة لعدم األهليـة، بتعيني ممثل شـخيص، ال جيـوز اختاذه إال 

بعـد حماكمـة عادلـة جترهيـا حمكمة مسـتقلة ونزهيـة، منشـأة بموجـب القانـون املحيل.

الفحص الطبي. 3

وضعـت هـذه املبـادئ جمموعة مـن األحـكام املتعلقة بالفحـص الطبـي الذي يتوجـب أن جيرى 
للشـخص حتـى يعـّد مريًضا نفسـًيا. فقـد جاء يف املبـدأ الرابـع أنه: »

يكون تقرير أن شخًصا مصاب بعلة نفسية وفًقا للمعايري الطبية املقبولة دولًيا.- 

ال جيـوز أبـًدا تقريـر اإلصابـة بعلـة نفسـية عـىل أسـاس املركـز السـيايس أو االقتصـادي أو - 
االجتامعـي، أو العضويـة يف مجاعـة ثقافيـة أو عرقيـة أو دينيـة، أو ألي سـبب آخـر ال يمـت 

بصلـة مبـارشة حلالـة الصحة النفسـية.

ال جيـوز أبـًدا أن يكـون النـزاع األرسي أو املهنـي، أو عـدم االمتثـال للقيـم األخالقيـة أو - 
االجتامعية أو الثقافية أو السياسـية أو املعتقدات الدينية السـائدة يف املجتمع املحيل لشـخص 

مـا، عاماًل مقـرًرا يف تشـخيص العلة النفسـية.

ال جيـوز أن يـربر أي قـرار يتخـذ يف احلـارض أو املسـتقبل بشـأن إصابة شـخص بعلة نفسـية - 
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بمجـرد أن يكـون هـذا الشـخص قد سـبق عالجـه أو دخولـه مستشـفى بصفتـه مريًضا.

ال جيـوز ألّي شـخص أو ألّي هيئـة تصنيـف شـخص مـا عـىل أنـه مصـاب بعلة نفسـية، أو - 
اإلشـارة إىل ذلـك بـأّي طريقة أخـرى، إال لألغـراض التي تتصل مبـارشة بالعلة النفسـية أو 

بعواقبها«.

كـام نـّص املبـدأ اخلامس عـىل أنه »ال جيـوز إجبار أّي شـخص عىل إجـراء فحص طبي يسـتهدف 
تقريـر مـا إذا كان مصاًبـا أو غـري مصـاب بعلـة نفسـية، إال وفًقـا إلجـراء مـرح بـه يف القانون 

املحيل«.

ويف إطـار ضبـط عمليـة الفحـص الطبـي لألشـخاص الذيـن يعتقـد أهنم مصابـون بعلة نفسـية 
ومأسسـتها نـّص املبدأ السـابع عـر عىل اهليئـة املختصة بعمليـة الفحص وإجـراءات عملها عىل 

أنه:« 

تكـون هيئـة الفحـص هيئـة قضائية أو هيئـة أخرى مسـتقلة ونزهية تنشـأ بموجـب القانون أ( 
املحـيل، وتعمـل وفًقـا لإلجـراءات املوضوعـة بمقتـى القانـون املحـيل. وتسـتعني هـذه 
اهليئـة، يف اختـاذ قراراهتـا، بواحـد أو أكثر من األطباء املامرسـني املسـتقلني، املؤهلني يف جمال 

الصحة النفسـية، وتأخـذ رأهيـم يف االعتبار.

جتـري إعـادة النظـر األوليـة التـي تقـوم هبـا هيئـة الفحـص، حسـبام تتطلبـه الفقـرة ٢ من 	( 
املبـدأ ١٦ أعـاله، يف قـرار بإدخـال أو احتجـاز شـخص مريـض عىل غـري إرادتـه يف أقرب 
وقـت ممكـن بعد اختاذ ذلـك القرار، وتتـم وفًقا إلجـراءات بسـيطة ورسيعة وفًقـا ملا حيدده 

املحيل. القانـون 

تقـوم هيئـة الفحـص دورًيـا باسـتعراض حـاالت املـرىض املحتجزيـن عـىل غـري إرادهتم، 	( 
وذلـك عـىل فـرتات معقولـة وفًقا ملـا حيـدده القانـون املحيل.

يكـون للمريـض املحتجـز عـىل غـري إرادتـه حـّق تقديـم طلبـات إىل هيئـة الفحـص عـىل د( 
فـرتات معقولـة، وفًقـا ملا ينـص عليه القانـون املحيل، إلطـالق رساحه أو حتويلـه إىل وضع 

الطوعي. االحتجـاز 
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تقـوم هيئـة الفحص، لـدى كّل اسـتعراض، بالنظر فيـام إذا كانت معايري اإلدخـال عىل غري ه( 
اإلرادة املبينـة يف الفقـرة ١ مـن املبـدأ ١٦ أعـاله مـا زالـت مسـتوفاة، وإذا مل تكـن كذلـك، 

تعـني إخـالء سـبيل املريـض كمريض حمتجـز عىل غـري إرادته.

إذا اقتنـع الطبيـب املـامرس يف جمـال الصحـة النفسـية واملسـؤول عـن احلالـة، يف أّي وقت، و( 
بـأّن رشوط احتجـاز شـخص بوصفـه مريًضـا حمتجـًزا عـىل غـري إرادتـه مل تعـد مسـتوفاة، 

تعـني عليـه أن يأمـر بإخـراج ذلـك الشـخص بوصفـه مريًضـا حمتجًزا عـىل غـري إرادته.

يكـون للمريـض أو ملمثله الشـخيص أو ألّي شـخص معني احلـق يف أن يطعـن أمام حمكمة 	( 
أعـىل يف قـرار إدخال املريـض أو احتجـازه يف مرفق لألمراض النفسـية«.

املصحة النفسية. 4

حـدد املبـدأ الثالـث عـر عـددا مـن احلقوق التـي لألشـخاص داخـل مرفـق الصحة النفسـية، 
والضوابـط املتعلقـة هبـذه املرافـق، وتعليـامت العمـل فيهـا، واملـوارد الواجـب توفرهـا هلـا عىل 

التايل:«  النحـو 

يكفـل االحـرتام الكامـل حلـّق كّل مريـض مـودع يف مرفـق للصحـة النفسـية يف أن يتمتع، أ( 
القانـون،  أمـام  االعتباريـة  بصفتـه  مـكان  كّل  يف  االعـرتاف  يـأيت:  بـام  خاصـة،  بصفـة 
وخصوصيتـه، وحريـة االتصـاالت التي تشـمل حرية االتصـال باألشـخاص اآلخرين يف 
املرفـق، وحرية إرسـال وتسـلم رسـائل خاصة غـري مراقبة، وحريـة تلقي زيـارات مكفولة 
اخلصوصيـة مـن حمـام أو ممثل شـخيص، ومـن زائرين آخريـن يف مجيـع األوقـات املعقولة، 
وحريـة احلصـول عـىل خدمـات الربيـد واهلاتـف وعـىل الصحـف واالسـتامع إىل اإلذاعـة 

ومشـاهدة التلفزيـون، وحريـة الديـن أو املعتقد.

تكـون البيئـة واألحـوال املعيشـية يف مرافـق الصحـة النفسـية أقـرب مـا يمكـن ألحـوال 	( 
املامثلـة، وتشـمل بصفـة خاصـة،  السـن  التـي حيياهـا األشـخاص ذوو  الطبيعيـة  احليـاة 
مرافـق لألنشـطة الرتوحييـة وأنشـطة أوقات الفـراغ، ومرافـق للتعليـم، ومرافق لـراء أو 
تلقـي األشـياء الالزمـة للحياة اليوميـة والرتفيـه واالتصـال، ومرافق الشـرتاك املريض يف 
عمـل يناسـب خلفيتـه االجتامعيـة والثقافية، وللتدابري املناسـبة إلعـادة التأهيـل املهني من 
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أجـل تعزيـز إعـادة االندمـاج يف املجتمع، والتشـجيع عـىل اسـتخدام هذه املرافـق. وجيب 
أن تشـمل تلـك التدابـري اإلرشـاد املهني وخدمـات للتدريب املهنـي وإلجياد العمـل، بغية 

متكـني املـرىض مـن احلصـول عـىل عمـل يف املجتمـع أو االحتفـاظ به.

ال جيـوز يف أي ظـروف إخضاع مريـض للعمل اإلجبـاري. وينبغي أن يتمكـن املريض، يف 	( 
احلـدود التـي تتفق مـع احتياجاتـه ومع متطلبـات إدارة املؤسسـة، مـن اختيار نـوع العمل 

الـذي يريـد أن يؤديه.

ال جيـوز اسـتغالل عمـل مريض يف مرفـق للصحة النفسـية. ويكـون لكّل مريـض احلق يف د( 
أن حيصـل عـن أي عمـل يؤديه عـىل نفس األجـر الـذي يدفع، حسـب القانـون أو العرف 
املحـيل، عـن مثـل هـذا العمل إىل شـخص غـري مريـض. وجيب أن يكـون لـكل مريض يف 
مجيـع األحـوال احلـق يف احلصول عىل نصيـب منصف مـن أي أجر يدفـع إىل مرفق الصحة 

عمله«. عن  النفسـية 

وفيـام يتعلـق باملـوارد املاليـة املخصصـة ملرفق الصحـة النفسـية، فقد نـّص املبدأ الرابـع عر عىل 
مـا يأيت:« 

ينبغـي أن يكـون ملرفـق الصحـة النفسـية مسـتوى املوارد نفسـه الـذي يكون ألي مؤسسـة أ( 
صحيـة أخـرى، وال سـيام عـدد كاف مـن األطباء املؤهلـني وغريهم مـن العاملـني املهنيني 
املناسـبني، ومـكان كاٍف لتوفـري اخلصوصية لكّل مريـض، وبرنامج عالج مناسـب وفعال، 
ومعدات لتشـخيص األمراض وعـالج املرىض، والرعايـة املهنية املناسـبة، والعالج الكايف 

واملنتظم والشـامل، بـام يف ذلك إمـدادات األدوية.

جيـب أن تقـوم السـلطات املختصـة بالتفتيـش عـىل كّل مرفـق لألمـراض النفسـية بتواتـر 	( 
كاٍف؛ لضـامن اتسـاق أحـوال املـرىض وعالجهـم ورعايتهـم مـع هـذه املبـادئ«.

الضامنات اإلجرائية. 5

وضعـت املبـادئ سـالفة الذكـر جمموعـة مـن الضامنـات اإلجرائيـة اإلضافيـة اهلادفـة إىل رعاية 
ومحايـة هـذه الفئـة الضعيفـة، حيث نّص املبدأ السـادس عـىل أن »حيرتم احلق يف رسيـة املعلومات 

فيـام يتعلـق بجميع األشـخاص الذيـن تنطبـق عليهم هـذه املبادئ.«
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ونّص املبدأ الثاين عر عىل أنه: 

حيـاط املريـض املـودع يف مرفـق الصحـة النفسـية علـاًم، يف أقـرب وقـت ممكن بعـد إدخاله أ( 
يف املرفـق، بشـكل ولغـة يمكـن للمريـض أن يفهمهـا، بجميـع حقوقـه وفًقـا هلـذه املبادئ 
وبموجـب القانـون املحـيل، جيـب أن تتضمـن املعلومـات توضيًحا هلـذه احلقـوق ولكيفية 

ممارستها.

إذا عجـز املريـض عـن فهـم هـذه املعلومـات، وما دام عجـزه عن هـذا الفهم قائـاًم، وجب 	( 
عندئـذ إبـالغ حقـوق املريـض إىل املمثـل الشـخيص -إن وجـد-وإذا كان ذلـك مالئـاًم، 
وإىل الشـخص أو األشـخاص القادريـن عـىل متثيـل مصالـح املريـض عـىل أفضـل وجـه، 

والراغبـني يف ذلـك.

حيـق للمريـض الذي يتمتـع باألهليـة الالزمـة أن يعني شـخًصا تبّلغ إليـه املعلومـات نيابة 	( 
عنـه، وكذلك شـخًصا لتمثيـل مصاحله لـدى سـلطات املرفق.

كام نص املبدأ الثامن عر عىل مجلة من الضامنات اإلجرائية األخرى عىل النحو اآليت: » 

حيـق للمريـض أن خيتـار ويعني حمامًيـا يمثله بوصفه مريًضـا، بام يف ذلك متثيلـه يف أي إجراء أ( 
للشـكوى أو للطعـن. وإذا مل حيصـل املريـض بنفسـه عـىل هذه اخلدمـات، تعـني توفري حماٍم 

لـه دون أن يدفـع املريض شـيًئا، وذلـك يف حدود افتقـاره إىل اإلمكانيـات الكافية للدفع.

يكـون للمريـض أيًضا احلـق يف االسـتعانة، إذا لـزم األمـر، بخدمات مرتجم شـفوي. ويف 	( 
احلـاالت التـي تلزم فيهـا هذه اخلدمـات وال حيصـل عليها املريض بنفسـه، يتعـني توفريها 

لـه دون أن يدفـع شـيًئا، وذلك يف حـدود افتقـاره إىل اإلمكانيات الكافيـة للدفع.

جيـوز للمريـض وملحامـي املريـض أن يطلبـا وأن يقدمـا يف أي جلسـة تقريـًرا مسـتقاًل عن 	( 
الصحـة النفسـية لـه، وأي تقارير أخـرى وأدلة شـفوية ومكتوبـة وغريها من األدلـة، التي 

تكـون هلـا صلة باألمـر وجيـوز قبوهلا.

تعطـى للمريـض وحماميـه نسـخ مـن سـجالت املريـض، ومـن أي تقاريـر ووثائـق ينبغي د( 
تقديمهـا، إال يف حـاالت خاصـة يتقـرر فيهـا كشـف أمـر بعينـه للمريـض مـن شـأنه أن 
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يسـبب لصحتـه رضًرا خطـرًيا أو أن يعـرض سـالمة اآلخرين للخطـر. ووفًقا ملـا قد ينص 
عليـه القانـون املحـيل، فـإّن أّي وثيقـة ال تعطـى للمريـض ينبغـي إعطاؤها ملمثـل املريض 

الشـخيص وحماميـه عندمـا يمكـن القيـام بذلـك يف إطـار الثقـة والرسية. 

يكـون للمريـض وملمثله الشـخيص وحماميه احلـق يف أن حيرضوا أي جلسـة، وأن يشـرتكوا ه( 
فيها، وأن يسـتمع إليهم شـخصًيا.

إذا طلـب املريـض أو ممثلـه الشـخيص أو حماميـه حضور شـخص معني يف أي جلسـة، تعني و( 
السـامح بحضـور هـذا الشـخص، مـا مل يتقـرر أن حضـوره يمكـن أن يلحـق رضًرا خطرًيا 

بصحـة املريـض أو أن يعرض سـالمة اآلخريـن للخطر.

أّي قـرار يتخـذ بشـأن مـا إذا كان جيـب أن تعقـد اجللسـة، أو أن يعقـد جـزء منهـا علنًـا أو 	( 
رًسا، وأن تنقـل علنًـا، ينبغـي أن تراعـي فيـه متاًما رغبـات املريض نفسـه، ورضورة احرتام 
خصوصيتـه وخصوصية األشـخاص اآلخرين، ورضورة منع حـدوث رضر خطري لصحة 

املريـض أو جتنـب تعريض سـالمة اآلخريـن للخطر.

جيب تدوين القرار الناشـئ عن اجللسـة وتدوين أسـبابه، وإعطاء املريض وممثله الشـخيص 	( 
وحماميـه نسـًخا مـن ذلـك القـرار. ولـدى البـت فيـام إذا كان القـرار سـينر بالكامـل أو 
جزئًيـا، جيـب أن تراعى متاًمـا يف ذلك رغبات املريض نفسـه، ورضورة احـرتام خصوصيته 
وخصوصيـة األشـخاص اآلخريـن، واملصلحة العامة يف إقامـة العدل علنًـا، ورضورة منع 

حـدوث رضر خطـري لصحـة املريض أو جتنـب تعريض سـالمة اآلخريـن للخطر.

ويف إطـار التمكـني مـن فـرض رقابـة عىل حالـة هـذه الفئة ومـدى متتعهـا باحلقـوق والضامنات 
املختلفـة، نـص املبـدأ التاسـع عـر عىل ما يـأيت: »

يكـون للمريـض )الذي يشـمل مصطلحـه يف هذا املبدأ املريض السـابق( احلـق يف احلصول أ( 
عـىل املعلومـات املتعلقـة بـه، والـواردة يف سـجالته الصحيـة والشـخصية التـي حتتفظ هبا 
مرفـق الصحـة النفسـية. ويمكن أن خيضع هـذا احلق لقيـود بغية منع حـدوث رضر خطري 
لصحـة املريـض، وجتنـب تعريـض سـالمة اآلخريـن للخطـر. ووفًقـا ملـا قـد ينـّص عليـه 
القانـون املحـيل، فـإّن أّي معلومـات من هـذا القبيـل ال تعطى للمريـض، ينبغـي إعطاؤها 
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ملمثـل املريـض الشـخيص وحماميه عندما يمكـن القيام بذلـك يف إطار الثقـة والرسية. وعند 
ا من هـذه املعلومات، يتعـني إخطار املريـض أو حماميه -إن  االمتنـاع عـن إعطاء املريـض أيًّ

وجد-هبـذا االمتنـاع وبأسـبابه مع خضـوع هـذا االمتناع إلعـادة النظر فيـه قضائًيا.

تـدرج يف ملـف املريـض عنـد الطلـب أي تعليقـات مكتوبـة يقدمهـا املريـض أو ممثلـه 	( 
حماميـه«. أو  الشـخيص 

معايري الرعاية الصحية )العا	 واألدوية واملوافقة عىل العا	(. 6

حـدد املبـدأ الثامـن معايـري الرعايـة الصحيـة املقدمـة هلذه الفئـة من املـرىض، حيث نـّص عىل ما 
« يأيت: 

لـكل مريـض احلق يف أن حيصل عـىل الرعاية الصحيـة واالجتامعية التي تناسـب احتياجاته أ( 
الصحيـة، كـام حيـق له احلصول عـىل الرعايـة والعـالج وفًقا للمعايـري املنطبقة عـىل املرىض 

اآلخرين نفسـها.

توفـر لـكل مريـض احلامية مـن األذى، بـام يف ذلـك العـالج باألدويـة التي ال يكـون هناك 	( 
مـربر هلـا، ومـن اإليذاء عىل أيـدي املـرىض اآلخرين أو املوظفـني أو غريهم، ومـن األعامل 

األخـرى التي تسـبب أمًلا نفسـًيا أو ضيًقـا بدنًيا«.

كام نّص املبدأ التاسع عىل أن: »

لـكل مريـض احلـق يف أن يعالج بأقـّل قدر من القيـود البيئيـة، وبالعالج الـذي يتطلب أقل أ( 
قـدر ممكن مـن التقييـد أو التدخل ويكون مالئـاًم الحتياجـات املريض الصحيـة وللحاجة 

إىل محاية سـالمة اآلخريـن البدنية.

يكـون عـالج كّل مريـض ورعايتـه قائاًم، عىل أسـاس خطـة توضع لكل مريـض عىل حدة، 	( 
وتناقـش معـه، ويعـاد النظـر فيهـا بانتظـام، وتعـدل حسـب االقتضـاء، ويقدمهـا مهنيون 

مؤهلون.

 يكـون توفـري الرعايـة للصحة النفسـية دائاًم وفًقا ملـا ينطبق مـن معايري آداب املهنـة املتعلقة 	( 
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باملامرسـني يف ميـدان الصحـة النفسـية، بام يف ذلـك املعايري املقبولـة دولًيا مثل مبـادئ آداب 
مهنـة الطـب املتعلقـة بـدور املوظفـني الصحيـني، وال سـيام األطبـاء، يف محايـة املسـجونني 
واملحتجزيـن مـن التعذيب وغريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية 
أو املهينـة، التـي اعتمدهتـا اجلمعيـة العامـة لألمم املتحـدة. وال جيوز أبًدا إسـاءة اسـتخدام 

املعلومـات واملهـارات الطبيـة يف جمال الصحة النفسـية.

 ينبغي أن يستهدف عالج كّل مريض احلفاظ عىل استقالله الشخيص وتعزيزه«.د( 

ويف املبدأ العارش املتعلق بالعالج باألدوية نص عىل أنه: »

يتعـني أن تفـي األدوية باحتياجـات املريض الصحية عـىل أفضل وجـه، وال تعطى للمريض أ( 
إال ألغـراض عالجيـة أو تشـخصية، وال تعطـى لـه أبـًدا عـىل سـبيل العقوبـة أو لراحـة 
اآلخريـن. ورهنًـا بأحـكام الفقرة ١5 مـن املبدأ ١١ أدناه مـن هذه املبادئ، ال يعطى ممارسـو 

الرعايـة الصحيـة النفسـية للمريض إال األدويـة ذات الفعاليـة املعروفـة أو املثبوتة.

ال جيـوز أن يصـف األدويـة سـوى طبيـب صحة نفسـية ممـارس يرح لـه القانـون بذلك، 	( 
ويسـجل الـدواء يف سـجالت املريض«.

أما املبدأ احلادي عر، وفيام يتعلق باملوافقة عىل العالج فقد أشار إىل اآليت: 

ال جيـوز إعطـاء أي عـالج ملريـض دون موافقتـه عـن علـم، باسـتثناء ما يـرد النـص عليه يف أ( 
الفقـرات )ح، خ، د، ش، ض( مـن هـذا املبـدأ.

 املوافقـة عـن علم، هـي املوافقة التي يتـم احلصول عليهـا بحرية دون هتديـدات أو إغراءات 	( 
غـري الئقـة، بعد أن يكشـف للمريض بطريقة مناسـبة عـن معلومات كافية ومفهومة بشـكل 
ولغـة يفهمهـا املريـض، عـن: التقييم التشـخييص، الغـرض من العـالج املقـرتح، وطريقته، 
ومدتـه املحتملـة والفوائـد املتوقعـة منـه، وأسـاليب العـالج البديلـة، بـام فيهـا تلـك األقل 

جتـاوًزا، واألمل أو الضيـق املحتمـل، وأخطـار العـالج املقرتح وآثـاره اجلانبية.

 جيـوز للمريـض أن يطلـب حضـور شـخص أو أشـخاص مـن اختياره أثنـاء إجـراء إعطاء 	( 
املوافقة.
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 للمريـض احلـق يف رفض أو إيقاف العالج، باسـتثناء احلاالت املنصـوص عليها يف الفقرات د( 
)ح، خ، د، ش، ض( مـن هـذا املبـدأ. وينبغـي أن يـرح للمريض عواقب رفـض أو إيقاف 

العالج.

ال جيـوز بـأّي حـال دعـوة املريض أو إغـراؤه بالتنـازل عن حقـه يف إعطاء املوافقـة عن علم. ه( 
وإذا طلـب املريـض هـذا التنـازل، وجـب أن يوضـح لـه أنـه ال يمكـن إعطاء العـالج دون 

املوافقـة عـن علم.

باسـتثناء مـا تنـص عليـه الفقـرات )خ، د، س، ش، ص، ض( من هـذا املبدأ، جيـوز أن تنفذ و( 
عـىل املريـض خطة عـالج مقرتحـة دون موافقة املريض عن علـم، إذا حتقق الوفـاء بالروط 
اآلتيـة: إذا كان املريـض، يف وقـت اقـرتاح العـالج، حمتجـًزا كمريـض رغـم إرادتـه، وإذا 
اقتنعت سـلطة مسـتقلة يف حوزهتـا كل املعلومـات املتعلقة باملوضوع، بـام يف ذلك املعلومات 
املحـددة يف الفقـرة )ب( مـن هـذا املبـدأ، بأنـه مل تكـن للمريـض، وقـت اقـرتاح العـالج، 
األهليـة إلعطـاء أو رفـض املوافقـة عـن علـم عـىل خطـة العـالج املقرتحـة، أو إذا اقتنعـت 
السـلطة املذكـورة بـأن امتنـاع املريض عن إعطـاء املوافقـة املذكورة هو، حسـبام تنـص عليه 
القوانـني املحليـة، امتنـاع خمالـف للمنطـق املعقـول، وفًقا ملـا تقتضيه سـالمة املريض نفسـه 
أو سـالمة األشـخاص اآلخريـن، وإذا اقتنعت السـلطة املسـتقلة بأن خطة العـالج املقرتحة 

تفـي باحتياجـات املريـض الصحيـة عىل أفضـل وجه.

ال تنطبـق الفقـرة )ح( أعـاله عـىل مريـض لـه ممثـل شـخيص خيولـه القانـون سـلطة املوافقة 	( 
عـىل عـالج املريـض، لكن باسـتثناء ما هو منصوص عليـه يف الفقـرات )س، ش، ص، ض( 
مـن هـذا املبـدأ، يمكـن إعطـاء العـالج للمريـض دون موافقته عـن علـم، إذا وافـق املمثل 
الشـخيص بالنيابـة عـن املريـض، وذلـك بعـد إعطـاء املمثـل الشـخيص املعلومـات الـوارد 

وصفهـا يف الفقـرة )ت( أعاله.

 باسـتثناء مـا تنـص عليـه الفقـرات )س، ش، ص، ض( مـن هـذا املبـدأ، جيوز أيًضـا إعطاء 	( 
العـالج ألي مريـض دون موافقتـه عـن علـم، إذا قـرر طبيـب صحة نفسـية ممـارس مؤهل 
يسـمح لـه القانـون بذلـك أّن العـالج رضوري بصورة عاجلـة ملنع حـدوث رضر فوري أو 
وشـيك للمريـض أو ألشـخاص آخريـن. وال جيوز إطالة مدة هـذا العالج إىل مـا بعد الفرتة 
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الرضوريـة متاًما هلـذا الغرض.

 عندمـا يـؤذن بإجـراء، أي عـالج دون موافقـة املريـض عـن علـم، جيـب مع ذلـك بذل كل 	( 
جهـد إلعـالم املريض بطبيعة العـالج وبأي بدائـل ممكنة، وإلرشاك املريـض يف وضع اخلطة 

العالجيـة بالقدر املسـتطاع عملًيا.

 جيـب تسـجيل كل عـالج عـىل الفـور يف سـجالت املريـض الطبيـة، مـع بيـان مـا إذا كان ي( 
العـالج اختيارًيـا أو غـري اختيـاري.

 ال يسـتخدم التقييـد اجلسـدي أو العـزل غـري االختيـاري للمريض، إال حسـب اإلجراءات 	( 
املعتمـدة رسـمًيا ملرفـق لألمراض النفسـية، وفقـط عندما يكون ذلـك هو الوسـيلة الوحيدة 
املتاحـة للحيلولـة دون وقـوع رضر فـوري أو وشـيك للمريـض أو لآلخريـن. وجيـب أال 
يمتـد هـذا اإلجـراء إىل مـا بعد الفـرتة الرضورية متاًمـا لتحقيق هـذا الغرض. وتسـجل مجيع 
حاالت التقييد اجلسـدي أو العزل غري االختياري، وأسـباهبا، وطبيعتها، ومداها يف السـجل 
الطبـي للمريـض. وجيـب إبقـاء املريض املقيـد أو املعزول يف ظروف إنسـانية وحتـت الرعاية 
واملراقبـة الدقيقـة واملنتظمـة مـن جانـب موظفـي املرفـق املؤهلـني. وجيـب إشـعار املمثـل 
الشـخيص -إن وجـد-وإذا كان لذلـك صلـة باملوضـوع، عـىل الفور بـأّي تقييد جسـدي أو 

عزل غـري اختيـاري للمريض.

 ال جيوز مطلًقا إجراء التعقيم كعالج للمرض النفيس.ل( 

 ال جيـوز إجـراء معاجلـة طبيـة أو جراحيـة كبـرية لشـخص مصـاب بعلـة نفسـية، إال إذا م( 
كان القانـون املحـيل يسـمح بذلـك، وفقـط يف حالـة اعتبـار أن ذلـك يفـي عىل أفضـل وجه 
باحتياجـات املريـض الصحيـة، وبـرط موافقـة املريـض عن علم عـىل ذلـك، إال يف احلالة 
التـي يكـون فيهـا املريض عاجـًزا عن إعطـاء املوافقة عن علـم، وال جيـوز اإلذن باملعاجلة إال 

بعـد اسـتعراض مسـتقل للحالة.

ال جيـوز إجـراء معاجلة نفسـية أو غريها مـن أنواع العـالج التجاوزي الـذي ال يمكن تدارك ن( 
أثـاره للمـرض النفيس ملريض مـودع يف مرفق لألمراض النفسـية دون إرادتـه، وجيوز إجراء 
هـذه العالجـات، يف احلـدود التي يسـمح هبا القانـون املحـيل، ألي مريض آخر فقـط عندما 
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يكـون املريـض قد أعطـي موافقته عـن علم، وتكـون هيئة خارجية مسـتقلة قـد اقتنعت بأن 
هنـاك موافقـة حقيقيـة عـن علـم، وبأن العـالج يفي عـىل أفضل وجـه باحتياجـات املريض 

الصحية.

ال جيـوز مطلًقـا إجراء جتـارب إكلينيكيـة وعالج جتريبي عـىل أي مريـض دون موافقته عن س( 
علـم، ويسـتثنى مـن ذلـك حالـة عجـز املريـض عـن إعطـاء املوافقـة عـن علـم، حيث ال 
جيـوز عندئـذ أن جتـري عليه جتربـة إكلينيكيـة أو أن يعطى عالًجـا جتريبًيـا، إال بموافقة هيئة 

فحـص خمتصـة ومسـتقلة تسـتعرض حالته، ويتـم تشـكيلها خصيًصا هلـذا الغرض.

يف احلـاالت املحـددة يف الفقـرات )ح، خ، د، ش، ص، ض( مـن هذا املبـدأ، حيق للمريض 	( 
أو ملمثلـه الشـخيص، أو ألي شـخص معنـي، أن يطعن أمام هيئة قضائية أو سـلطة مسـتقلة 

أخـرى يف أّي عالج ُيعطـى للمريض.

إدخال املرىض. 7

حـدد املبـدأ اخلامـس عر والسـادس عـر املعايـري الواجبة االتبـاع فيـام يتعلق بإدخـال املرىض 
إىل املصحـات النفسـية. فقـد نـّص املبـدأ اخلامس عر عـىل أنه: »

يف حالـة احتيـاج مريـض إىل العـالج يف مرفـق للصحة النفسـية، تبـذل كل اجلهـود املمكنة أ( 
لتجنـب إدخالـه عىل غـري إرادته.

جتـري إدارة دخـول املريـض إىل مرفـق للصحة النفسـية بنفس طريقة دخـول أي مرفق آخر 	( 
مـن أجل أي مـرض آخر.

يكـون لـكل مريـض أدخل مرفًقـا للصحة النفسـية عىل غري إرادتـه احلـق يف مغادرته يف أّي 	( 
وقـت، مـا مل تنطبـق عليـه املعايـري املتعلقـة باحتجاز املـرىض عىل غـري إرادهتم، حسـبام يرد 

بيانـه يف املبـدأ ١٦ أدنـاه، وينبغـي إعالم املريض هبـذا احلق«.

كـام نـّص املبدأ السـادس عـر فيام يتعلـق بإدخال املريـض يف مرفق لألمـراض النفسـية عىل غري 
إرادتـه بأنه: »
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أ(   ال جيـوز إدخـال شـخص مرفق الصحة النفسـية عىل غري إرادتـه بوصفه مريًضا، أو اسـتبقاؤه 
كمريـض عـىل غـري إرادتـه يف مرفـق الصحـة النفسـية بعد إدخالـه كمريـض باختيـاره، ما مل 
يقـرر طبيـب مؤهـل يف جمال الصحـة النفسـية ومرخص لـه قانوًنا باملامرسـة يف هـذا املجال، 
ويكـون قـراره، وفًقـا للمبـدأ )٤( أعـاله أن ذلك الشـخص مصاب بعلـة نفسـية، وأنه يري 

مـا يأيت: 

- أنـه يوجـد، بسـبب هـذا العلة النفسـية، احتـامل جديٌّ حلـدوث أذى فـوري أو وشـيك لذلك 
الشـخص أو لغـريه من األشـخاص، أو

- أنـه حيتمـل، يف حالـة شـخص يكـون مرضـه النفـيس شـديًدا وَملكـة التمييـز لديـه خمتلـة، أن 
يـؤدي عـدم إدخالـه املرفـق أو احتجـازه فيهـا إىل تدهـور خطـري يف حالتـه أو إىل احليلولـة دون 
إعطائـه العـالج املناسـب الـذي ال يمكـن أن يعطـى إيـاه، إال بإدخالـه مرفًقـا للصحة النفسـية، 

وفًقـا ملبـدأ أقـل احللـول البديلـة تقييًدا. 

ويف احلالـة املشـار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة )السـابقة(، جيـب، حيثـام أمكـن ذلـك، استشـارة 
طبيـب ممـارس ثان يف جمـال الصحة النفسـية، يكون مسـتقاًل عـن الطبيـب األول. وإذا متت هذه 
االستشـارة، فإّنـه ال جيـوز إدخـال الشـخص أو احتجـازه عـىل غـري إرادتـه إال بموافقـة الطبيب 

الثاين. املـامرس 

ب( يكـون إدخـال الشـخص أو احتجـازه عىل غـري إرادتـه يف بادئ األمـر لفرتة قصـرية حيددها 
القانـون املحـيل للمالحظـة والعـالج األويل، يف انتظـار قيـام هيئة فحـص بالنظـر يف إدخال 
املريـض أو احتجازه. وتبلغ أسـباب اإلدخـال أو االحتجاز إىل املريـض دون تأخري، كام يبلغ 
اإلدخـال أو االحتجـاز وأسـبابه فـوًرا وبالتفصيـل إىل هيئـة الفحص، وإىل املمثل الشـخيص 

للمريـض-إن وجد-وكذلـك إىل أرسة املريـض مـا مل يعرتض املريـض عىل ذلك.

ت( ال جيـوز أن يسـتقبل مرفـق لألمـراض النفسـية مـرىض أدخلـوا عـىل غـري إرادهتـم، إال إذا 
كلفـت سـلطة خمتصـة حيددهـا القانـون املحـيل املرفـق بالقيـام بذلـك.

مرتكبو اجلرائم. 8

وتطـرق املبـدأ )٢٠( إىل اإلجـراءات املتعلقـة بفئـة خاصـة مـن املرىض النفسـيني، وهـم مرتكبو 
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اجلرائـم الذيـن حيولـون إىل املشـايف اخلاصة هبـذه الفئة مـن املحاكم، حيـث نص هـذا املبدأ عىل:

- ينطبـق هـذا املبدأ عىل األشـخاص الذيـن ينفذون أحكاًما بالسـجن بسـبب ارتكاهبـم جرائم، 
أو الذيـن حيتجـزون عـىل نحو آخـر أثناء إجـراءات أو حتقيقـات جنائية موجهة ضدهـم، والذين 

يتقـرر أهنـم مصابـون بعلة نفسـية أو يعتقـد يف احتـامل إصابتهم بمثل هـذا املرض.

- ينبغـي أن يتلقـى مجيـع هـؤالء األشـخاص أفضـل رعايـة متاحـة للصحـة النفسـية، كـام هـو 
منصـوص عليـه يف املبـدأ )١( مـن هـذه املبـادئ. وتنطبـق هـذه املبـادئ عليهـم إىل أقـى حـد 
ممكـن، باسـتثناء مـا تقتضيه هذه الظـروف فقط من تعديالت واسـتثناءات حمـدودة. وال جيوز أن 
ختـلَّ هـذه التعديالت واالسـتثناءات بام لألشـخاص من حقـوق بموجب الصكـوك املذكورة يف 

الفقـرة )5( مـن املبـدأ )١( أعاله.

- جيـوز أن يسـمح القانـون املحـيل ملحكمة أو سـلطة أخـرى خمتصة، تعمل عىل أسـاس مشـورة 
طبيـة خمتصـة ومسـتقلة، بأن تأمـر بإدخال هـؤالء األشـخاص يف مرفق للصحة النفسـية.

- ينبغـي يف مجيـع األحـوال أن يتفـق عالج األشـخاص الذيـن يتقرر أهنـم مصابون بعلة نفسـية 
مـع املبـدأ )١١( أعاله.

ثانًيا: اتفاقية األمم املتحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006

ويف عـام ٢٠٠٦م، وضعـت األمـم املتحـدة اتفاقية األشـخاص ذوي اإلعاقـة ٢٠٠٦م، ونّصت 
يف مادهتـا األوىل عـىل أنـه: » يشـمل مصطلـح )األشـخاص ذوي اإلعاقـة( كل مـن يعانـون من 
عاهـات طويلـة األجـل بدنيـة أو نفسـية أو ذهنية أو حّسـّية، قد متنعهـم لدى التعامـل مع خمتلف 
احلواجـز من املشـاركة بصـورة كاملة وفعالـة يف املجتمع عىل قدم املسـاواة مع اآلخريـن«. ووفًقا 
هلـذا النـص، يظهـر كيـف أن االتفاقية َعـّدت املنتفعـني بالصحة النفسـية ضمن فئة األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة الذيـن يتمتعـون باحلقـوق التـي نّصـت عليهـا االتفاقيـة كافـة، وال سـيام احلـق يف 
املسـاواة وعـدم التمييـز، وإمكانيـة الوصـول، واحلـق يف احليـاة، وإمكانيـة اللجـوء إىل القضاء، 
وحريـة الشـخص وأمنـه، واحلق يف السـالمة اجلسـدية من التعذيـب وغريه مـن رضوب املعاملة 
القاسـية أو الالنسـانية، واحلـق يف املشـاركة السياسـية، واحلـق يف التعليـم، واحلـق يف الصحـة، 
وحريـة التنقـل واجلنسـية، وحريـة التعبـري عـن الـرأي واحلصـول عـىل املعلومـات، والتأهيـل 
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وإعـادة التأهيـل، واحلـق يف العمل.

ثالثا: حمتويات مقرتحة لتريعات الصحة النفسية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية6

حـّددت منظمـة الصحـة العامليـة يف منشـوراهتا جمموعـة مـن املوضوعـات التي ينبغـي أن حيوهيا 
أيُّ نظـام تريعـي وطنـي متعلق بالصحة النفسـية. وأوضحـت أن املناهج املتبعـة يف صياغة هذه 
املوضوعـات قـد ختتلـف مـن نظام قانـوين إىل آخـر، فإمـا أن يتـم وضع مجيـع األحـكام املتعلقة 
بالصحـة النفسـية يف تريـع واحـد، وإمـا أن تتـوزع هـذه األحـكام عـىل أكثـر من تريـع. وقد 
غلـب عـىل األنظمـة القانونية األخـذ بمنهج اجلمع بـني هذين النظامـني، بحيث تتناثـر األحكام 
القانونيـة املتعلقـة بالصحـة النفسـية عـىل أكثـر مـن قانـون، ويف الوقـت نفسـه يتم وضـع قانون 

خـاص بالصحـة النفسـية، يتضمن بعـض األحـكام ذات العالقة.

ـا كان املنهج التريعي املتبـع، ينبغي أن يتضمن النظام القانـوين الوطني أحكاًما  ويف املجمـل، وأيًّ
تريعيـة تعالج املوضوعات الرضورية املتعلقة بالصحة النفسـية، وال سـيام املوضوعات اآلتية:

األحـكام العامـة املتعلقـة بالرعايـة الصحيـة النفسـية، كاألحـكام املتعلقـة باملـوارد املاليـة ( 1
النفسـية، وختصيـص املـوارد للرائـح السـكانية  الرضوريـة، والرعايـة األوليـة للصحـة 

املحرومـة، والتأمـني الصحـي، وتعزيـز الرعايـة املجتمعيـة واإلخـراج مـن املؤسسـات.

حقـوق املنتفعـني بخدمات الصحة النفسـية كالرسيـة، وإتاحة املعلومات، واحلقـوق املتعلقة ( 2
بمرافـق الصحـة النفسـية وبيئتهـا، واخلصوصيـة، واالتصال، واحلـق يف العمل، واإلشـعار 

باحلقوق، واإلسـكان، والتأمـني االجتامعي.

حقوق أفراد العائلة ومقدمي الرعاية للمنتفعني بخدمات الصحة النفسية.( 3

األحكام املتعلقة باألهلية والقدرة والوصايا.( 4

الطوعـي، ( 5 كاإلدخـال  النفسـية  للصحـة  والقرسيـة  الطوعيـة  بالرعايـة  املتعلقـة  األحـكام 
واإلدخـال اإلجباري، ومعايـري إدخال املريض عىل غـري إرادته، وتدابري املعاجلـة اإلجبارية، 

واملعاجلـة اإلجباريـة يف األماكـن املجتمعية.

٦  منظمـة الصحـة العامليـة، الكتـا	 املرجعي ملنظمـة الصحة العامليـة يف الصحة النفسـية، )جنييـف: منظمة الصحـة العامليـة، ٢٠٠5(، ص ٢5-
.١١٦
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األحـكام املتعلقـة باهليئـة التي تقرر وجـود اضطراب نفـيس، والروط الواجـب توفرها يف ( 6
أعضاء هـذه اهليئة، وآليـة عملها.

األحكام املتعلقة بالعزل والتقييد.( 7

األحكام املتعلقة بالبحوث الرسيرية والتجريبية.( 8

آليـات اإلرشاف واملراجعـة، وال سـيام اإلرشاف القضائي أو شـبه القضائـي عىل اإلدخال ( 9
واملعاجلـة اإلجبارية، وهيئـة اإلرشاف وتكوينها وصالحياهتا، وتلقيها للشـكاوى وسـبل 

االنتصاف، ووسـائل احلاميـة اإلجرائية.

النفسـية ( 10 الصحـة  بخدمـات  املنتفعـني  جتـاه  الرطـة  بمسـؤوليات  املتعلقـة  األحـكام 
احتجازهـم. لـدى  معهـم  التعامـل  وآليـة  ومحايتهـم، 

النصـوص املتعلقـة بمرتكبـي اجلرائـم مـن األشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية، وال ( 11
سـيام األحـكام املتعلقـة بالتعامـل مع هـذه الفئة قبـل املحاكمـة، وأثناءها، ومرحلـة تنفيذ 

احلكـم وما بعـد املحاكمـة )قضـاء العقوبة يف السـجن(.

الوسائل احلامئية للمجموعات املعرضة للخطر كالقر والنساء.( 12

األحـكام املتعلقـة باملخالفـات والعقوبـات التـي يمكن فرضهـا يف أيِّ حالـة من حاالت ( 13
خمالفة أحـكام هـذا القانون.

ومـن القضايـا املهمة التـي وضعتها منظمـة الصحة العاملية، والتي من شـأهنا أن تقود إىل التيسـري 
عـىل الـدول املختلفة ومعرفـة األحكام التـي ينبغي أن تضمنهـا يف نظامها القانوين بشـأن الصحة 

النفسـية، »قائمة التحقق من األحـكام القانونية للصحة النفسـية«.٧

منظمة الصحة العاملية، مرجع سابق، ص ١٦٢-١٩٩.  ٧
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القسم الثاين: اإلطار القانوين الوطني لألشخاص املنتفعني بالصحة النفسية
مل تضـع دولة فلسـطني أية تريعـات خاصة بفئة األشـخاص املنتفعني بالصحة النفسـية، وظلت 
هـذه الفئـة ختضـع للنظـام القانـوين العـام املتعلـق بفئـة األشـخاص ذوي اإلعاقة. فقد أشـارت 
املـادة )٩( من القانون األسـايس الفلسـطيني لسـنة ٢٠٠٢ املتعلقة باملسـاواة إىل: »الفلسـطينيون 
أمـام القانـون والقضـاء سـواء ال متييـز بينهـم بسـبب العـرق أو اجلنـس أو اللـون أو الديـن أو 
الـرأي السـيايس أو اإلعاقـة«. وأشـارت املـادة )٢٢( مـن ذات القانون إىل أن رعاية األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة »واجـب ينظم القانـون أحكامـه«، و«تكفل السـلطة الوطنية هلم خدمـات التعليم 

والتأمـني الصحـي واالجتامعي«.

ا كانت  وتـم يف عام ١٩٩٩م سـنُّ قانـون حقوق املعوقني٨ الذي منح األشـخاص ذوي اإلعاقة، أيًّ
إعاقتهـم، رزمـة مـن احلقـوق يف جمـال التعليـم، والصحـة، وإعـادة التأهيـل، ومواءمـة األماكن 
العامـة خلدمـة ذوي اإلعاقـة، وغريهـا مـن احلقـوق، مع مـا يرتتب عىل هـذه احلقوق مـن توفري 
األدوات الالزمـة لتمكـني هـذه الفئـة من االسـتفادة من هـذه احلقوق. وقـد راعى هـذا القانون 
كثـرًيا مـن املعايري الدوليـة التي حتدثـت عنها املواثيـق الدوليـة ذات العالقة بشـأن املعّوقني، وإْن 
مل يأخـذ هـذا القانـون بالنظرة والتسـمية التـي يأخذ هبا النمـوذج األورويب لألشـخاص املنتفعني 
بخدمـات الصحـة النفسـية، حيـث عـّد هـذا القانـون هـذه الفئـة مـن املنتفعـني أحـد تصنيفات 
اإلعاقـة. ويف الوقت نفسـه، تـرك القانون أمـر توضيح آلية االسـتفادة من هذه احلقـوق لألنظمة 

والتعليـامت التي سـتصدر مـن جملس الـوزراء أوالـوزارات ذات العالقة.

ويف عـام ٢٠٠٤م، وضعـت الالئحـة التنفيذيـة للقانـون املذكـور،٩ والتي مل خترج عـن توجهات 
القانـون يف اعتبـار أن اإلعاقـة النفسـية هي أحد أنـواع اإلعاقة، حيـث صنّفت املـادة األوىل منها 

اإلعاقـة عـىل النحو اآليت:

اإلعاقـة احلركيـة: هـي اإلعاقـة الناجتـة عـن خلـل وظيفـي يف األعصـاب أو العضـالت أو ( 1
العظـم أو املفاصـل حتـّد أو تفقـد القـدرة احلركيـة للجسـم.

اإلعاقـة احلسـية: هـي اإلعاقـة الناجتة عـن إصابـة أو تلف يف األعضـاء احلسـية، وينتج عنها ( 2
إعاقـة برية أو سـمعية أو نطقية.

قانون رقم )٤( لسنة ١٩٩٩م بشأن حقوق املعوقني.  ٨
قرار جملس الوزراء الفلسطيني رقم )٤٠( لسنة ٢٠٠٤ بشأن الالئحة التنفيذية لقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٩ بشأن حقوق املعوقني.  ٩
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اإلعاقـة الذهنيـة: هي اإلعاقـة الناجتة عن خلـل يف الوظائف العليـا للدمـاغ كالرتكيز والعد ( 3
والذاكـرة وينتـج عنهـا إعاقـة تعليميـة أو صعوبـة تعلـم أو خلـل يف الترفـات والسـلوك 

. للشخص

اإلعاقـة العقليـة: هـي اإلعاقة الناجتة عـن أمراض نفسـية أو وراثية أو أجنبيـة أو كل ما يعيق ( 4
العقـل عن القيام بوظائفـه املعروفة.

اإلعاقة املزدوجة: هي عبارة عن وجود إعاقتني لدى شخص واحد.( 5

اإلعاقـة املركبـة: هـي عبـارة عـن وجـود جمموعـة مـن اإلعاقـات املختلفـة لـدى شـخص ( 6
. حد ا و

وتـكاد تكـون هـذه الالئحـة أوىل التريعـات الفلسـطينية التـي أشـارت، وإن كان باقتضـاب 
شـديد، لفئـة املنتفعـني بالصحـة النفسـية )املعاقـني نفسـًيا(. فقـد نّصـت املـادة )١٢( منها، عىل 
رضورة أن توفـر اجلهـات املختصـة الرعايـة اخلاصـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة »مـع مراعـاة 
الطفـل املعـّوق وقدرتـه الذهنيـة«، ورضورة أن تشـمل اخلدمـات التوعويـة التوعيـة اجلامهرييـة 
بأسـباب ونتائـج اإلعاقـة وحاجـات كّل منهـا، كاإلعاقـات املتأتيـة من أسـباب مرتبطـة بالبيئة، 
مثـل األمـراض النفسـية. لكنهـا، يف املجمـل، مل تتضمن أيـة أحـكام تفصيلية خاصة هبـذه الفئة.

املتعلقـة  الدوليـة  لالتفاقيـة  مـن عـام ٢٠١٤م  نيسـان  فلسـطني يف شـهر  دولـة  انضمـت  كـام 
باألشـخاص ذوي اإلعاقـة لعـام ٢٠٠٦م، وترتـب عىل ذلك مجلـة من االلتزامـات التي يتوجب 
مراعاهتـا يف السياسـات والتريعـات الفلسـطينية بشـأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة كافـة، بـام 
فيهـا فئـة املنتفعـني بخدمـات الصحية النفسـية، غري أن اجلهـات الرسـمية مل تتخذ أيـة إجراءات 
تريعيـة إلعـامل اإللتزامـات التـي نصـت عليهـا االتفاقية املذكـورة، من بـني تلـك االلتزامات 
التـي مل تـراَع مـن السـابق. ومل تنتـِه تلك اجلهـات مـن إعـداد التقرير املتعلـق بمدى إعـامل دولة 
فلسـطني للحقـوق والواجبات التـي نّصت عليهـا تلك االتفاقيـة، والذي من املفـرتض أن يقدم 
للجنـة املعنيـة بحقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف هيئـة األمـم املتحـدة، وال يـزال التقريـر يف 

مسـودته األوىل١٠.

رسالة وزارة اخلارجية للهيئة رقم ٣٤5٤٩ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩م.  ١٠
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حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

ويف املجمـل، وبمراجعـة األحـكام القانونيـة املتعلقـة بفئـة املنتفعـني بخدمـات الصحة النفسـية 
عـىل املسـتويني الـدويل والوطني، يالحـظ أن النظام القانـوين الوطني يف هذا الشـأن مل يعالج هذه 
الفئـة بالقـدر الـالزم مـن االهتامم الـذى أواله هلـا النظـام القانـوين الـدويل، وإن كانـت املعاجلة 
القانونيـة العامـة لفئـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة كافـة، والتـي تعـدُّ أن املنتفعـني بخدمـات 
الصحـة النفسـية إحـدى فئـات هـذه الرحيـة، تسـمح بـأن ُيمّكـن هـؤالء مـن احلصـول عـىل 
احلقـوق كافـة التـي يمنحها القانون لألشـخاص ذوي اإلعاقة بصـورة عامـة، إال أن هذا األمر مل 
يفّعـل مـن اجلهـات التنفيذية الفلسـطينية، ومل يتم وضـع أي لوائـح أو تريعـات تنفيذية خاصة 

بفئـة املنتفعـني بخدمـات الصحـة النفسـية يف فلسـطني عىل وجـه التحديد.
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املبحث الثاني | اإلعمال السياساتي حلقوق األشخاص املنتفعني بالصحة النفسية

املبحث الثاني: 
اإلعمال السياساتي حلقوق األشخاص املنتفعني بالصحة النفسية

إّن اإلعـامل احلقيقـي حلقـوق األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية ال بـد وأن يمـر عرب وضع 
إجـراءات وسياسـات وأنظمـة وتعليـامت نظريـة عامـة موحدة؛ لكـي يتـم االلتزام هبا مـن كافة 
اجلهـات املكلفـة بتقديـم خدمات الصحة النفسـية هلـذه الفئة، وحيظـى املنتفعون كافـة بخدمات 
الصحـة النفسـية بمسـتوى واحد مـن اخلدمـة الصحية؛ لذلـك، نعرض اجلهـود العامـة املبذولة 
مـن وزارة الصحـة يف هـذا الصـدد، ويف نفـس الوقت نعـرض يف جزئيـة أخرى تاليـة النعكاس 
هـذه السياسـات واإلجـراءات العامـة يف سياسـات وإجـراءات عمل أهـم وأقدم مؤسسـة طبية 
للصحـة النفسـية يف الضفـة الغربيـة، وهي مستشـفى الدكتـور حممد سـعيد كامل للطـب النفيس 

يف مدينـة بيـت حلم.

القسم األول: اإلعامل السياسايت عىل املستوى النظري العام
يف إطـار إعـامل حق اإلنسـان يف أعىل مسـتوى من الصحـة يمكن بلوغـه، ومنح فئة األشـخاص 
املنتفعـني بالصحة النفسـية اهتامًما خاًصـا، عملت وزارة الصحة عىل وضع اإلجـراءات اآلتية:١١

إنشـاء وحـدة للصحـة النفسـية: إضافـة إىل ثالثة عر مركـًزا للصحـة النفسـية موزعة عىل . 1
حمافظـات الضفـة الغربيـة، أنشـأت وزارة الصحـة يف عـام ٢٠٠٨م وحـدة خاصـة بالصحة 

النفسـية. ومـن أهم برامـج هـذه الوحدة:١٢

العمل عىل تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة جلميع أفراد الشعب.- 

تنظيـم خدمات الصحة النفسـية املجتمعية يف فلسـطني، بحيث تبقـى وزارة الصحة الضابط - 
الرئييس هلـذه اخلدمات.

بناء وتنمية قدرات العاملني يف جمال الصحة النفسية. - 

مقابلة مع د.سامح جرب/ رئيسة وحدة الصحة النفسية يف وزارة الصحة، بتاريخ ٢١ ترين الثاين ٢٠١٦م.   ١١
./http://www.moh.ps :بحسب املذكور عن برامج الوحدة املخطط هلا عىل موقع الوزارة  ١٢
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التطويـر املجتمعـي وزيـادة وعـي املواطنـني حـول أمهيـة الصحـة النفسـية جتـاه ممارسـة - 
الوصمـة.

غـري أن االهتـامم بالصحـة النفسـية مل يرتـِق إىل احلـّد الـذي يتـم فيـه إنشـاء دائـرة باخلصوص يف 
وزارة الصحـة. كـام أن إنشـاء هـذه الوحـدة مل يـؤِد إىل توحيـد جهـود الصحـة النفسـية داخـل 
وزارة الصحـة يف هـذه الوحـدة، وإنـام ظّلـت جهـود الصحة النفسـية مبعثـرة بني أكثـر من جهة 
يف الـوزارة. فمثـاًل، ال يـزال مستشـفى الدكتـور حممـد سـعيد كـامل للطـب النفـيس/ بيت حلم، 
املستشـفى الوحيـد والقديـم يف الضفـة الغربيـة الـذي يعنـى بالصحـة النفسـية، يتبـع اإلدارة 
العامـة للمستشـفيات يف وزارة الصحـة، ويأمتـر بـام يصـدر مـن قـرارات وتعليـامت ذات عالقة 

باملستشـفيات، ويـكاد ال يكـون لـه أيـة عالقـة هبـذه الوحـدة، أو أن عالقتـه حمـدودة جـًدا.١٣ 

وبعـد املقابـالت األوليـة التـي أجرهتـا اهليئـة مـع عدد مـن األطـراف، تبـني أن هنـاك معلومات 
متناثـرة بشـأن الصحـة النفسـية، متناثـرة يف أكثـر مـن دائـرة أو قسـم يف وزارة الصحـة، وليـس 
مجيعهـا لـدى وحـدة الصحة النفسـية. وقـد حاولـت اهليئة أخـذ املوافقة عـىل االلتقـاء باجلهات 

األخـرى يف الـوزارة، إال أن مـا سـمح هلـا بااللتقـاء بـه هي فقـط وحـدة الصحة النفسـية.١٤

وضـع اإلسـرتاتيجية الوطنيـة للصحة النفسـية: وضعـت وزارة الصحة بالتعـاون مع منظمة . 2
النفسـية  الوطنيـة للصحـة  العامليـة وبدعـم مـن االحتـاد االورويب اإلسـرتاتيجية  الصحـة 
لألعـوام ٢٠١5-٢٠١٩، وذلـك تالًيا للخطة اإلسـرتاتيجية لألعوام مـن ٢٠١٠-٢٠١٤. 
وقد أشـارت اإلسـرتاتيجية يف بدايتها إىل التطـورات العاملية واإلقليمية يف سياسـات الصحة 
النفسـية، والتغـريات اإلجيابيـة واالجتاهـات اجلديـدة لتقديم الرعايـة الصحيـة، خطة عمل 
الصحة النفسـية ملنظمة الصحة العاملية، وواقع الصحة النفسـية يف دولة فلسـطني واخلدمات 
الصحيـة املقدمـة هلذه الفئة سـواء مـن اجلهات الرسـمية أو اجلهات غـري الرسـمية )الدولية 
والوطنيـة(. ثـم وضعـت اإلسـرتاتيجية جمـاالت العمـل التـي سـيتم العمـل عليهـا خـالل 
الفـرتة املذكـورة، وال سـيام احلوكمـة وإعـادة توجيـه وتوسـيع خدمـات الصحـة النفسـية 

مقابلـة اهليئـة مـع مسـؤول قسـم العالقـات العامـة يف املستشـفى املذكـور د. إبراهيـم مخيـس، بتاريـخ ٦ كانـون األول ٢٠١٦م.   ١٣
ومقابلـة اهليئـة مـع د. سـامح جـرب/ القائـم بأعـامل رئيـس وحـدة الصحـة النفسـية يف وزارة الصحـة، بتاريـخ ١٨ كانـون األول 

٢٠١٦م.
رقـم  الصحـة،  وزارة  يف  كافـة  النفسـية  الصحـة  ذات  باجلهـات  االلتقـاء  عـىل  املوافقـة  بشـأن  الصحـة  لوزيـر  اهليئـة  رسـالة   ١٤

.٢٠١٦/١٢/١٩ بتاريـخ  ت.س/٢٠١٦/٤١٧ 
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وتعزيـز الصحـة النفسـية والوقاية مـن االضطرابـات النفسـية، وتنمية املـوارد البرية.

مسـودة مـرو	 قانـون الصحـة النفسـية15: وضعـت وزارة الصحة مسـودة مـروع قانون . 3
الصحـة النفسـية، لكن ال تـزال هذه املسـودة حتت الدراسـة والبحث.١٦ وقد اشـتملت هذه 
املسـودة عـىل العديـد مـن املوضوعـات املهمـة التـي ختص فئـة املنتفعـني بخدمـات الصحة 
النفسـية، والتـي سـبق أن أشـارت إليها املبـادئ الصـادرة عن األمـم املتحدة سـالفة الذكر، 
مثـل اإلجـراءات املتعلقـة باملؤسسـات التـي تعنى هبـذه الفئـة والـروط الواجـب توفرها 
فيهـا وإجـراءات عملها وترخيصها، واملسـائل املتعلقـة بدخول وإدخـال املنتفعني بخدمات 
الصحـة النفسـية إىل هـذه املؤسسـات بإرادهتـم أو رغـاًم عنهـم، وبموجـب حكـم قضائي، 

واملسـائل املتعلقـة بعالجهـم، واحلقوق التـي جيـب أن يتمتع هبـا املنتفعون.

لكـن مـن جانب آخـر، مل تتضمـن مسـودة القانون موضوعـات أخرى مـن الرضوري اإلشـارة 
إليهـا، مثـل املـوارد املاليـة ملصحـات املنتفعني بخدمـات الصحة النفسـية، ورضورة وجـود هيئة 
طبيـة عامـة ختتـص ببحـث كل حالة، وال سـيام حـاالت اإلدخـال اإللزامـي، وإعطـاء تقاريرها 
باحلـاالت التـي حتـول إليهـا مـن املحاكـم والنيابـة العامـة، وإجـراءات تفصيليـة حتـدد رشوط 
وإجـراءات احلصـول عـىل املعلومـات املتعلقـة باملنتفـع، ومراجعـة األحـكام املتعلقـة باإليـداع 
يف املستشـفى بقـرارات أو أحـكام قضائيـة، والنـص الريـح عـىل حقـوق هـذه الفئـة الصحية 
والتعليميـة واحلـق يف العمـل االختيـاري. وبصـورة عامـة، مـن الـرضوري مراجعـة مسـودة 
القانـون عـىل ضـوء مـا تضمنتـه مبـادئ محايـة األشـخاص املصابـني بعلة نفسـية لسـنة ١٩٩١م 

الذكر. سـالفة 

وضـع دليـل سياسـات العمـل ملراكـز الصحـة النفسـية املجتمعيـة: وضعـت وزارة الصحة . 4
بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العامليـة وبدعـم مـن االحتـاد األورويب كذلـك دليـاًل يبـني 
سياسـات العمـل ملراكـز الصحـة النفسـية املجتمعية يف فلسـطني. وقـد تضمن هـذا الدليل، 
باإلضافـة إىل نـامذج العمـل والتقاريـر التي تعمل هبا مؤسسـات الصحة النفسـية، اإلشـارة 
إىل أهـداف خدمـات مراكـز الصحـة النفسـية ومعايـري تقديم اخلدمـة والتدخـل العالجي، 

أنظر مروع القانون املذكور كاماًل يف مرفق هذا التقرير رقم )٢(.  ١5
مقابلـة اهليئـة مـع د. سـامح جـرب/ القائـم بأعـامل رئيـس وحـدة الصحـة النفسـية يف وزارة الصحـة، بتاريـخ ٢١ تريـن الثـاين   ١٦

٢٠١٦م.
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ومنهجيـة مراجعـة احلالـة، وسياسـة التحويـالت بـني مراكـز الصحـة النفسـية، ومراحـل 
وإجـراءات العمـل مـع املنتفـع الـذي تسـتقبله املؤسسـة والزيـارات املنزليـة لـه، وحفـظ 
السـجالت، وأخالقيـات املهنـة، وخطـة انتهاء العمـل وإخـراج املنتفع، وخطـة عمل طاقم 

النفسـية وتدريبهم. الصحـة 

وضـع نظـام التحويـل الوطنـي: ويف إطـار عملها عـىل توحيد إجـراءات العمـل املعمول هبا . 5
يف مراكـز الصحة النفسـية كافة التـي يرتادها املنتفـع، وبناء ملف طبي متكامل والتشـخيص 
الدقيـق لـه، وضعـت وزارة الصحـة بالتعـاون مـع منظمـة أطبـاء العـامل والوكالة الفرنسـية 
للتنميـة يف عـام ٢٠١5م نظاًمـا للتحويـل الوطنـي اخلـاص ليتـم العمل بموجبـه عىل حتويل 
املنتفعـني مـن مركـز إىل آخر. وقد أشـار هـذا النظام لألهـداف الرئيسـية له، ودواعـي بنائه، 
ومنهجيـة التحويـل، والعنارص التي تشـكل نظـام التحويـل، والنامذج املسـتخدمة يف عملية 

التحويل.

مـن جانـب آخر، مل تطلـع اهليئة عىل أية قـرارات أو أنظمـة أو تعليامت صادرة عـن وزارة الصحة 
متعلقـة بتنفيـذ اإلسـرتاتيجية الوطنيـة للصحة النفسـية املذكورة أعـاله، أو أية قـرارات أو أنظمة 
بشـأن املنتفعـني بخدمـات الصحة النفسـية صـادرة عـن وزارة التنميـة االجتامعية أو عـن وزارة 
الرتبيـة والتعليـم العـايل، ومل تقـم هـذه اجلهـات بإطـالع اهليئـة عىل أية قـرارات هبـذا اخلصوص 

بذلك.١٧  مطالبتهـا  رغم 

رقـم  والتعليـم  الرتبيـة  ولـوزارة   ،٢٠١٦/١١/٢٢ بتاريـخ  ت.س/٢٠١٦/٣٨٢،  رقـم  الصحـة  لـوزارة  اهليئـة  مراسـالت   ١٧
بتاريـخ   ،٢٠١٦/٣٨١ ت.س/  رقـم  االجتامعيـة  التنميـة  ولـوزارة   ،٢٠١٦/١١/٢٣ بتاريـخ  ت.س/٢٠١٦/٣٨٣، 

٢٠١٦م. /١١ /٢٢
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القسم الثاين: اإلعامل السياسايت عىل املستوى العميل )حالة دراسية/ مستشفى 
الدكتور حممد سعيد كامل للطب النفيس/ بيت حلم(

وللوقـوف عـىل مـدى اإلعـامل الرسـمي للسياسـات واإلسـرتاتيجيات النظريـة التـي وضعتها 
اجلهـات الرسـمية، إختارت اهليئة مستشـفى حممد سـعيد كـامل للطب النفيس/ بيـت حلم كحالة 
دراسـية، نظـرا لألمهيـة التي حيظـى هبا هـذا املستشـفى يف الضفة الغربيـة، وعـدد املوظفني الذي 
يعملـون فيـه، والذيـن يفوقـون ١٤٠ موظًفـا بـني إداريـني وأطبـاء وممرضـني وفنيـني صحيـني 
وعـامل خدمـات، واطلعـت بإجيـاز/ شـفوي عـىل األنظمـة والتعليـامت التـي يعمـل بموجبهـا 

. ملستشفى ا

ففـي شـهر كانـون األول مـن عـام ٢٠١٦م،١٨ أطلعت اجلهـات املسـؤولة يف املستشـفى املذكور 
اهليئـة عـىل عدد من الوثائـق املتضمنة آلليـة التعامل مـع املنتفعني يف املستشـفى، وطرق عالجهم 
وإجـراءات ذلـك، غـري أن إدارة املستشـفى رفضـت تزويدها بنسـخ عـن تلك الوثائـق من أجل 
مراجعتهـا واالسـتفادة منهـا يف هـذه الدراسـة، وتعميمهـا عـىل اجلهـات كافـة العاملـة مـع فئـة 
املنتفعـني مـن أجـل االسـتفادة منهـا، إال بعـد حصـول اهليئـة عـىل اإلذن بذلـك مـن مديـر عام 
املستشـفيات، ومـن ثـم مـن وزيـر الصحـة، غـري أن هاتـني اجلهتـني مل متّكناها مـن احلصول عىل 

أيٍّ مـن هـذه الوثائـق اال يف شـهر أيـار من العـام ١٩.٢٠١٧

وفيام يأيت نعرض بإجياز ألسامء تلك األنظمة والتعليامت والوثائق:

اخلطـة اإلسـرتاتيجية اخلاصـة باملستشـفى: وتتضمـن هـذه اخلطة نبـذة عامة عن املستشـفى، . 1
ووظائفـه، واخلدمـات التـي يقدمهـا، أقسـامه، حتليـل جوانـب القـوة والضعـف والفرص 

واملخاطـر، واهلـدف االسـرتاتيجي املتمثـل يف تطبيـق سـالمة املريض،

املوافقـة عـىل العـا	 والتعهد باملسـؤولية: حيث يتعهد الشـخص الذي قـام بادخال املريض . 2
باملوافقـة عـىل عـالج املريض بالطـرق التـي يرتئيهـا الطبيب املختـص، واخـذ املريض حال 

الطلب.

بحسب مسؤول العالقات العامة يف املستشفى د. إبراهيم مخيس يف لقائه مع اهليئة، بتاريخ 6 كانون األول ٢٠١٦م.  ١٨
للمزيـد، راجـع كتـاب اهليئة للدكتور محـدي النابليس رقـم ت.س/٢٠١٦/٤٠5، بتاريـخ ٢٠١٦/١٢/٨، وكتـاب اهليئة لوزير   ١٩
الصحـة رقـم ت.س/٢٠١٧/٨، بتاريـخ ٢٠١٧/٢/١5م، ورد وزيـر الصحة رقم هــ.م 1371 املؤرح بتاريـخ ٢٠١٧/٤/٤، 

الذي وصـل اهليئة بتاريـخ ٢٣/5/٢٠١٧.
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السجل اليومي للمرىض،. 3

قائمة بأسامء وعناوين املرىض يف كل قسم،. 4

قائمة باملرىض املراجعني،. 5

سياسـة التعريـف باملوظـف اجلديـد: وتضمنـت هـذه السياسـة املتبعـة يف تقييـم أي موظف . 6
الدوائـر املختلفـة يف هـذا الصـدد  امللقـاة عـىل  جديـد بعـد ثالثـة شـهور، واملسـؤوليات 
كمسـؤوليات دائـرة املـوارد البريـة، ومسـؤوليات رؤسـاء االقسـام، واجـراءات عمليـة 

التقييـم.

تقريـر يومـي: يتـم إعـداد تقريـر يومـي عـن أقسـام خمتـارة، بشـكل عشـوائي، ومتابعـة أية . 7
خماطـر قـد تشـكل هتديـًدا. فمثـاًل، تـم اإلبـالغ عـن أسـالك كهربائيـة تشـكل خطـًرا عـىل 
املـرىض والعاملـني يف املستشـفى، فتـم إصالحهـا فـوًرا. وقـد يتم وضع هـذا التقرير بشـأن 

املطبـخ أو األدوات املوجـودة يف املستشـفى، أو غريهـا مـن األقسـام. 

تعليـامت السـامة والقواعـد العـام اخلاصـة باملتدربـني يف قسـم االدخـال: وتضمنـت التزام . 8
املتـدرب باحلفـاظ عـىل خصوصيـة املريض، وعـدم االنصيـاع ملطالـب املرىض كاسـتخدام 
اهلاتـف، وعـدم اصطحـاب االجهـزة الكهربائيـة او االلكرتونيـة اىل القسـم مثـل جهـاز 

الكمبيوتـر، وغريهـا مـن االلتزامـات. 

سياسـة اإلدخـال، العامة واخلاصة، إىل املستشـفى: وتتضمن هذه السياسـة اجـراءات عملية . 9
االدخـال الصباحية واملسـائية، واجراءات التعامـل مع االمانات

نظـام قسـم النقاهـة: هنـاك قسـم نقاهـة للنسـاء، وقسـم آخـر للرجـال، وهـو قسـم شـبه . 10
مفتـوح، ويعـّد بمثابـة حمطـة انتقاليـة، بعدهـا إمـا أن يتـم إدخـال املريـض للمستشـفى أو 

العـودة بـه إىل البيـت.

نظـام العـزل والتقييـد: قـد يكـون املريض ضـاًرا بنفسـه أو بغريه؛ فيحتـاج إىل تقييـد، فهذا . 11
النظـام حيـدد معايـري ورشوط عمليـة التقييـد، انواعه، ودواعـي التقييد

تعليـامت غسـل اليدين: هبـدف محاية مقدمي اخلدمـات الصحية ومتلقيها مـن نر العدوى . 12
يف املستشـفى، تم وضع سياسـة خاصة بغسـل االيدي
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نظـام العا	 باجللسـات الكهربائية: وهذا النظـام يوضح بروتوكوالت العالج باجللسـات . 13
الكهربائيـة، سـواء بالنسـبة للمريض داخل املستشـفى أو للمرض الذي يـأيت من خارجها، 
والنتائـج املرغوبـة، واالشـارة اىل اوضـاع املريـض قبـل وبعـد اجللسـة، املسـائل املتعلقـة 
بالتوثيـق. كـام تـم وضـع دليـل تعريفـي )بروشـور( حـول العـالج باجللسـات الكهربائية 
وكيفيـة عملهـا، ومنافع العـالج هبا، واملفاهيـم اخلاطئة عنهـا، وكيفية العنايـة باملريض بعد 

اجللسـة الكهربائيـة، واألعـراض اجلانبية هلا،

تعليـامت عـامل اخلدمـات يف املستشـفى: ضمن دليـل السياسـات واالجـراءات املعمول هبا . 14
يف املستشـفى، تعالـج تلـك التعليـامت برنامـج العمـل اليومـي هلـؤالء العـامل واجـراءات 

، لك ذ

عيـادات . 15 يف  العـالج  االجـراءات  وتتضمـن  العـالج:  يف  املتبعـة  والقوانـني  االجـراءات 
املستشـفى اخلارجيـة والداخليـة، وحقـوق املـرىض بـام يف ذلـك اجـراءات اخلـروج مـن 

املستشـفى، وكيفيـة حصـول املريـض عـىل تقريـر خـاص بحالتـه،

تعليـامت أمانـات املـرىض: حتـدد هـذه التعليـامت اجـراءات التعامـل مـع امانـات املرىض . 16
املسـتقبلني يف املستشـفى،

سياسة حركة امللفات، وسياسة األقسام املزمنة. . 17

خـاص . 18 نمـوذج  املـرىض،  أمانـات  اسـتالم  كنمـوذج  هبـا،  يعمـل  النـامذ	  مـن  جمموعـة 
باإلدخـال، نمـوذج قـرار العـزل والتقييـد، نمـوذج احلـادث العـريض، نمـوذج إطـالع 
املوظـف اجلديـد عىل األنظمـة والتعليامت والسياسـات املعمـول هبا يف املستشـفى، نموذج 
مريـض خارجـي غـري مقيم، نمـوذج العـزل والتقييـد، نموذج احلـادث العـريض، نموذج 
تسـجيل املريـض، نمـوذج موافقـة عـىل العـالج يوقـع مـن ذوي املريـض، نمـوذج حتويل 

لعمـل اجللسـات الكهربائيـة(. 

ويف املجمـل، الحظـت اهليئـة أن هـذه األنظمـة والتعليامت، فضال عـن اهنا غري جمموعـة يف نظام 
واحـد، فهـي ايضـا غـري منشـورة يف جوانـب املستشـفى املختلفة، وغـري منشـورة الطريقـة التي 
بإمـكان املنتفعـني وذوهيـم احلصـول أو االطالع عـىل فحواها. األمر الـذي من شـأنه أن حيّد من 
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ممارسـة أي دور رقـايب، وخاصـة مـع عدم متكن املؤسسـة الوطنية حلقوق اإلنسـان مـن احلصول 
عـىل هـذه األنظمة والتعليـامت، رغـم متابعتها املسـتمرة، اال بعد عدة شـهور.٢٠

يف . 19 العامـة  العالقـات  مديـر  إليـه  أشـار  مـا  بحسـب  املستشـفى،  يعانيهـا  التـي  املشـاكل 
املستشـفى، فـإّن املستشـفى ال يعاين من مشـاكل، ولكـن املوظفني بحاجـة إىل تفريغ نفيس، 
وبحاجـة إىل تعليـم مسـتمر ملالحقـة كل املسـتجدات يف هـذا الشـأن. هـذا باإلضافـة إىل 
بعـض املشـكالت العامة املتعلقـة بمحدوديـة نصيب املستشـفى يف موازنـة وزارة الصحة، 
حيـث إن موازنـة املستشـفى تعتمد عـىل ما خيصص هلا مـن املوازنـة العامة للوزارة بشـكل 

أسـايس، وعـىل املسـاعدات اخلارجيـة أو الداخليـة املقدمـة له.

٢٠   راجع اهلامش السابق رقم ١٩.
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 استنتاجات وتوصيات

 استنتاجات وتوصيات

خلصت اهليئة إىل العديد من االستنتاجات اآلتية: 

عـدم وجـود تريع خـاص بفئة األشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية، يوضح مـا هلم من ( 1
حقـوق، والواجبـات املفروضـة عىل أصحاب الواجب يف هذا الشـأن، أسـوة بـام أصبح يتم 

العمـل عليه عىل املسـتويني الـدويل واإلقليمي.

رغـم ارتقـاء االهتـامم بالصحـة النفسـية عـىل املسـتوى الرسـمي ووصولـه إىل حـّد إنشـاء ( 2
وحـدة خاصـة بالصحـة النفسـية يف وزارة الصحـة، إال أن هـذه الوحـدة مل ينط هبـا القضايا 
املتعلقـة بالصحـة النفسـية كافة، ومل تكـن هي اجلهة الوحيـدة يف وزارة الصحـة التي تتعاطى 
مـع القضايـا املتعلقـة بالصحة النفسـية، وإنام هنـاك جهات أخـرى كدائرة الصحـة األولية، 

ودائـرة إدارة املستشـفيات املنـوط هبـا أكثـر القضايـا املتعلقة بالصحة النفسـية.

مل يتـم وضـع أّي تريعـات ثانويـة خاصـة بفئـة األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية ( 3
لسـنة  املعوقـني«  وقانـون »حقـوق  لسـنة ٢٠٠٤م،  العامـة  الصحـة  قانـون  إىل  باالسـتناد 
١٩٩٩م، وإنـام تـم االكتفـاء باإلشـارة املقتضبـة للمنتفعني بخدمـات الصحة النفسـية كنوع 
مـن أنـواع اإلعاقـة التـي تتمتـع باحلقـوق التـي نـص عليهـا القانـون، وأوضحتهـا الالئحة 
التنفيذيـة املتعلقـة بالقانـون املذكـور، ودون أن يكـون هنـاك أي توضيحـات خاصـة هبـذه 

الفئـة عـىل وجـه التحديد. 

رغـم وضـع وزارة الصحـة لدليـل خـاص بالتحويل فيـام يتعلق بفئـة األشـخاص املنتفعني ( 4
بالصحـة النفسـية، إال أن هـذا الدليـل مل يوضع موضـع التنفيذ، بحسـب ما أفاد بـه أكثر من 

مصدر.

رغـم اجلهـود املضنيـة التي بذلتهـا اهليئـة للحصول عـىل املعلومات مـن اجلهات املسـؤولة، ( 5
إال أهنـا عانـت كثـرًيا يف احلصـول عـىل هـذه املعلومـات مـن بعـض هـذه اجلهـات. كمثـل 
الوثائـق واملعلومـات املتعلقـة بمستشـفى الدكتـور حممد سـعيد كـامل للطب النفـيس/ بيت 
حلـم، والتـي مل تتمكـن اهليئة مـن احلصـول عليها رغم مراسـلتها مديـر عام املستشـفيات يف 
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وزارة الصحـة، ووزيـر الصحـة، اال قبـل ايـام مـن طباعة هـذا التقرير.

هـذا األمـر الـذي زاد مـن اهتـامم اهليئـة وحرصهـا عىل نـر كل مـا يمكن نـره مـن معلومات 
ضمـن مرفقـات التقاريـر التي تصـدر عنها، مـن أجل متكني املواطنـني من االطـالع عليها، ومن 

ثـم مراجعتهـا وإبداء شـكل من أشـكال الرقابـة عليها.

هنـاك زيـادة يف االهتـامم الـدويل بالصحة النفسـية أكثر من كوهنـم أحد أنـواع اإلعاقة الذين ( 6
شـملتهم اتفاقيـة األمـم املتحـدة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، فقـد وضعـت األمـم املتحـدة 
كذلـك مبـادئ محايـة األشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية، وحتسـني الرعايـة الصحيـة 
النفسـية يف عـام ١٩٩١م. كام وضعت منظمـة الصحة العاملية كتاًبا مرجعًيـا يف عام ٢٠٠5م، 
ضـم يف صفحاته اإلشـارة إىل السـياق العـام لتريعات الصحة النفسـية، واملعايري الرئيسـية 
حلقـوق اإلنسـان القابلة للتطبيـق يف ميدان الصحة النفسـية، واملحتويـات املمكنة لتريعات 
الصحـة النفسـية، هـذا فضـاًل عـن اشـتامل هـذا الكتـاب يف ملحقاته عىل عـدد مـن الوثائق 
الدوليـة املهمـة املتعلقة بالصحة النفسـية، ومـن أمهها قائمـة منظمة الصحـة العاملية للتحقق 
مـن تريعـات الصحة النفسـية، والتي من شـأهنا أن تسـاعد الـدول يف معرفـة املوضوعات 

التـي جيـب أن تتضمنهـا تريعات الصحة النفسـية.

بمراجعـة اهليئـة ملسـودة مـروع قانـون الصحـة النفسـية، عـىل ضـوء مـا ورد يف مبـادئ ( 7
األمـم املتحـدة املتعلقـة باألشـخاص املنتفعـني بالصحـة النفسـية، وقائمـة التحقـق التـي 
وضعتهـا منظمـة الصحـة العامليـة يالحـظ أن هـذه املسـودة قد احتـوت عىل جمموعـة مهمة 
مـن األحـكام القانونية التـي ينبغـي أن تتضمنهـا. ويف إطار تطويـر هذه املسـودة والوصول 
إىل إقرارهـا وفًقـا لإلجـراءات الدسـتورية السـليمة، فإنـه من الـرضوري أن يقـوم خمتصون 
بالصحـة النفسـية بمراجعتهـا، والبحـث يف إمكانية معاجلة هذه املسـودة ملوضعـات إضافية 

سـيام: وال  أخرى، 

بشـأن الديباجـة واألهـداف: ال يوجد يف مـروع القانون ديباجة وأهداف، ومن شـأن أ. 
هـذه األمـور أن توفر دليـاًل هادًئا لتفسـري املواد والبنـود التريعية، ومسـاعدة املحاكم 
وغريهـا عىل تفسـري املواد كلـام ظهر غمـوض يف املواد التـي حتدد احلقـوق والواجبات 

القانون. يف 
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عـدم الوضـوح يف بعـض التعريفـات واحلاجـة ملراجعتهـا مـن خمتصـني يف الصحـة 	. 
النفسـية عـىل ضـوء التعريفات املقرتحـة التي اقرتحتهـا منظمة الصحة النفسـية، فضاًل 

عـن احتامليـة وجـود تعارضـات معينة بـني التعريفـات التـي وضعهـا املروع.

عـىل الرغـم مـن أن مسـودة مـروع القانـون مل تطلـق تسـمية »معـاق نفسـيًّا« عـىل 	. 
املنتفع، واسـتخدمت تسـمية أقل حـدة وهي »املريـض النفيس«، إال أهنـا ظلت قارصة 
عـن التوجهـات األوروبيـة احلديثـة يف هـذا الصـدد، والتي تتعامـل مع نظـام املنتفعني 

بخدمـات الصحـة النفسـية وليس مـع مرىض.

عـدم اشـتامل األحـكام العامـة للقانون عـىل وجوب عدم تعـارض أي تدبـري ّيتخذ مع د. 
املنتفعـني مـع املعايري الدوليـة حلقوق اإلنسـان ذات العالقة.

عدم وجود أحكام متعلقة باجلوانب املالية لتمويل خدمات الصحة النفسية.ه. 

عـدم وجـود إشـارة يف القانـون إىل رضورة توفـري خدمـات صحيـة نفسـية كافيـة عىل و. 
قدم املسـاواة مـع خدمات الرعايـة الصحية البدنيـة، وأن تكون هـذه اخلدمات مالئمة 

. فًيا ثقا

عـدم وجود أحـكام متعلقة بالتأمـني الصحي للمنتفعـني، وعدم اشـتامل قائمة األدوية 	. 
املعتمـدة يف وزارة الصحـة لكافة األدويـة الرضورية هلم.

عـدم وجـود أحـكام خاصة بالظـروف االسـتثنائية التـي جيوز فيهـا اخلروج عـىل مبدأ 	. 
الرسيـة، ومبـدأ اخلصوصيـة يف التعامـل مـع املنتفعـني، األمر الـذي من شـأنه أن يرتك 

األمـر لتقديـرات غـري مضبوطة بمعايـري معينة.

عـدم وجود نصوص رصحية تؤسـس للنشـاطات التعليميـة والرتفيهيـة والتأهيلية التي 	. 
يتوجب توفريهـا للمنتفعني.

عدم تضمني القانون لألحكام املتعلقة بتشغيل املنتفعني.ي. 

عـدم وجود أحـكام موجهـة إىل الـوزارات واملؤسسـات الرسـمية للتوعيـة والتثقيف 	. 
بالصحـة النفسـية، وآليـات التعامـل مـع املنتفعني، ونصـوص موجهـة للجامعات من 

أجـل حتفيز طلبتهـم للبحـث يف موضوعـات الصحة النفسـية.
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حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

عـدم وجـود أحـكام خاصـة بحاميـة املنتفعـني مـن املعاملـة القاسـية احلاطـة بالكرامة ل. 
اإلنسانية.

عـدم وجـود أحـكام خاصـة تفـرض واجب توفـري محايـة كافيـة للمؤسسـات العاملة م. 
مـع املنتفعـني وللعاملـني يف هـذه املؤسسـات من أطبـاء وفنيـني وغريهم.

عـدم وجـود األحكام امللزمة بتحقيق املسـاواة وعـدم التمييز بـني املنتفعني يف اخلدمات ن. 
يتقاضوهنا. التي 

عـدم وجـود تأسـيس قانـوين إلنشـاء جملـس استشـاري يف وزارة الصحة، يضـم أهايل س. 
املنتفعـني واملختصـني يف جمـال الصحة النفسـية، وتكـون مهمته املسـامهة يف البحث يف 

القضايـا املتعلقـة بالصحـة النفسـية، وتقديم توصيـات باخلصوص.

عـدم وجـود أحـكام خاصة باملخالفـات والعقوبـات التـي يمكن فرضها عـىل كل من 	. 
خيالف أحـكام هـذا القانون.

ال يتضمـن املـروع الـروط الواجب توفرهـا يف املختصني النفسـيني، الذين يعملون ف. 
مـع املنتفعني.

ال يتضمـن املـروع فـرض واجـب توثيـق حـاالت املـرىض النفسـية وتوزيعهـا؛ ملـا ص. 
لذلـك مـن أمهيـة يف املسـاعدة يف بنـاء السياسـات واإلرساتيجيـات املتعلقـة باملنتفعـني.
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التوصيات

انطالًقـا مـن هـذه املراجعـة، وتلك االسـتنتاجات، فـإن اهليئـة تويص جملـس الوزراء، وال سـيام 
وزارات الصحـة والرتبيـة والتعليـم، والعمـل، والتنميـة االجتامعيـة، وهيئـة سـوق رأس املـال 

واجلهـات األخـرى كافـة ذات العالقـة، باآليت:

رضورة اسـتكامل العمـل عـىل مسـودة مـروع القانـون اخلـاص باألشـخاص املنتفعـني ( 1
بالصحـة النفسـية، ومراجعتهـا عـىل ضوء مبـادئ األمـم املتحـدة للمنتفعني لسـنة ١٩٩١م 
املرفقـة هبـذا التقريـر، واتفاقية األمـم املتحدة لألشـخاص ذوي اإلعاقة لعـام ٢٠٠٦م، التي 
انضمـت هلـا دولـة فلسـطني عـام ٢٠١٤م، ومـا تضمنته وثائـق منظمـة الصحـة العاملية، بام 
فيهـا قائمـة التحقـق املتعلقة باملوضوعـات التي جيـب أن يعاجلهـا أي قانون وطنـي للصحة 
النفسـية، وبـام يتالءم مع احلالة الفلسـطينية التـي يقدرها املختصون يف جمال الصحة النفسـية 

وال سـيام فيام يتعلـق باألحـكام اآلتية:٢١

رضورة مراجعـة التعريفـات املذكـورة مـن خمتصـني يف الصحـة النفسـية عـىل ضـوء أ- 
التعريفـات التـي اقرتحتهـا منظمة الصحـة العامليـة، الحتاملية وجود تعارضـات معينة 

بـني التعريفـات التـي وضعهـا املروع.

 رضورة بحـث املختصـني يف إطـالق تسـمية »املنتفـع بخدمـات الصحـة النفسـية« أو 	- 
»األشـخاص ذوي االحتياجـات التكميليـة« عوًضـا عـن تسـمية »املريـض النفـيس«. 

 رضورة تضمـني القانـون لألحـكام الناصة عىل وجـوب عدم تعـارض أي تدبري ُيّتخذ 	- 
مـع املنتفعني مـع املعايري الدولية حلقوق اإلنسـان.

 رضورة اإلشـارة يف مـروع القانـون إىل األحكام املتعلقة بالتأمـني الصحي للمصابني د- 
بعلـة نفسـية، واشـتامل قائمة األدويـة املعتمـدة يف وزارة الصحـة الألدويـة الرضورية 

كافـة للمنتفعني.

٢١  أفـاد الدكتـور حممـود خريشـة/ و	ارة الصحـة يف ورشـة العمـل التـي عقدهتـا اهليئـة بتاريـخ 23 نيسـان 2017، املذكـورة آنًفا، 
بـأن مسـودة مـرو	 قانـون الصحـة يف إطـار املسـودة، وأنه سـتتم مراجعـة هذه املسـودة عىل ضـوء العديـد من املاحظـات التي 

تطرحهـا هـذه الدراسـة، وصـواًل إىل قانـون صحـة نفسـية عرصي، ومنسـجم مـع املعايـري الدوليـة يف هذا الشـأن.
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حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

رضورة وضـع أحـكام خاصة بالظروف االسـتثنائية التـي جيوز فيها اخلـروج عىل مبدأ ه- 
الرسيـة ومبـدأ اخلصوصيـة بشـأن هـذه الفئـة، حتـى ال ُيـرتك األمـر يف هـذه الظروف 

لتقديـرات غـري مضبوطة بمعايـري معينة.

رضورة تضمـني املـروع لنصـوص رصحية تؤسـس للنشـاطات التعليميـة والرتفيهية و- 
والتأهيليـة التي يتوجـب توفريهـا للمنتفعني.

رضورة تضمني املروع لألحكام اخلاصة بتشغيل املنتفعني.	- 

رضورة تضمـني القانـون ألحكام موجهة إىل الوزارات واملؤسسـات الرسـمية للتوعية 	- 
موجهـة  ونصـوص  املنتفعـني،  مـع  التعامـل  وآليـات  النفسـية،  بالصحـة  والتثقيـف 
للجامعـات مـن أجـل حتفيـز طلبتهـم للبحـث يف موضوعـات الصحـة النفسـية املختلفة.

رضورة تضمـني القانـون لألحـكام املتعلقـة بحاميـة املـرىض النفسـيني مـن املعاملـة 	- 
القاسـية احلاطـة بالكرامـة اإلنسـانية.

النفسـيني مـن االعتـداءات ي-  املـرىض  آليـات حلاميـة  القانـون عـىل  النـص يف  رضورة 
واجلنسـية.  اجلسـدية 

رضورة تضمـني القانـون لألحكام امللزمـة بتحقيق املسـاواة وعدم التمييـز بني املرىض 	- 
النفسـيني يف اخلدمات التـي يتقاضوهنا.

رضورة مراجعـة مـا يمكـن وضعـه يف هذه املسـودة مـن أحـكام خاصة متعلقـة بأهلية ل- 
املرىض النفسـيني والوصايـة عليهم.

رضورة التأسـيس القانـوين إلنشـاء جملـس استشـاري يف وزارة الصحـة، يضـم عـدًدا م- 
مـن األهـايل واملختصني يف جمـال الصحة النفسـية، وينعقـد مرتني يف العـام عىل األقل، 
وتكـون مهمتـه املسـامهة يف البحـث يف القضايـا املتعلقـة بالصحـة النفسـية، وتقديـم 

باخلصوص. توصيـات 

رضورة تضمـني القانـون للروط الواجـب توفرها يف املختصني النفسـيني، وللعاملني ن- 
يف تقديـم خدمات الصحة النفسـية.

رضورة النـّص يف القانـون عـىل واجب توثيـق املعلومـات املتعلقة باملنتفعـني بخدمات س- 
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الصحـة النفسـية، واخلدمـات التـي حيتاجوهنـا أو تقـدم هلـم؛ ملـا لذلـك مـن أمهيـة يف 
املتعلقـة  واإلرساتيجيـات  السياسـات  بنـاء  يف  النفسـية  اخلدمـات  مقدمـي  مسـاعدة 

بخدمـات الصحـة النفسـية.

رضورة تضمـني القانـون أحكاًمـا خاصـة بتوفري محاية مناسـبة للمؤسسـات التي تقدم 	- 
خدمـات الصحـة النفسـية، ولألطبـاء والفنيـني والعاملـني كافـة يف تقديـم خدمـات 

للمنتفعني. النفسـية  الصحـة 

رضورة مراجعـة األحـكام املتعلقـة باحتجـاز األشـخاص املنتفعـني بالصحة النفسـية ف- 
بقـرار مـن النيابـة العامـة أو املحكمـة يف مـروع القانون، وال سـيام املـادة )١٠٠( من 

قانـون اإلجـراءات اجلزائية الفلسـطيني.

تضمـني القانـون للنصوص التـي تدعـو وزارة الصحة واجلهـات ذات العالقـة للقيام ص- 
بجهـود توعويـة رضوريـة بشـأن الصحـة النفسـية، إضافـة إىل العمل عىل تعزيـز نقاط 

القـوة عنـد املنتفعني بالصحـة النفسـية، وتقوية القـدرات الكامنـة عندهم.

النـص عـىل إجراء تغـريات يف املناهج الدراسـية من أجـل التخفيف من حـدة الوصمة ق- 
التـي يوصم هبـا املنتفعون من قبـل املجتمع.

رضورة اشـتامل القانـون عـىل األحـكام املتعلقـة باملخالفـات والعقوبـات التـي يمكن ر- 
فرضهـا عـىل كل مـن خيالـف أحـكام هـذا القانون.

إىل أن يتـم وضـع قانـون خـاص باملنتفعني مـن خدمات الصحة النفسـية، مـن الرضوري أن ( 2
يقـوم جملـس الـوزراء بوضـع اللوائـح التنفيذية اخلاصة هبـذه الفئـة، وممارسـة الصالحيات 
املكّلـف هبـا يف قانـون »حقـوق املعوقـني« لعـام ١٩٩٩م، وقانـون الصحـة العامـة لعـام 

٢٠٠٤م، وقانـون التأمـني لعـام ٢٠٠5م.

رضورة أن تقـوم وزارة الصحـة بوضـع السياسـات واألدلـة واألنظمة املتعلقة باألشـخاص ( 3
املنتفعـني بالصحـة النفسـية حيـز التنفيـذ، وال سـيام املتعلقـة بنظـام التحويل الـذي وضعته 

الـوزارة يف عـام ٢٠١5م، ومل جيـد طريقـه للتنفيذ.

مـن أجل حتسـني جـودة اخلدمـات املقدمة للمنتفعـني بالصحة النفسـية، فإنه مـن الرضوري ( 4



٤٨الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

أن تعمـل وزارة الصحـة عـىل مللمـة اجلهـات القائمـة عـىل تقديـم هـذه اخلدمـات يف دائـرة 
واحـدة تعنـى بالصحـة النفسـية، بـدالً مـن رشذمتهـا وتوزعهـا بـني دوائـر خمتلفـة كوحدة 

الصحـة النفسـية ومديريـة املستشـفيات ومديريـات الرعايـة األولية يف الـوزارة.

رضورة أن تقـوم الـوزارة املختلفـة وال سـيام وزارات الصحـة والتنميـة االجتامعيـة ووزارة ( 5
الرتبيـة والتعليـم بوضـع القـرارات التنظيميـة والتعليـامت املتعلقة باملنتفعـني بالصحة النفسـية.

رضورة العمـل بجهـد دؤوب عـىل وضـع وإصدار التريعـات التي مُتّكن مـن االطالع عىل ( 6
املعلومـات املتعلقـة بالصحة النفسـية، وتفرض عـىل اجلهات املسـؤولة واجب نرها.

رضورة ربـط املنتفعـني بخدمـات الصحـة النفسـية بربنامـج امللف الطبي املحوسـب أسـوة ( 7
بغريهـم مـن املنتفعني مـن خدمات املستشـفيات األخرى، وبـام يمّكن الطبيـب من االطالع 
عـىل التاريـخ الشـامل للمنتفـع، بـام يف ذلـك األدوية واإلجـراءات التي تـم التعامـل هبا مع 

املنتفـع يف فـرتة سـابقة، ونتائـج التحاليل والفحوصـات الطبية التـي أجراها.

رضورة أن تقـوم هيئـة سـوق رأس املـال املكّلفـة بتنفيـذ قانون التأمني الفلسـطيني بدراسـة ( 8
مسـألة تضمـني بوليصـة التأمـني اخلـاص بعـض أو كل احلاجـات التـي تلـزم للمنتفعـني 
باخلدمـات النفسـية، بـام يف ذلك جلسـات العالج النفـيس، ومتابعـة اإلجـراءات التريعية 

الالزمـة لذلـك مـع اجلهـات املختصـة، وال سـيام جملس الـوزراء.



٤٩

املراجع

كتب وتقارير	 

مجعيـة الشـبان املسـيحية-برنامج التأهيـل بالتعاون مع منظمـة األمم املتحـدة للطفولة )اليونسـيف(، . ١
مسـح للمؤسسـات العاملـة يف جمـال الصحـة النفسـية والدعم النفـيس يف الضفـة الغربية، )فلسـطني: 

مجعية الشـبان املسـيحية-برنامج التأهيـل(، ٢٠١٤.

يـارس العمـوري وآخـرون، الصحة النفسـية يف النظـام القانـوين الفلسـطيني، )بريوت: ورشـة املوارد . ٢
.٢٠١١ العربية(، 

وزارة الصحـة الفلسـطينية بالتعـاون مـع أطبـاء العـامل والوكالـة الفرنسـية للتنميـة، نظـام التحويـل . ٣
الوطنـي اخلـاص بالصحـة النفسـية، ٢٠١5.

وزارة الصحة، مرو	 قانون الصحة النفسية لعام 2016، ٢٠١٦.. ٤

منظمـة الصحـة العاملية-قسـم الصحة النفسـية وتعاطـي العقاقري واملـواد بالتعاون مـع مركز البحوث . 5
الوقائيـة يف جامعـة ناجيميجـني وجامعـة ماسـرتخيت، الوقاية مـن االضطرابـات النفسـية-التدخات 
الفعالـة واخليـارات السياسـية، )القاهرة: منظمـة الصحـة العاملية-املكتب اإلقليمي لرق املتوسـط(، 

.٢٠٠5

منظمـة الصحـة العامليـة، الكتـا	 املرجعـي ملنظمـة الصحـة العامليـة يف الصحـة النفسـية، )جنييـف: . ٦
منظمـة الصحـة العامليـة(، ٢٠٠5.

وزارة الصحـة الفلسـطينية بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العاملية وبدعم مـن االحتـاد األورويب، دليل . ٧
سياسـات العمـل ملراكز الصحـة النفسـية املجتمعية يف فلسـطني، دون سـنة نر.

العامليـة وبدعـم مـن االحتـاد األورويب، . ٨ بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة  الفلسـطينية  وزارة الصحـة 
.٢٠١5  ،2019-2015 النفسية-فلسـطني  للصحـة  الوطنيـة  اإلسـرتاتيجية 

مراسات وردود	 

رسـالة اهليئة إىل وزير الصحـة رقم ت.س/٢٠١٦/٣٨٢، بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢، بشـأن اخلدمات . ٩
املقدمـة للمنتفعني بخدمات الصحة النفسـية.

رسـالة اهليئـة إىل وزيـر التنميـة االجتامعيـة رقـم ت.س/٢٠١٦/٣٨١، بتاريـخ ٢٠١٦/١١/٢٢، . ١٠
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بشـأن اخلدمـات املقدمـة للمنتفعـني باخلدمـات النفسـية.

رسـالة اهليئـة إىل وزارة الرتبية والتعليم رقـم ت.س/٢٠١٦/٣٨٣، بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٣، بشـأن . ١١
اخلدمات املقدمـة للمنتفعني باخلدمات النفسـية.

 رسالة وزارة اخلارجية للهيئة رقم ٣٤5٤٩، بتاريخ ٢١.٢٠١٦/١٢/١٩. 

رسـالة اهليئـة إىل وزير الصحـة رقـم ت.س/٢٠١٦/٤١٧ بتاريـخ ٢٠١٦/١٢/١٩، بشـأن االلتقاء . ١٣
باجلهـات ذات العالقة بالصحة النفسـية.

بتاريـخ . ١٤ ت.س/٢٠١٦/٤٠5،  رقـم  الصحـة  وزارة  يف  املستشـفيات  عـام  مديـر  إىل  اهليئـة  رسـالة 
٢٠١٦/١٢/٨، بشـأن األنظمـة والتعليـامت واخلطط اإلسـرتاتيجية املتعلقة بمستشـفى حممد سـعيد 

كـامل للطـب النفيس-بيـت حلم. 

رسـالة اهليئـة إىل وزيـر الصحـة رقـم ت.س/٢٠١٧/٨، بتاريـخ ٢٠١٧/٢/١5، بشـأن األنظمـة . ١5
والتعليـامت واخلطـط اإلسـرتاتيجية املتعلقـة بمستشـفى حممـد سـعيد كـامل للطـب النفـيس.

رد وزير الصحة رقم هـ.م ١٣٧١ املؤرح بتاريخ ٢٠١٧/٤/٤.. ١٦

مقابات	 

مقابالت مع د. سامح جرب/ مديرة وحدة الصحة النفسية يف وزارة الصحة، بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢١، . ١٧
و٢٠١٦/١٢/٨.  

مقابلـة مـع د. عصـام بنـورة/ مديـر عـام مستشـفى حممـد سـعيد كـامل للطـب النفـيس/ بيـت حلم، . ١٨
.٢٠١٦/٢/١٢ بتاريـخ 

مقابلـة مـع د. إبراهيـم مخيس/ مدير العالقات العامة يف مستشـفى حممد سـعيد كـامل للطب النفيس/ . ١٩
بيت حلـم، بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٦.

تريعات	 

مبـادئ األمـم املتحـدة حلامية األشـخاص املنتفعني بالصحة النفسـية وحتسـني الرعاية الصحية النفسـية . ٢٠
املعتمـدة بموجـب قـرار اجلمعيـة العامـة لألمم املتحدة رقـم ١١٩/٤٦، املـؤرخ يف ١٧ كانـون األول 

.١٩٩١

مسودة مرو	 قانون الصحة النفسية الفلسطيني الذي يناقش يف وزارة الصحة عام ٢٠١٦.. ٢١

قانـون رقـم 4 لسـنة 1999 بشـأن حقـوق املعوقـني، العدد ٣٠ مـن اجلريدة الرسـمية لدولة فلسـطني . ٢٢
الصادر يف عـام ١٩٩٩.
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قـرار جملـس الـوزراء رقـم )٤٠( لسـنة ٢٠٠٤ بشـأن الالئحـة التنفيذيـة لقانـون حقـوق املعوقـني . ٢٣
املذكـور، العـدد 5٠ مـن اجلريـدة الرسـمية لدولـة فلسـطني الصـادر يف عـام ٢٠٠٤.

ورشات عمل	 

 ورشـة العمـل التـي عقدهتـا اهليئـة بتاريـخ ٢٣ نيسـان ٢٠١٧، ملراجعـة املسـودة األوىل هلـذا التقريـر ٤٢. 
بحضـور واطـالع عدد مـن اجلهات صاحبـة االختصاص، وال سـيام وزارة الصحة، وصنـدوق األمم 
املتحـدة للسـكان، ومنظمـة الصحـة العاملية، وعدد مـن مؤسسـات املجتمع املدين املختصـة بموضوع 

. لصحة ا

مواقع إلكرتونية	 

٢5 ./www.who.int/ar :املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية

٢٦ ..www.moh.ps :املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة الفلسطينية

٢٧ .http://gcmhp.com/a :املوقع اإللكرتوين لربنامج غزة للصحة النفسية

٢٨ ./www.pcbs.gov.ps :املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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مرفق رقم )1(: مبادئ األمم املتحدة حلماية األشخاص املنتفعني بالصحة النفسية
وحتسني العناية بالصحة النفسية لسنة 1991

املرفقات
مرفق رقم )1( مبادئ األمم املتحدة حلماية األشخاص املنتفعني بالصحة النفسية وحتسني 

العناية بالصحة النفسية لسنة 199122

االنطباق

تنطبـق هـذه املبـادئ دون متييز بـأي دافع، كالتمييز بسـبب العجز، أو العنـر، أو اللون، أو اجلنـس، أو اللغة، أو 
الديـن، أو الـرأي السـيايس أو غري السـيايس، أو األصـل القومـي أو االثني أو االجتامعـي، أو املركـز القانوين أو 

االجتامعي، أو السـن، أو الثـروة أو املولد.

التعاريف

يف هذه املبادئ:

تعني عبارة »املحامي« ممثال قانونيا أو ممثال آخر مؤهال،

تعني عبارة »السلطة املستقلة« سلطة خمتصة ومستقلة يقى بوجودها القانوين املحيل،

تشـمل »العنايـة بالصحة النفسـية« حتليل حالة الشـخص النفسـية وتشـخيصها وتوفـري العالج والعنايـة وإعادة 
التأهيـل فيـام يتعلـق بعلة نفسـية أو االشـتباه يف اإلصابة بعلة نفسـية،

تعنـي »مرفـق الصحـة النفسـية« أي مؤسسـة، أو أي وحـدة يف مؤسسـة تكـون وظيفتها األساسـية توفـري العناية 
النفسـية، بالصحة 

تعنـي عبـارة »املامرس يف الصحة النفسـية« طبيبـا، أو أخصائيا نفسـيا إكلينيكيـا، أو ممرضة، أو أخصائيـا اجتامعيا 
أو شـخصا آخـر مدربـا ومؤهال عـىل نحو مناسـب وذا مهـارات خاصة تتصـل بالرعاية الصحية النفسـية،

تعنـي عبـارة »املريـض« شـخصا يتلقـى رعاية صحية نفسـية، وتشـمل مجيـع األشـخاص الذين يدخلـون مرفق 
النفسـية، لألمراض 

تعنـي عبـارة »املمثـل الشـخيص« شـخصا يكلفه القانـون بمهمـة متثيل مصالـح املريـض يف أي ناحيـة خاصة أو 
ممارسـة حقـوق خاصـة نيابة عـن املريض، ويشـمل ذلـك األب أو األم أو الـويص القانوين عىل قـارص ما مل ينص 

القانـون املحـيل عىل غـري ذلك،

تعنـي عبـارة »هيئـة الفحـص« اهليئة املنشـأة وفقـا للمبـدأ ١٧ إلعادة النظـر يف إدخـال مريض أو إحتجـازه قرسا 
يف مرفـق الصحة النفسـية.

٢٢  اعتمدت ونرت عيل املأل بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ١١٩/٤٦ املؤرخ يف ١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١.
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بند تنفيذي عام

ال جيـوز إخضـاع ممارسـة احلقـوق الـواردة يف هذه املبـادئ إال للقيـود التي يقي هبـا القانون والتـي تكون الزمة 
حلاميـة صحـة وسـالمة الشـخص املعنـي أو األشـخاص اآلخريـن، أو حلامية السـالمة العامـة أو النظـام العام أو 

الصحـة العامـة أو اآلداب العامـة، أو حقـوق اآلخرين وحرياهتم األساسـية.

املبدأ  1: احلريات األساسية واحلقوق األساسية

يتمتـع مجيـع األشـخاص بحـق احلصـول عـىل أفضل ما هـو متاح مـن رعايـة الصحة النفسـية التي تشـكل . ١
جـزءا من نظـام الرعايـة الصحيـة واإلجتامعية.

يعامـل مجيـع األشـخاص املصابني بعلـة نفسـية أو الذيـن يعاجلون هبـذه الصفة معاملة إنسـانية مـع احرتام . ٢
ما لإلنسـان مـن كرامـة أصيلة.

جلميـع األشـخاص املصابـني بعلـة نفسـية أو الذيـن يعاجلون هبـذه الصفـة احلـق يف احلامية من االسـتغالل . ٣
االقتصـادي واجلنـيس وغريمها من أشـكال االسـتغالل، ومن اإليذاء اجلسـدي أو غري اجلسـدي أو املعاملة 

ملهينة. ا

ال جيـوز أن يكـون هنـاك أي متييز بدعـوى العلة النفسـية. ويعني »التمييـز« أي تفريق أو اسـتبعاد أو تفضيل . ٤
يـؤدي إىل إبطـال أو إضعـاف املسـاواة يف التمتع باحلقوق. وال تعتـرب التدابري اخلاصة التـي تتخذ ملجرد محاية 
حقـوق األشـخاص املصابني بعلة نفسـية، أو ضـامن النهوض هبـم متييزا. وال يشـمل التمييـز أي تفريق، أو 
اسـتبعاد أو تفضيـل جيـري وفقـا ألحـكام هـذه املبـادئ ويكـون رضوريـا حلامية ما لشـخص مصـاب بعلة 

نفسـية أو ألفـراد آخرين من حقوق اإلنسـان.

لكل شـخص مصاب بعلة نفسـية احلق يف ممارسـة مجيع احلقوق املدنية والسياسـية واإلقتصادية واإلجتامعية . 5
والثقافيـة املعـرتف هبـا يف اإلعـالن العاملـي حلقوق اإلنسـان، والعهـد الدويل اخلـاص باحلقـوق اإلقتصادية 
واإلجتامعيـة والثقافيـة، والعهـد الدويل اخلـاص باحلقـوق املدنية والسياسـية، ويف الصكـوك األخرى ذات 
الصلـة مثـل اإلعـالن اخلـاص بحقوق املعوقـني وجمموعـة املبـادئ املتعلقة بحاميـة مجيع األشـخاص الذين 

يتعرضـون ألي شـكل من أشـكال االعتقال أو السـجن.

أي قـرار يتخـذ، بسـبب إصابة شـخص بعلة نفسـية، بأن هذا الشـخص عديم األهليـة القانونيـة، وأي قرار . ٦
يتخـذ، نتيجـة لعـدم األهليـة، بتعيـني ممثـل شـخيص، ال جيـوز اختـاذه إال بعـد حماكمـة عادلة جترهيـا حمكمة 
مسـتقلة ونزهيـة، منشـأة بموجـب القانـون املحـيل. وحيـق للشـخص الذي تكـون أهليتـه موضـع النظر أن 
يمثلـه حمـام. وإذا مل حيصـل الشـخص الـذي تكـون أهليتـه موضـع النظر عـىل هـذا التمثيل بنفسـه، وجب 
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أن يوفـر لـه هـذا التمثيـل دون أن يدفـع أجـرا عنه طاملـا مل تكـن تتوفر لـه اإلمكانيـات الكافيـة للدفع. وال 
جيـوز أن يمثـل املحامـي يف نفـس الدعـوى مرفـق لألمـراض النفسـية أو العاملني فيهـا، وال جيـوز أيضا أن 
يمثـل أحـد أفراد أرسة الشـخص الذي تكـون أهليته موضـع النظر، ما مل تقتنـع املحكمة بانعـدام التعارض 
يف املصلحـة. وجيـب أن يعـاد النظـر يف القـرارات املتعلقـة باألهليـة وباحلاجـة إيل ممثل شـخيص عيل فرتات 
متفرقـة معقولـة حيددهـا القانـون املحـيل. وحيـق للشـخص الـذي تكـون أهليتـه موضـع النظـر، وملمثلـه 
الشـخيص، إن وجـد، وألي شـخص آخـر معنـي أن يسـتأنف أي قـرار من هـذا القبيـل أمام حمكمـة أعيل.

عندمـا تتبـني حمكمـة أو هيئـة قضائيـة خمتصـة أخـري أن الشـخص املصـاب بعلـة نفسـية عاجز عـن إدارة . ٧
شـؤونه، تتخـذ التدابـري، يف حـدود مـا يلـزم ويناسـب حالـة ذلـك الشـخص، لضـامن محايـة مصاحله.

املبدأ  2: محاية القرص

تـويل عنايـة خاصـة، يف حـدود أغـراض هـذه املبـادئ ويف إطـار القانـون املحـيل املتعلـق بحاميـة القـر، حلامية 
حقـوق القـر، بـام يف ذلـك، إذا لـزم األمـر، تعيـني ممثـل خـاص من غـري أفـراد األرسة.

املبدأ  3: احلياة يف املجتمع املحيل

لكل شخص مصاب بعلة نفسية احلق يف أن يعيش وأن يعمل، قدر اإلمكان، يف املجتمع املحيل.

املبدأ  4: تقدير اإلصابة بالعلة النفسية

يكون تقرير أن شخصا مصاب بعلة نفسية وفقا للمعايري الطبية املقبولة دوليا.. ١

ال جيـوز أبـدا تقريـر اإلصابـة بعلـة نفسـية عـيل أسـاس املركـز السـيايس أو االقتصـادي أو اإلجتامعـي، أو . ٢
العضويـة يف مجاعـة ثقافيـة أو عرقيـة أو دينيـة أو ألي سـبب آخـر ال يمـت بصلـة مبـارشة حلالـة الصحـة 

. لنفسية ا

ال جيـوز أبـدا أن يكـون النزاع األرسي أو املهني، أو عـدم االمتثال للقيم األخالقيـة أو اإلجتامعية أو الثقافية . ٣
أو السياسـية أو املعتقـدات الدينيـة السـائدة يف املجتمع املحيل لشـخص مـا، عامال مقررا يف تشـخيص العلة 

النفسية.

ال جيـوز أن يـربر أي قـرار يتخذ يف احلارض أو املسـتقبل بشـأن إصابة شـخص بعلة نفسـية بمجـرد أن يكون . ٤
هذا الشـخص قد سـبق عالجـه أو دخوله مستشـفي بصفتـه مريضا.

ال جيـوز ألي شـخص أو ألي هيئـة تصنيـف شـخص مـا عىل أنه مصـاب بعلة نفسـية، أو اإلشـارة إىل ذلك . 5
بـأي طريقة أخـري، إال لألغـراض التي تتصـل مبارشة بالعلـة النفسـية أو بعواقبه.
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املبدأ  5: الفحص الطبي

ال جيـوز إجبـار أي شـخص عـىل إجـراء فحـص طبـي يسـتهدف تقريـر مـا إذا كان مصابـا أو غـري مصـاب بعلة 
نفسـية إال وفقـا إلجـراء مـرح بـه يف القانـون املحيل.

املبدأ  6: الرسية

حيرتم احلق يف رسية املعلومات فيام يتعلق بجميع األشخاص الذين تنطبق عليهم هذه املبادئ.

املبدأ  7: دور املجتمع املحيل والثقافة

لكل مريض احلق يف أن يعالج وأن يعتني به، قدر اإلمكان، يف املجتمع املحيل الذي يعيش فيه.. ١

حينـام جيـري العـالج يف مرفـق لألمـراض النفسـية يكون من حـق املريـض أن يعالـج بالقرب مـن منزله أو . ٢
منـزل أقربائـه أو أصدقائـه متـي أمكـن ذلـك، وأن يعـود إيل جمتمعه املحـيل يف أقرب وقـت ممكن.

لكل مريض احلق يف عالج يناسب خلفيته الثقافية.. ٣

املبدأ  8: معايري الرعاية

لـكل مريـض احلـق يف أن حيصـل عىل الرعايـة الصحيـة واإلجتامعية التـي تناسـب احتياجاتـه الصحية، كام . ١
حيـق لـه احلصول عـىل الرعاية والعـالج وفقـا لنفس املعايـري املنطبقـة عيل املـريض اآلخرين.

توفـر لـكل مريـض احلاميـة مـن األذى، بـام يف ذلـك العـالج باألدويـة التـي ال يكون هنـاك مربر هلـا، ومن . ٢
اإليـذاء عـىل أيـدي املـريض اآلخرين أو املوظفـني أو غريهم، ومـن األعامل األخرى التي تسـبب أملا نفسـيا 

أو ضيقـا بدنيا.

املبدأ  9: العا	

لـكل مريـض احلـق يف أن يعالـج بأقـل قـدر مـن القيـود البيئيـة، وبالعـالج الـذي يتطلـب أقل قـدر ممكن . ١
مـن التقييـد أو التدخـل ويكـون مالئام الحتياجـات املريـض الصحية وللحاجـة إيل محاية سـالمة اآلخرين 

لبدنية. ا

يكـون عـالج كل مريـض ورعايتـه قائـام عـيل أسـاس خطـة توضع لـكل مريـض عيل حـدة وتناقـش معه، . ٢
ويعـاد النظـر فيهـا بانتظـام، وتعدل حسـب االقتضـاء، ويقدمهـا مهنيـون مؤهلون.

يكـون توفـري الرعايـة للصحـة النفسـية دائـام وفقا ملـا ينطبق مـن معايـري آداب املهنـة املتعلقة باملامرسـني يف . ٣
ميـدان الصحـة النفسـية، بـام يف ذلـك املعايـري املقبولـة دوليـا مثـل مبـادئ آداب مهنة الطـب املتعلقـة بدور 
املوظفـني الصحيني، وال سـيام األطبـاء، يف محاية املسـجونني واملحتجزيـن من التعذيب وغـريه من رضوب 
املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، التـي اعتمدهتـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحدة. وال 
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جيـوز أبـدا إسـاءة اسـتخدام املعلومـات واملهـارات الطبية يف جمـال الصحة النفسـية.

ينبغي أن يستهدف عالج كل مريض احلفاظ عىل استقالله الشخيص وتعزيزه.. ٤

املبدأ  10: العا	 باألدوية

يتعـني أن تفـي األدويـة باحتياجات املريـض الصحية عـىل أفضل وجـه، وال تعطي للمريـض إال ألغراض . ١
عالجيـة أو تشـخصية، وال تعطـي لـه أبـدا عىل سـبيل العقوبـة أو لراحـة اآلخريـن. ورهنا بأحـكام الفقرة 
١5 مـن املبـدأ ١١ أدنـاه من هـذه املبـادئ، ال يعطي ممارسـو الرعاية الصحية النفسـية للمريـض إال األدوية 

ذات الفعاليـة املعروفـة أو املثبوتة.

ال جيـوز أن يصـف األدويـة سـوي طبيب صحة نفسـية ممـارس يرح لـه القانـون بذلك، ويسـجل الدواء . ٢
يف سـجالت املريض.

املبدأ  11: املوافقة عىل العا	

ال جيـوز إعطـاء أي عـالج ملريـض دون موافقتـه عن علم، بإسـتثناء ما يرد النـص عليه يف الفقـرات ٦ و٧ و . ١
٨ و ١٣ و ١5 مـن هـذا املبدأ.

املوافقـة عـن علـم هي املوافقـة التي يتم احلصـول عليها بحريـة دون هتديـدات أو إغراءات غـري الئقة، بعد . ٢
أن يكشـف للمريـض بطريقـة مناسـبة عـن معلومات كافيـة ومفهومة بشـكل ولغـة يفهمها املريـض، عن: 
)أ( التقييـم التشـخييص، )ب( الغـرض مـن العالج املقـرتح، وطريقتـه، ومدتـه املحتملة والفوائـد املتوقعة 
منـه، )ج( أسـاليب العـالج البديلـة، بـام فيهـا تلـك األقـل جتـاوزا، )د( األمل أو الضيـق املحتمـل، وأخطار 

العالج املقـرتح وآثـاره اجلانبية. 

جيوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء املوافقة.. ٣

للمريـض احلـق يف رفـض أو إيقـاف العالج، بإسـتثناء احلـاالت املنصوص عليهـا يف الفقـرات ٦ و٧ و ٨ و . ٤
١٣ و ١5 مـن هـذا املبـدأ. وينبغـي أن تـرح للمريض عواقـب رفض أو إيقـاف العالج.

ال جيـوز بـأي حـال دعـوة املريـض أو إغـراؤه بالتنـازل عـن حقـه يف إعطـاء املوافقة عـن علـم. وإذا طلب . 5
املريـض هـذا التنـازل، وجـب أن يوضـح لـه أنـه ال يمكـن إعطـاء العـالج دون املوافقة عـن علم.

بإسـتثناء مـا تنـص عليـه الفقـرات ٧ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١5 من هـذا املبدأ، جيوز أن تنفـذ عيل املريض . ٦
خطـة عـالج مقرتحـة دون موافقـة املريض عن علم إذا حتقـق الوفاء بالـروط التاليـة: )أ( إذا كان املريض، 
يف وقـت إقـرتاح العـالج، حمتجـزا كمريـض رغـم إرادتـه، )ب( إذا اقتنعـت سـلطة مسـتقلة يف حوزهتا كل 
املعلومـات املتعلقـة باملوضـوع، بـام يف ذلـك املعلومـات املحـددة يف الفقـرة ٢ مـن هـذا املبـدأ، بأنـه مل تكن 
للمريـض، وقـت إقـرتاح العـالج، األهلية إلعطـاء أو رفـض املوافقة عن علـم عيل خطة العـالج املقرتحة، 
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أو إذا اقتنعـت السـلطة املذكـورة بـأن امتنـاع املريـض عـن إعطـاء املوافقـة املذكـورة هـو، حسـبام تنـص 
عليـه القوانـني املحليـة، امتنـاع خمالـف للمنطـق املعقـول وفقا ملـا تقتضيه سـالمة املريض نفسـه أو سـالمة 
األشـخاص اآلخريـن، )ج( إذا اقتنعـت السـلطة املسـتقلة بـأن خطـة العـالج املقرتحـة تفـي باحتياجـات 

املريـض الصحيـة عيل أفضـل وجه.

ال تنطبـق الفقـرة ٦ أعـاله عـىل مريض لـه ممثل شـخيص خيوله القانـون سـلطة املوافقة عىل عـالج املريض، . ٧
لكـن بإسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه يف الفقـرات ١٢ و١٣  و ١٤ و ١5 مـن هـذا املبـدأ، يمكـن إعطـاء 
العـالج للمريـض دون موافقتـه عـن علـم إذا وافـق املمثـل الشـخيص بالنيابـة عـن املريـض، وذلـك بعـد 

إعطـاء املمثـل الشـخيص املعلومـات الـوارد وصفهـا يف الفقـرة ٣ أعاله.

بإسـتثناء مـا تنـص عليـه الفقـرات ١٢ و١٣ و ١٤ و ١5 مـن هـذا املبـدأ، جيـوز أيضـا إعطـاء العـالج ألي . ٨
مريـض دون موافقتـه عـن علـم إذا قـرر طبيـب صحـة نفسـية ممـارس مؤهل يسـمح لـه القانـون بذلك أن 
العـالج رضوري بصـورة عاجلـة ملنع حـدوث رضر فوري أو وشـيك للمريض أو ألشـخاص آخرين. وال 

جيـوز إطالـة مـدة هـذا العـالج إىل ما بعـد الفـرتة الرضوريـة متاما هلـذا الغرض.

عندمـا يـؤذن بإجـراء، أي عـالج دون موافقـة املريـض عـن علـم، جيـب مـع ذلك بـذل كل جهـد إلعالم . ٩
املريـض بطبيعـة العـالج وبـأي بدائل ممكنـة، وإلرشاك املريـض يف وضع اخلطـة العالجية بالقدر املسـتطاع 

. عمليا

 جيـب تسـجيل كل عـالج عـىل الفور يف سـجالت املريـض الطبية، مـع بيـان مـا إذا كان العـالج اختياريا . ١٠
أو غـري اختياري.

ال يسـتخدم التقييـد اجلسـدي أو العـزل غري االختيـاري للمريض إال حسـب اإلجراءات املعتمدة رسـميا . ١١
ملرفـق لألمـراض النفسـية، وفقـط عندما يكـون ذلك هـو الوسـيلة الوحيدة املتاحـة للحيلولـة دون وقوع 
رضر فـوري أو وشـيك للمريـض أو لآلخريـن. وجيـب أال يمتد هذا اإلجـراء إىل ما بعد الفـرتة الرضورية 
متامـا لتحقيـق هذا الغرض. وتسـجل مجيع حـاالت التقييد اجلسـدي أو العزل غري االختياري، وأسـباهبا، 
وطبيعتهـا، ومداهـا يف السـجل الطبـي للمريـض. وجيـب إبقـاء املريـض املقيـد أو املعـزول يف ظـروف 
إنسـانية وحتـت الرعايـة واملراقبـة الدقيقـة واملنتظمـة مـن جانب موظفـي املرفـق املؤهلني. وجيب إشـعار 
املمثـل الشـخيص، إن وجـد وإذا كان لذلـك صلـة باملوضوع، عـىل الفور بـأي تقييد جسـدي أو عزل غري 

للمريض. اختيـاري 

ال جيوز مطلقا إجراء التعقيم كعالج للمرض النفيس.. ١٢

ال جيـوز إجـراء معاجلـة طبيـة أو جراحيـة كبرية لشـخص مصـاب بعلـة نفسـية إال إذا كان القانـون املحيل . ١٣
يسـمح بذلـك، وفقـط يف حالـة اعتبـار أن ذلـك يفـي عـىل أفضـل وجـه باحتياجـات املريـض الصحيـة، 
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وبـرط موافقـة املريـض عـن علـم عـيل ذلـك إال يف احلالـة التي يكـون فيهـا املريـض عاجزا عـن إعطاء 
املوافقـة عـن علـم، وال جيـوز اإلذن باملعاجلـة إال بعـد إسـتعراض مسـتقل للحالة.

ال جيـوز إجـراء معاجلة نفسـية أو غريها مـن أنواع العالج التجـاوزي الذي ال يمكن تـدارك أثاره للمرض . ١٤
النفـيس ملريـض مودع يف مرفـق لألمراض النفسـية دون إرادته، وجيـوز إجراء هذه العالجـات، يف احلدود 
التـي يسـمح هبـا القانـون املحـيل، ألي مريـض آخـر فقـط عندما يكـون املريـض قـد أعطـي موافقته عن 
علـم وتكـون هيئـة خارجيـة مسـتقلة قـد اقتنعـت بأن هنـاك موافقـة حقيقيـة عن علـم وبأن العـالج يفي 

عىل أفضـل وجـه باحتياجات املريـض الصحية.

ال جيـوز مطلقـا إجـراء جتـارب إكلينيكية وعالج جتريبـي عىل أي مريـض دون موافقته عن علم، ويسـتثني . ١5
مـن ذلـك حالـة عجـز املريـض عن إعطـاء املوافقـة عن علـم، حيث ال جيـوز عندئـذ أن جتري عليـه جتربة 
إكلينيكيـة أو أن يعطـي عالجـا جتريبيـا إال بموافقـة هيئـة فحص خمتصـة ومسـتقلة تسـتعرض حالته ويتم 

تشـكيلها خصيصا هلـذا الغرض.

يف احلـاالت املحـددة يف الفقـرات ٦ و٧ و ٨ و ١٣ و ١٤ و ١5 مـن هـذا املبـدأ، حيـق للمريـض أو ملمثلـه . ١٦
الشـخيص، أو ألي شـخص معنـي، أن يطعـن أمـام هيئـة قضائيـة أو سـلطة مسـتقلة أخـري يف أي عالج 

للمريض. يعطـي 

املبدأ  12: اإلشعار باحلقوق

حيـاط املريـض املـودع يف مرفق لألمراض النفسـية علـام، يف أقرب وقت ممكـن بعد إدخاله يف املرفق، بشـكل . ١
ولغـة يمكـن للمريـض أن يفهمهـا، بجميـع حقوقه وفقـا هلذه املبـادئ وبموجـب القانون املحـيل، جيب أن 

تتضمـن املعلومـات توضيحا هلـذه احلقوق ولكيفية ممارسـتها.

 إذا عجـز املريـض عـن فهـم هـذه املعلومـات، ومـا دام عجـزه عن هـذا الفهـم قائـام، وجب عندئـذ إبالغ ٢. 
حقـوق املريـض إيل املمثـل الشـخيص، إن وجـد وإذا كان ذلـك مالئـام، وإىل الشـخص أو األشـخاص 

القادريـن عـىل متثيـل مصالـح املريـض عـىل أفضـل وجـه والراغبـني يف ذلـك.

حيـق للمريـض الـذي يتمتـع باألهليـة الالزمـة أن يعـني شـخصا تبلـغ إليـه املعلومـات نيابة عنـه، وكذلك . ٣
شـخصا لتمثيـل مصاحلـه لـدي سـلطات املرفق.

املبدأ  13: احلقوق واألحوال يف مصحات األمراض النفسية

يكفـل االحـرتام الكامل حلـق كل مريض مـودع يف مرفق لألمراض النفسـية يف أن يتمتع، بصفـة خاصة، بام . ١
يـيل: )أ( االعـرتاف يف كل مـكان بصفته االعتبارية أمـام القانون، )ب( خصوصيتـه، )ج( حرية االتصاالت 
التـي تشـمل حريـة االتصـال باألشـخاص اآلخريـن يف املرفق، وحرية إرسـال وتسـلم رسـائل خاصة غري 
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مراقبـة، وحريـة تلقـي زيـارات مكفولة اخلصوصية مـن حمام أو ممثل شـخيص، ومن زائريـن آخرين يف مجيع 
األوقـات املعقولـة، وحريـة احلصـول عىل خدمـات الربيـد واهلاتف وعىل الصحـف واالسـتامع إيل اإلذاعة 

ومشـاهدة التليفزيون، )د( حرية الديـن أو املعتقد،

تكـون البيئـة واألحـوال املعيشـية يف مصحات األمراض النفسـية أقـرب ما يمكـن ألحوال احليـاة الطبيعية . ٢
التـي حيياهـا األشـخاص ذوو السـن املامثلة، وتشـمل بصفـة خاصة ما يـيل: )أ( مرافـق لألنشـطة الرتوحيية 
وأنشـطة أوقـات الفـراغ، )ب( مرافـق للتعليم، )ج( مرافق لـراء أو تلقي األشـياء الالزمة للحيـاة اليومية 
والرتفيـه واالتصـال، )د( مرافق الشـرتاك املريض يف عمل يناسـب خلفيتـه اإلجتامعية والثقافيـة، وللتدابري 
املناسـبة إلعـادة التأهيـل املهني من أجـل تعزيز إعـادة االندماج يف املجتمع، والتشـجيع عىل اسـتخدام هذه 
املرافـق. وجيـب أن تشـمل تلـك التدابري اإلرشـاد املهنـي وخدمـات للتدريب املهنـي وإلجياد العمـل، بغية 

متكـني املريض مـن احلصول عـىل عمـل يف املجتمـع أو االحتفاظ به.

ال جيـوز يف أي ظـروف إخضـاع مريـض للعمـل اإلجبـاري. وينبغـي أن يتمكـن املريـض، يف احلـدود التي . ٣
تتفـق مـع احتياجاتـه ومـع متطلبـات إدارة املؤسسـة، مـن اختيار نـوع العمل الـذي يريـد أن يؤديه.

ال جيـوز اسـتغالل عمـل مريـض يف مرفق لألمـراض النفسـية. ويكون لـكل مريض احلـق يف أن حيصل عن . ٤
أي عمـل يؤديـه عـىل نفـس األجـر الـذي يدفـع، حسـب القانـون أو العـرف املحيل، عـن مثل هـذا العمل 
إىل شـخص غـري مريـض. وجيـب أن يكـون لـكل مريـض يف مجيع األحـوال احلـق يف احلصول عـيل نصيب 

منصـف مـن أي أجـر يدفع إىل مرفـق الصحة النفسـية عـن عمله.

املبدأ  14: موارد مصحات األمراض النفسية

ينبغـي أن يكـون ملرفق الصحة النفسـية نفس مسـتوي املوارد الذي يكون ألي مؤسسـة صحيـة أخري، وال . ١
سـيام مـا يـيل: )أ( عـدد كاف من األطبـاء املؤهلـني وغريهم مـن العاملـني املهنيني املناسـبني، ومـكان كاف 
لتوفـري اخلصوصيـة لـكل مريـض، وبرنامـج عـالج مناسـب وفعـال، )ب( معـدات لتشـخيص األمراض 
وعـالج املـريض، )ج( الرعاية املهنيـة املناسـبة، )د( العالج الكايف واملنتظم والشـامل، بـام يف ذلك إمدادات 

األدوية.

جيـب أن تقـوم السـلطات املختصـة بالتفتيش عـىل كل مرفق لألمـراض النفسـية بتواتر كاف لضامن اتسـاق . ٢
أحـوال املـريض وعالجهـم ورعايتهم مع هـذه املبادئ.

املبدأ  15: مبادئ إدخال املريض يف املصحات

يف حالـة احتيـاج مريـض إىل العـالج يف مرفق لألمراض النفسـية، تبـذل كل اجلهود املمكنـة لتجنب إدخاله . ١
عىل غـري إرادته.
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جتـري إدارة دخـول املريـض إىل مرفـق لألمـراض النفسـية بنفـس طريقة دخـول أي مرفق أخـري من أجل . ٢
أي مـرض آخر.

يكـون لـكل مريـض أدخـل مرفـق لألمراض النفسـية عـيل غـري إرادته احلـق يف مغادرهتـا يف أي وقـت، ما . ٣
مل تنطبـق عليـه املعايـري املتعلقـة بإحتجـاز املـريض عـيل غـري إرادهتم، حسـبام يـرد بيانـه يف املبـدأ ١٦ أدناه، 

وينبغـي إعـالم املريـض هبـذا احلق.

املبدأ  16: إدخال املريض يف مرفق لألمراض النفسية عىل غري إرادته

ال جيـوز إدخـال شـخص مرفـق لألمراض النفسـية عىل غـري إرادتـه بوصفه مريضـا، أو اسـتبقاؤه كمريض . ١
عـىل غـري إرادتـه يف مرفق الصحة النفسـية بعـد إدخاله كمريـض باختياره، مـا مل يقرر طبيـب مؤهل يف جمال 
الصحـة النفسـية ومرخـص لـه قانونـا باملامرسـة يف هـذا املجـال، ويكـون قـراره، وفقـا للمبدأ ٤ أعـاله أن 
ذلـك الشـخص مصـاب بعلـة نفسـية، وأنه يري مـا ييل: )أ( أنـه يوجد، بسـبب هـذا العلة النفسـية، احتامل 
جـدي حلـدوث أذى فـوري أو وشـيك لذلـك الشـخص أو لغريه مـن األشـخاص، أو)ب( أنـه حيتمل، يف 
حالـة شـخص يكـون مرضـه النفيس شـديد وملكـة التمييـز لديه خمتلـة، أن يـؤدي عـدم إدخالـه املرفق أو 
إحتجـازه فيهـا إىل تدهـور خطـري يف حالتـه أو إىل احليلولـة دون إعطائه العالج املناسـب الـذي ال يمكن أن 
يعطـي إيـاه إال بإدخالـه مرفق لألمراض النفسـية، وفقـا ملبدأ أقل احللـول البديلـة تقييدا. ويف احلالة املشـار 
إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة )ب(، جيـب، حيثـام أمكـن ذلـك، استشـارة طبيـب ممـارس ثـان يف جمـال الصحة 
النفسـية، يكـون مسـتقال عـن الطبيـب األول. وإذا متت هذه االستشـارة، فإنـه ال جيوز إدخال الشـخص أو 

إحتجـازه عىل غـري إرادتـه إال بموافقـة الطبيب املـامرس الثاين.

يكـون إدخـال الشـخص أو إحتجـازه عىل غـري إرادته يف بـادئ األمـر لفرتة قصـرية حيددها القانـون املحيل . ٢
للمالحظـة والعـالج األويل، يف انتظـار قيـام هيئـة فحـص بالنظـر يف إدخـال املريـض أو إحتجـازه. وتبلـغ 
أسـباب اإلدخـال أو اإلحتجـاز إىل املريـض دون تأخـري كـام يبلـغ اإلدخـال أو اإلحتجـاز وأسـبابه فـورا 
وبالتفصيـل إىل هيئـة الفحـص، وإىل املمثـل الشـخيص للمريـض، إن وجـد، وكذلـك إىل أرسة املريـض ما 

مل يعـرتض املريـض عـىل ذلك.

ال جيـوز أن تسـتقبل مرفـق لألمراض النفسـية مريض أدخلـوا عىل غري إرادهتـم إال إذا كلفت سـلطة خمتصة . ٣
حيددهـا القانـون املحيل املرفق بالقيـام بذلك.

املبدأ 17: هيئة الفحص

تكـون هيئـة الفحـص هيئـة قضائيـة أو هيئة أخـري مسـتقلة ونزهية تنشـأ بموجـب القانون املحـيل وتعمل . ١
وفقـا لإلجـراءات املوضوعـة بمقتـى القانـون املحيل. وتسـتعني هذه اهليئـة، يف اختـاذ قراراهتـا، بواحد أو 

أكثـر مـن األطباء املامرسـني املسـتقلني، املؤهلـني يف جمـال الصحة النفسـية، وتأخـذ رأهيـم يف االعتبار.
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جتـري إعـادة النظـر األوليـة التـي تقوم هبا هيئـة الفحص، حسـبام تتطلبـه الفقرة ٢ مـن املبـدأ ١٦ أعاله، يف . ٢
قـرار بإدخـال أو إحتجـاز شـخص مريـض عـىل غـري إرادته يف أقـرب وقت ممكـن بعد اختـاذ ذلـك القرار، 

وتتـم وفقا إلجـراءات بسـيطة ورسيعـة وفقا ملا حيـدده القانـون املحيل،

تقـوم هيئـة الفحـص دوريا بإسـتعراض حاالت املـريض املحتجزيـن عىل غـري إرادهتم، وذلـك عىل فرتات . ٣
معقولـة وفقا ملا حيـدده القانـون املحيل.

يكـون للمريـض املحتجـز عىل غـري إرادته حق تقديـم طلبـات إىل هيئة الفحص عـىل فرتات معقولـة، وفقا . ٤
ملـا ينـص عليه القانـون املحيل، إلطـالق رساحه أو حتويلـه إىل وضع اإلحتجـاز الطوعي.

تقـوم هيئـة الفحـص، لدى كل إسـتعراض، بالنظر فيـام إذا كانت معايـري اإلدخال عىل غـري اإلرادة املبينة يف . 5
الفقـرة ١ مـن املبـدأ ١٦ أعاله مـا زالت مسـتوفاة، وإذا مل تكن كذلـك، تعني إخالء سـبيل املريض كمريض 

حمتجـز عىل غـري إرادته.

إذا اقتنـع الطبيب املامرس يف جمال الصحة النفسـية واملسـؤول عـن احلالة، يف أي وقت، بـأن رشوط إحتجاز . ٦
شـخص بوصفـه مريضـا حمتجـزا عـىل غـري إرادتـه مل تعـد مسـتوفاة، تعـني عليـه أن يأمـر بإخـراج ذلـك 

الشـخص بوصفـه مريضـا حمتجزا عـىل غـري إرادته.

يكـون للمريـض أو ملمثلـه الشـخيص أو ألي شـخص معنـي احلـق يف أن يطعـن أمـام حمكمة أعـىل يف قرار . ٧
بإدخـال املريـض أو إحتجـازه يف مرفـق لألمراض النفسـية.

املبدأ 18: الضامنات اإلجرائية

حيـق للمريـض أن خيتـار ويعـني حماميـا يمثلـه بوصفه مريضـا، بام يف ذلـك متثيلـه يف أي إجراء للشـكوى أو . ١
للطعـن. وإذا مل حيصـل املريـض بنفسـه عىل هذه اخلدمـات، تعني توفري حمام لـه دون أن يدفع املريض شـيئا، 

وذلك يف حـدود افتقـاره إىل اإلمكانيـات الكافية للدفع.

يكـون للمريـض أيضـا احلـق يف االسـتعانة، إذا لـزم األمـر، بخدمـات مرتجم شـفوي. ويف احلـاالت التي . ٢
تلـزم فيهـا هـذه اخلدمـات وال حيصل عليهـا املريض بنفسـه، يتعـني توفريها لـه دون أن يدفع شـيئا، وذلك 

يف حـدود افتقـاره إىل اإلمكانيـات الكافيـة للدفع.

جيـوز للمريـض وملحامـي املريـض أن يطلبـا وأن يقدمـا يف أي جلسـة تقريـرا مسـتقال عن الصحة النفسـية . ٣
وأي تقاريـر أخـري وأدلـة شـفوية ومكتوبـة وغريهـا مـن األدلة التـي تكون هلـا صلـة باألمر وجيـوز قبوهلا.

تعطـي للمريـض وحماميـة نسـخ مـن سـجالت املريـض ومـن أي تقاريـر ووثائـق ينبغـي تقديمهـا، إال يف . ٤
حـاالت خاصـة يتقـرر فيهـا أن كشـف أمـر بعينـه للمريض من شـأنه أن يسـبب لصحتـه رضرا خطـريا أو 
أن يعـرض سـالمة اآلخريـن للخطـر. ووفقـا ملـا قـد ينـص عليه القانـون املحـيل، فـإن أي وثيقـة ال تعطي 
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للمريـض ينبغـي إعطاؤهـا ملمثـل املريـض الشـخيص وحماميـه عندمـا يمكـن القيـام بذلـك يف إطـار الثقـة 
والرسيـة. وعنـد االمتنـاع عن إعطـاء أي جزء مـن أي وثيقـة إىل املريض، يتعـني إخطار املريـض أو حماميه، 

إن وجـد، هبـذا االمتنـاع وبأسـبابه، مـع خضـوع هـذا االمتناع إلعـادة النظـر فيـه قضائيا.

يكـون للمريـض وملمثلـه الشـخيص وحماميه احلـق يف أن حيرضوا أي جلسـة وأن يشـرتكوا فيها وأن يسـتمع . 5
إليهم شـخصيا.

إذا طلـب املريـض أو ممثلـه الشـخيص أو حماميه حضور شـخص معني يف أي جلسـة، تعني السـامح بحضور . ٦
هـذا الشـخص، مـا مل يتقرر أن حضوره يمكـن أن يلحق رضرا خطـريا بصحة املريض أو أن يعرض سـالمة 

اآلخريـن للخطر.

أي قـرار يتخـذ بشـأن مـا إذا كان جيـب أن تعقد اجللسـة أو أن يعقد جـزء منهـا علنـا أو رسا وأن تنقل علنا، . ٧
ينبغـي أن تراعـي فيـه متاما رغبـات املريـض نفسـه، ورضورة احـرتام خصوصيته وخصوصية األشـخاص 
اآلخريـن، ورضورة منـع حـدوث رضر خطـري لصحـة املريـض أو جتنب تعريض سـالمة اآلخريـن للخطر.

جيـب تدويـن القرار الناشـئ عن اجللسـة وتدوين أسـبابه، وإعطاء املريض وممثله الشـخيص وحماميه نسـخا . ٨
مـن ذلـك القـرار. ولـدي البـت فيـام إذا كان القـرار سـينر بالكامـل أو جزئيـا، جيـب أن تراعـي متامـا يف 
ذلـك رغبـات املريض نفسـه، ورضورة احـرتام خصوصيته وخصوصية األشـخاص اآلخريـن، واملصلحة 
العامـة يف إقامـة العـدل علنـا، ورضورة منع حـدوث رضر خطري لصحـة املريض أو جتنب تعريض سـالمة 

اآلخريـن للخطر.

املبدأ 19: احلصول عىل املعلومات

يكـون للمريـض )الذي يشـمل مصطلحـه يف هذا املبدأ املريض السـابق( احلـق يف احلصول عـىل املعلومات . ١
املتعلقـة بـه والـواردة يف سـجالته الصحية والشـخصية التي حتتفظ هبـا مرفق الصحـة النفسـية. ويمكن أن 
خيضـع هـذا احلـق لقيود بغيـة منع حـدوث رضر خطـري لصحة املريـض وجتنـب تعريض سـالمة اآلخرين 
للخطـر. ووفقـا ملـا قد ينـص عليه القانـون املحيل، فـإن أي معلومـات من هـذا القبيل ال تعطـي للمريض، 
ينبغـي إعطاؤهـا ملمثـل املريض الشـخيص وحماميه عندما يمكـن القيام بذلـك يف إطار الثقـة والرسية. وعند 
االمتنـاع عـن إعطـاء املريـض أيـا مـن هـذه املعلومـات، يتعـني إخطـار املريـض أو حماميـه، إن وجـد، هبذا 

االمتنـاع وبأسـبابه مع خضـوع هـذا االمتناع إلعـادة النظر فيـه قضائيا.

تدرج يف ملف املريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها املريض أو ممثله الشخيص أو حماميه.. ٢

املبدأ 20: مرتكبو اجلرائم

ينطبـق هـذا املبـدأ عـىل األشـخاص الذيـن ينفـذون أحكامـا بالسـجن بسـبب ارتكاهبـم جرائـم، أو الذين . ١
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حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

حيتجـزون عـىل نحو آخـر أثناء إجـراءات أو حتقيقات جنائيـة موجهة ضدهـم، والذين يتقـرر أهنم مصابون 
بعلـة نفسـية أو يعتقـد يف احتـامل إصابتهم بمثل هـذا املرض.

ينبغـي أن يتلقـى مجيـع هـؤالء األشـخاص أفضـل رعايـة متاحـة للصحة النفسـية كـام هو منصـوص عليه . ٢
يف املبـدأ ١ مـن هـذه املبـادئ. وتنطبـق هـذه املبـادئ عليهـم إيل أقيص حد ممكـن، بإسـتثناء مـا تقتضيه هذه 
الظـروف فقـط مـن تعديالت وإسـتثناءات حمـدودة. وال جيـوز أن ختل هـذه التعديـالت واإلسـتثناءات بام 

لألشـخاص مـن حقـوق بموجـب الصكـوك املذكـورة يف الفقرة 5 مـن املبـدأ ١ أعاله.

جيـوز أن يسـمح القانـون املحـيل ملحكمة أو سـلطة أخـري خمتصة، تعمل عىل أسـاس مشـورة طبيـة خمتصة . ٣
ومسـتقلة، بـأن تأمـر بإدخال هـؤالء األشـخاص يف مرفق لألمراض النفسـية.

ينبغـي يف مجيـع األحـوال أن يتفـق عالج األشـخاص الذيـن يتقرر أهنـم مصابون بعلة نفسـية مـع املبدأ ١١ . ٤
أعاله.

املبدأ 21 : الشكاوى

حيق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق اإلجراءات املحددة يف القانون املحيل.

املبدأ  22: املراقبة وسبل االنتصاف

ينبغـي للـدول أن تكفـل وجود آليات مناسـبة سـارية للتشـجيع عىل االمتثـال هلذه املبـادئ، ومن أجـل التفتيش 
عـىل مصحـات األمـراض النفسـية، وتقديـم الشـكاوى والتحقيـق فيهـا وإجيـاد حلـول هلـا، ومـن أجـل إقامـة 

الدعـاوى املناسـبة التأديبيـة أو القضائيـة بسـبب سـوء السـلوك املهنـي أو انتهاك حقـوق املريض.

املبدأ 23: التنفيذ

ينبغـي للـدول أن تنفـذ هـذه املبـادئ عن طريـق اختـاذ تدابري مناسـبة تريعيـة وقضائيـة وإداريـة وتعليمية . ١
وغريهـا مـن التدابـري، وأن تعيـد النظـر يف تلـك التدابري بصفـة دورية.

جيب عىل الدول أن جتعل هذه املبادئ معروفة عىل نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة.. ٢

املبدأ 24: نطاق املبادئ املتعلقة بمصحات األمراض النفسية

تنطبق هذه املبادئ عىل مجيع األشخاص الذين يدخلون يف مرفق لألمراض النفسية.

املبدأ 25: احلفاظ عىل احلقوق القائمة

ال جيـوز إخضـاع أي حـق مـن احلقـوق القائمـة للمـريض ألي قيـد أو إسـتثناء أو إلغـاء، بـام يف ذلـك احلقـوق 
املعـرتف هبـا يف القانـون الـدويل أو املحيل املنطبق، بدعـوى أن هذه املبـادئ ال تعرتف هبذه احلقـوق أو أهنا تعرتف 

هبـا بدرجـة أقل.
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نطاق تطبيق القانون والتعريفات

مادة: )١(

يف تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية املعاين امُلبينة قرين كٌل منها:

 أ -الصحة النفسية 

حالـة مـن االسـتقرار النفسـى واالجتامعـى التـي يسـتطيع الفرد مـن خالهلا أن حيقـق انجازاتـه طبقـًا إلمكانياته 
الشـخصية ليتمكـن مـن التعامل مـع الضغوط احلياتيـة العادية، كام يسـتطيع أن يعمل وينتج ويسـاهم يف املجتمع 

فيه. ينشـأ  الذي 

 ب -املريض النفيس

الشخص الذي يعاين من اضطراب نفيس » عصابى » أو عقىل » ذهان«

 ج - االضطراب النفيس أو العقىل 

إختالل أي من الوظائف النفسية أو العقليه لدرجة حتد من تكيف الفرد مع بيئته االجتامعية

وال يشـمل االضطـراب النفـيس أو العقـىل مـن لديـه االضطرابات السـلوكيه دون وجـود مرض نفـيس أو عقىل 
واضح.

 د -الطبيب غري املتخصص ىف الطب النفسى 

الطبيـب املرخـص لـه بمزاولـة املهنـة، أو املتخصـص ىف أي فـرع من فـروع الطـب، ومل حيصل عىل درجـة علمية 
يف الطـب النفيس.

 ه -الطبيب النفيس 

الطبيـب احلاصـل عـىل درجـة ختصصيـة يف الطـب النفـيس واملقيـد يف نقابـة األطبـاء بجـدول األخصائيـني أو 
أالستشـاريني.

 و -الطبيب النفيس املسئول عن املريض 

الطبيب النفيس الذي يشغل وظيفة أخصائي أو استشاري أو ما يعادهلا واملنوط به رعاية املريض.

  ز -الدخول اإلرادي 

دخول املريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناء عىل موافقته الرحية املبنية عىل إرادة حرة مستنرية.



٦٦الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

 ح -الدخول اإللزامي 

دخول املريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته ىف األحوال التى حيددها هذا القانون.

 ط- الطوارئ النفسيه

حالـة إكلينيكيـة حـادة تصيـب املريـض النفسـى وهتـدد صحتـه باخلطـر أو سـالمة اآلخريـن وتتطلـب التدخل 
العاجل. الطبـى 

ي - التقييم النفيس

     هـي العمليـه االكلينيكيـة التـي يقـوم هبـا أحد او أكثر مـن املهنيـني العاملني يف الصحة النفسـية ويسـتخدم هبا 
خمتلـف اسـاليب دراسـة احلالة من اجـل الوصـول اىل التقييم النفيس الشـامل.

مادة: )٢(

تسـرى أحكام هذا القانـون عىل منشآت الصحة النفسية اآلتية

املستشفيات املتخصصة يف الطب النفيس سواء كانت عامة أو خاصة.. ١

أقسام الطب النفيس باملنشات العامة واخلاصة.. ٢

املراكز الطبية املرخص هلا بالعمل يف جمال الصحة النفسية .. ٣

وال تســرى أحـكام هـذا القانــون عـىل العيـادات اخلاصـة » اخلارجية » غـري امللحقة بمنشـآت الصحة النفسـية 
املشـار إليهـا، وغـري املخصصه حلجـز املرىض النفسـيني.

 مادة: )٣(

ال جيـوز أدارة أو تشـغيل أي منشـأه مـن منشـات الصحـة النفسـية التـي تـرسي عليهـا أحكام هـذا القانـون إال 
بنـاء عـىل ترخيـص يصـدر مـن وزارة الصحـة وقيدهـا بسـجالت وحـدة االجـازة والرتخيـص وفقـًا للروط 
واإلجـراءات املبنيـة بالالئحـة التنفيذيـة هلـذا القانـون، وذلـك دون اإلخـالل بأحـكام قانـون املنشـأة العالجيه 

صة خلا ا

ويكون الرتخيص ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ملدد أخري مماثلة

ويف مجيـع احلـاالت جيـب أن يتـوىل إدارة املنشـأة أحـد األطباء النفسـيني ويكـون مسـئوالً أمام اجلهـات املختصة 
عـام يقع مـن خمالفات يف املنشـأة.

 مادة: )٤(

جيـب أن يكون لدى كل منشـأة من منشـآت الصحة النفسـية سـجل خـاص للمريض النفسـيني - أيًا كان سـبب 
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دخوهلـم املنشـأة وحتـدد الالئحـة التنفيذيـة هلـذا القانـون البيانات واملـدة التي جيـب االحتفاظ هبا بالسـجل لدي 
املنشأة. 

ويكـون لـوزارة الصحـة احلق يف اإلطالع عىل السـجالت املشـار إليهـا للعمل هبا وفقـًا ألحكام هـذا القانون مع 
االحتفاظ برسيـة املعلومات.

مادة: )5(

تتـوىل وحـدة الصحـة النفسـية يف وزارة الصحة اإلرشاف عـىل كافة مراكز الصحة النفسـية سـواء كانت حكومية 
او خاصـة، ومتابعـة تنفيـذ أحكام هذا القانون يف منشـآت الصحة النفسـية ولـه عىل األخص: 

وضـع السياسـات التـي تضمن احـرتام حقوق وسـالمة املريض النفسـيني وكذلك نـر تقاريـر دورية عن . ١
أعاملـه طبقـا ملا حتـدده الالئحـة التنفيذية هلـذا القانون 

بالضامنـات واحلقـوق . ٢ النفسـيني والتأكـد مـن متتعهـم  املـرىض  مراقبـة أحـوال دخـول وحجـز وعـالج 
القانـون. املنصـوص عليهـا يف هـذا 

وضـع معايـري الرتخيـص الصـادرة مـن وزارة الصحـة / وحـدة االجـازة والرتخيـص بـإدارة وتشـغيل . ٣
املنشـآت املنصـوص عليهـا ىف املادة )٢( من هـذا القانـون وجتديده وإلغائـه، ويكون لرئيس وحـدة الصحة 
النفسـية بـوزارة الصحـة ونخبة فنيـه من األطبـاء املتخصصني لإلطالع عىل سـجالت املرىض عنـد اللزوم، 

وذلـك طبقًا ملـا تتضمنـه الالئحـة التنفيذية هلـذا القانون.

الدخول اإلرادي

مادة: )٦(

حيـق لـكل مريـض نفيس بلـغ الثامنة عر مـن عمره طلـب دخول إحدى منشـات الصحـة النفسـية دون موافقة 
أحـد كـام حيق له طلـب اخلروج يف أي وقـت إال إذا انطبقـت عليه رشوط الدخـول اإللزامي وىف هـذه احلالة تتبع 

اإلجـراءات املقـررة يف هـذا الشـأن، وىف مجيع األحـوال خيطر أهـل املريض متى وافـق عىل ذلك. 

مادة: )٧(

جيـوز للطبيـب النفيس املسـئول أو مـن ينوب عنه بناء عـىل تقييم نفيس مسـبب أن يمنع مريـض الدخول اإلرادي 
مـن مغادرة املنشـأة ملدة ال ُتتجاوز ٧٢ سـاعة يف أي مـن احلالتني اآلتيتني: 

إذا رأى أن خروجـه يشـكل احتـامال جديـا حلـدوث أذى فورى أو وشـيك عىل سـالمته أو صحتـه أوحياته . ١
أو عـىل سـالمة أو صحة أو حيـاة اآلخرين.

إذا رأى أنه غري قادر عىل رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة املرض النفيس.. ٢
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حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

مادة: )٨(

جيـوز ألي مـن الوالديـن أو الـويص أو القيـم تقديـم طلـب لفحـص املريـض النفـيس ناقـص األهليـة لعالجـه 
بإحـدى مركـز الصحـة النفسـية، عـىل أن يستشـار األخصائـي االجتامعـي بذلـك املركـز ىف هـذا الطلـب.

الدخول اإللزامي

مادة: )٩(

ال جيـوز إدخـال أي شـخص إلزاميـا للعـالج بإحـدى مركـز الصحـة النفسـية إال بموافقـة طبيـب متخصص ىف 
الطـب النفسـى وذلـك عنـد وجـود عالمـات واضحـة تـدل عـىل وجـود مـرض نفـيس شـديد يتطلـب عالجه 

دخـول إحـدى منشـآت الصحـة النفسـيه وذلـك ىف احلالتـني اآلتيتني:

قيام احتامل تدهور شديد ووشيك للحالة النفسيه. ١

إذا كانـت أعـراض املرض النفسـى متثل هتديدا جديا ووشـيكا لسـالمة أو صحة أو حياة املريض أو سـالمة . ٢
وصحة وحيـاة اآلخرين.

وىف هاتـني احلالتـني يتعـني أن يكـون املريـض رافضـا لدخـول املنشـأة لتلقـى العـالج الالزم عـىل أن يتـم إبالغ 
األهـل، ومديـر املنشـأة، ومكتـب اخلدمـه اإلجتامعيـه التابـع لـه حمل إقامـة املريـض ومركـز الصحة النفسـية او 
وحـدة الصحـة النفسـية بقـرارات إدخـال املريـض إلزاميـا خالل أربعـه وعرون سـاعة مـن دخولـه مرفقا هبا 

تقريـر يتضمـن تقييـام حلالتـه الصحيـة وذلك كلـه عىل النحـو الـذي حتـدده الالئحـة التنفيذيه. 

 مادة: )١٠(

جيـوز لطبيـب غـري متخصـص ىف الطـب النفسـى بإحـدى منشـآت الصحـة النفسـيه املنصـوص عليهـا ىف هـذا 
القانـون وىف احلالتـني املنصـوص عليهام ىف املاده السـابقه ووفقا لألحـكام املنصوص عليها فيهـا أن ُيدخل مريضا 
دون إرادتـه لتقييـم حالتـه وملـدة ال تتجـاوز ثامنيـة وأربعني سـاعة وذلك بنـاء عىل طلـب كتابى يقدم إىل املنشـأة 

مـن أى مـن األشـخاص األتيه

أحد أقارب املريض حتى الدرجه الثانيه.. ١

أحد ضباط قسم الرطه. . ٢

األخصائى اإلجتامعى باملنطقة. ٣

مفتش الصحة املختص. ٤

قنصل الدوله التى ينتمي إليها املريض األجنبى. 5
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أحـد متخصـى الطب النفسـى ممـن ال يعمل بتلك املنشـأة وال تربطه صلـة قرابة باملريض أو بمدير املنشـأة . ٦
حتى الدرجـه الثانية. 

ويعرض األمر عىل النيابة العامه خالل فرته ال جتاوز ٢٤ ساعة الختاذ ما يلزم 

وجيـوز للطبيـب النفسـى املسـئول إلغاء الدخـول اإللزامى قبل إنتهـاء املده املشـار إليها ىف الفقـره األوىل من هذه 
املـاده إذا انتفـت مربراتـه عـىل أن يقوم بإبـالغ ذلك لكل من مدير املنشـأة ومكتـب اخلدمه اإلجتامعيـه مع إحاطة 

املريـض واألهل علام هبـذا القرار.

مادة: )١١(

جيـوز للطبيـب النفسـى املسـئول أن يمـدد فـرتة الدخـول اإللزامـي املنصـوص عليهـا يف املـادة السـابقة إىل مدة 
أقصاهـا سـبعة أيـام وذلـك إذا إسـتمرت املـربرات املنصـوص عليهـا ىف املـاده ٩ مـن هـذا القانـون ومل يكـن يف 
اإلمـكان احلصـول عـىل التقييـم الطبـي املسـتقل خـالل الثالثـة أيـام األوىل مـن الدخـول اإللزامـي مـع إخطار 

اجلهـات املشـار إليهـا يف املادة السـابقة. 

 مادة: )١٢(

ال جيـوز إبقـاء املريـض النفسـى إلزاميا بإحدى منشـأت الصحة النفسـيه ألكثر من إسـبوع إال بعد إجـراء تقيمني 
نفسـيني للمريض بواسـطة أخصائيني للطب النفسـى مسـجلني لدى املجلـس الطبي للصحة النفسـيه املختص.

مادة: )١٣(

يف احلـاالت غـري العاجلـه و التـي يتعـذر فيهـا إحضـار املريـض بالوسـائل العاديـة، يتعـني عـيل األشـخاص 
املذكوريـن باملـادة )١٠( مـن هـذا القانـون إبـالغ النيابـة العامـة لنـدب احـد األطبـاء النفسـيني لفحـص حالـة 
املريـض وتقريـر مـا إذا كانـت حالتـه تسـتدعى الدخـول اإللزامـي للمنشـأة وعـرض ذلـك عـىل النيابـة العامة 
والتـي هلـا أن تأمـر بنقلـه إيل احـدي منشـآت الصحة النفسـية العامـة للعـالج إذا ما قـرر الطبيب النفـيس حاجة 
املريـض إيل ذلـك، أو نقلـه إىل أحـدى املنشـآت اخلاصـة إذا رغب املريـض أو ذويـه يف ذلك بناء عـىل طلب ُيقدم 

 . العامة  للنيابـة 

ويشـرتط يف الطبيـب الـذي تنتدبه النيابـة العامـة أن يكون مقيدًا لـدى املجلس الطبـي للصحة النفسـية املختص 
بحسـب األحـوال وأال يُمـت بصلـة قرابـة للمريـض أو ملديـر املنشـأة حتـى الدرجـة الثالثـة، وأال يكـون مـن 

العاملـني باملنشـأة التـي يعالـج فيهـا املريض. 

 مادة: )١٤(

جيـوز للمريـض أو ملحاميـه أو لذويـه التظلـم من قـرارات احلجز أو العـالج اإللزامـي إيل رئيس وحـدة الصحة 
النفسـية التابـع لـوزارة الصحـة الفلسـطينية يف هـذه احلالـة أن ينـدب خبـريًا مـن خـارج املنشـأة لفحـص احلالة 
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النفسـية للمريـض، وعـىل املجلـس أن يبـت يف التظلـم يف خـالل مـدة أقصاها إسـبوعني مـن تاريـخ تقديمه 

وجيـوز للمريـض أو حماميـه أو ذويـه التظلـم مبـارشة مـن هـذه القـرارات إىل املجلـس الطبـي للصحة النفسـيه، 
وعـىل املجلـس ان يبـت ىف التظلـم خـالل مـده أقصاهـا إسـبوعني مـن تاريـخ تقديمـه، وذلـك كلـه مـع عـدم 
اإلخـالل بحقهـم ىف الطعـن عىل قـرارات جملس الصحه النفسـيه أمام حمكمـة القضـاء اإلدارى، وللمريض احلق 

ىف التظلـم مـره واحـده كل مـدة حجز.

 مادة: )١5(

إذا هـرب املريـض اخلاضـع لنظام الدخـول أو العالج اإللزامـي وجب عىل إدارة املنشـأة إبالغ الرطـة أو النيابه 
العامـه للبحث عنه وإعادته إىل املنشـأة السـتكامل إجراءات العـالج اإللزامي.

مادة: )١٦(

جيـوز ملديـر املنشـأة إهنـاء حالـة الدخـول أو العـالج اإللزامـي بناًء عـىل طلب أحـد أقربـاء املريض أو مـن يقوم 
عـىل شـئونه قانونيـا وذلـك إذا أصيـب املريض بمرض جسـامين ينُـذر باملوت عـىل أن خُيطر بذلك وحـدة الصحة 

النفسـية خالل مـدة ال جُتـاوز ثالثة أيـام عمل.

مادة: )١٧(

يف حـال حتسـن حالة املريض النفسـية وأصبحـت حالته تسـمح بإخراجه من املستشـفى فلطبيـب املعالج ان خيرب 
مدير املنشـاة بإخراجه وإعـالم ذويه بتاريـخ املغادرة.

 مادة: )١٨(

جيـوز ملديـر املستشـفى نقـل املريض اخلاضـع لقـرارات الدخـول أو العـالج اإللزامي من منشـأة إىل أخـري بعد 
إبـالغ وحـدة الصحـة بناء عـىل تقييم يوضـح حالة املريـض واألسـباب الداعيـة لنقله.

اإليداع بقرارات أو بأحكام قضائية

مادة: )١٩(

يف حالـة صـدور قـرار مـن النيابـة العامة أو حكـم قضائي بإيداع أحـد املتهمني بإحدى منشـآت الصحة النفسـية 
للفحـص ينتـدب وحـدة الصحة النفسـية جلنـة ثالثية مـن األطبـاء املقيدين لدهيـا لفحـص حالة املودع النفسـيه 
والعقليـه طبقـًا ملضمـون القـرار أو احلكـم، وجيـب إبـالغ اجلهـة القضائيـة بتقرير عـن احلالـه النفسـيه والعقلية 
يتضمـن نتيجـة التقييـم وذلك خـالل املده التـى حيددها قـرار اجلهـات القضائيه ولـه ان يطلب مهلـه إضافيه إذا 

إقتـى األمر عـىل أن يشـمل التقرير مـا يأتى:

حالة املودع النفسية أو العقليه وقت ارتكاب اجلريمة من حيث مدى توافر اإلدراك أو اإلختيار.. ١
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حالة املودع النفسية أو العقليه وقت إجراء التقييم.. ٢

اخلطة العالجية املقرتحة.. ٣

 مادة: )٢٠(

يف مجيـع األحـوال ال جيـوز إهنـاء اإليـداع أو منـح املريـض أجـازة للعـالج إال بعـد الرجـوع إىل اجلهـة القضائية 
اآلمـرة باإليـداع، وجيـب مراجعـة تقييـم قـرار اإليـداع مـره كل عام عـىل األقل.

 مادة )٢١(

جيـوز ملديـر املنشـأة يف حالة إصابة املـودع بأحد األمـراض العضوية التريـح بخروجه بصحبـة الرطة للعالج 
بإحـدى املستشـفيات املتخصصـة، ويف هـذه احلالة تلتزم الرطة بحراسـته طـوال فرتة عالجـه وإعادته إىل مكان 

اإليداع. 

 عالج املريض النفيس

مادة: )٢٢(

يف حالـة متتـع املريـض بالقـدرة العقليـة عـىل فهـم وإدراك اإلجـراءات واملعلومـات املقدمـه إليـه وإختـاذ قـرار 
مبنـى عـىل هـذا اإلدراك والتعبـري عنـه تعبـريا صحيحـا يلتـزم الطبيب النفسـى املسـئول بعـدم اعطـاء أى عالج 
ملريـض الدخـول االرادى دون احلصـول عـىل موافقته املسـبقة املبنية عىل إرادة حرة مسـتنرية، كام يلتزم بتسـجيل 
اخلطـة العالجيـة املقرتحـة، واثبـات موافقـة املريـض أو عـدم موافقته ىف امللـف الطبى لـه وذلك طبقـًا للروط 

واإلجـراءات التـى حتددهـا الالئحـة التنفيذية هلـذا القانون. 

وتقـع مسـئولية تقريـر قـدرة املريـض العقليـه عـىل إعطـاء موافقـة رصحيـة ومسـتنرية مـن عدمـه عـىل الطبيـب 
النفسـى املسـئول.

وىف مجيـع األحـوال يلتـزم أعضـاء الفريـق العالجـى بتسـجيل كل تدخـل عالجـى يقـوم بـه أى منهـم بملـف 
املريـض وذلـك عـىل النحـو الـذي تبينـه الالئحـة التنفيذيـة هلـذا القانـون. 

 مادة: )٢٣(

ال جيـوز إعطـاء املريـض النفـيس أي عـالج حلالته سـواء كان هذا العـالج دوائيا أو نفسـيا أو سـلوكيا أو كهربائيا 
أو أى مـن العالجـات املسـتخدمه ىف الطـب النفسـى دون إحاطته علـام بذلك ،ويتعـني إحاطته علـام بطبيعة هذا 
العـالج والغـرض منـه وأألثـار التـى قد تنجم عنـه والبدائـل العالجيه لـه ، إذا امتنـع مريض الدخـول اإللزامي 
عـن تنـاول العـالج املقـرر حيـق للطبيـب النفـيس املسـئول إلزامه بالعـالج ، عـىل أن يسـتوىف الطبيـب إجراءات 
العـالج اإللزامـي قبـل الـروع ىف ذلـك ،وجيـب عليه مراجعـة إجـراءات العـالج اإللزامـى كل أربعة أسـابيع 
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عـىل األكثـر، كـام جيب إعـادة النظر يف تلـك اإلجراءات عنـد قيام الطبيـب املعالج بإجـراء أي تغيـري جوهري يف 
اخلطـة العالجية املـرح هبا .

مادة: )٢٤(

جيـوز يف حالـة الـرضورة العاجلـة إعطـاء املريـض النفـيس العـالج دون احلصـول عـىل موافقتـه متـى كان ذلك 
الزمـا ملنـع حـدوث تدهور وشـيك للحالة النفسـية أو اجلسـدية للمريض من شـاهنا أن تعرض حياتـه أو صحته 
أو حيـاة وصحـة اآلخريـن خلطـر جسـيم وشـيك عـىل أال تتجـاوز مدتـه إثنـني وسـبعني سـاعة وذلـك طبقا ملا 

حتـدده الالئحـة التنفيذية هلـذا القانون. 

 مادة: )٢5(

ال جيـوز إجـراء العـالج الكهربائـى الالزم حلالـة املريض النفسـى إال حتـت تأثري خمـدر عام وباسـط للعضالت، 
ويتعـني احلصـول عـىل موافقتـه عـىل ذلـك كتابة بنـاء عـىل إرادة حـره مسـتنريه وبعـد إحاطته علـام بطبيعـة هذا 
العـالج والغـرض منـه، واألثـار اجلانبيه التى قـد تنجم عنـه، والبدائل العالجيه لـه، فإذا رفـض املريض اخلاضع 
إلجـراءات الدخـول والعـالج اإللزامـى هذا النـوع من العـالج وكان الزما حلالته فـرض عليه بعد إجـراء تقييم 

طبي مسـتقل.

مادة: )٢٦(

حيـق للطبيـب النفسـى املسـئول أن يـرح بإعطـاء املـرىض اخلاضعـني لقـرارات الدخـول والعـالج اإللزامـى 
أجـازات عالجيـه بالـروط واإلجراءات التـى حتددها الالئحـة التنفيذيه هلـذا ألقانون ويسـتمر املريض ىف تلك 

احلالـه خاضعا لقـرارات الدخـول والعـالج اإللزامى.

وىف حالـة ختلـف املريـض احلاصـل عـىل أجـازه عالجيه عـن احلضـور إىل املنشـأة ىف هناية املـده املحـدده أجازته 
تبلـغ الرطـه عنـه وكذلـك يبلغ االهـل واجلهـة املحولـة للمريض.

 مادة: )٢٧(

جيـوز نقـل املريـض النفسـى اخلاضع للدخـول أو العـالج اإللزامـى من منشـأة الصحة النفسـيه املوجـود هبا إىل 
مستشـفى عـام للعـالج وذلـك إذا مـا أصابه مـرض جسـدى ومل يتوفر لـه عالج باملنشـأة املوجـود هبا. 

 مادة: )٢٨(

جيـوز تطبيـق نظـام األوامر العالجيـة عىل املريـض النفيس اخلاضـع لنظام الدخـول والعـالج اإللزامي بعد . ١
خروجـه من املنشـأة، ويقصـد به فرض العـالج عىل املريـض النفيس خارج نطاق منشـآت الصحة النفسـية 



٧٣

مرفق رقم )2(  مسودة مشروع قانون الصحة النفسية

وحتت إرشافهـا إذا توافرت الـروط اآلتية: 

أن تسمح حالة املريض استمرار عالجه دون احلاجة لبقائه باملنشأة.. ٢

إذا كان من شأن توقف العالج تدهور حالة املريض النفيس.. ٣

  أال متثل حالة املريض خطرًا جسياًم عىل حياته أو سالمة وحياة اآلخرين.. ٤

أن يكـون للمريـض تاريـخ معـروف بعدم االنتظـام يف تعاطـي األدوية النفسـية املوصوفة له عـىل نحو أدى . 5
إىل تكـرار انتـكاس حالته ودخولـه وعالجه إلزاميا بإحدي املنشـآت النفسـية.

أن يتم احلصول عىل تقييم طبي مستقل .. ٦

مادة: )٢٩(

يف حالـة وفـاة املريـض اخلاضـع إلجـراءات الدخـول أو العـالج اإللزامـي تلتـزم إدارة املنشـأة بإخطـار النيابـة 
املختصـة وأهـل املريـض واملجلـس اإلقليمـى للصحة النفسـية خـالل أربع وعرين سـاعة مـن تاريـخ الوفاة، 
فضـاًل عن إرسـال تقريـر مفصـل إىل وزارة الصحة الفلسـطينية ووحدة الصحة النفسـية مصحوبا بصـورة كاملة 

مـن ملـف املريـض املتوىف شـامال مجيـع الفحوصـات واألبحاث وطـرق العـالج التي اسـتخدمت. 

حقوق املرىض

مادة: )٣٠(

يتمتـع املريـض النفـيس الـذي يعالج بإحدى املنشـآت املنصـوص عليهـا يف املادة )٢( مـن هذا القانـون باحلقوق 
 - اآلتية: 

تلقى العناية الواجبة يف بيئة آمنة ونظيفة.. ١

حظر تقييد حريته عىل خالف أحكام هذا القانون.. ٢

اإلحاطة علاًم باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العالجي الذي يرعاه باملنشأة.. ٣

 رفـض مناظرتـه أو عالجـه بمعرفـة أي مـن أفـراد الفريـق العالجي عـىل ان يسـتجاب هلذا احلـق ىف حدود . ٤
املتاحه. اإلمكانـات 

تلقـى املعلومـات الكاملـة عن التشـخيص الذي أعطـي حلالته وعن اخلطـة العالجية املقرتحـة وعن احتامل . 5
حالته. تطورات 

أن يكون العالج املقدم له طبقًا للمعايري الطبية املرعية واملعرتف هبا يف األوساط العلمية.. ٦

رضورة أخذ موافقة جلنة أخالقيات البحث العلمى قبل تعرضه ألي بحث إكلينيكى. . ٧



٧٤الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

 أن حيظـى ىف حالـة املوافقـه عىل اخلضـوع إلجراء التجارب والبحـوث العلميه برح كامل هلـدف التجربه، . ٨
عـىل أن حيظر إجراء التجـارب عىل املرىض اخلاضعـني لقرارات الدخول والعـالج اإللزامى.

محايـة رسيـة املعلومـات التـي تتعلـق بـه وبملفـه الطبـي وعـدم إفشـاء تلـك املعلومـات لغـري األغـراض . ٩
العالجيـه إال ىف احلـاالت األتيـه:

   - طلب طلب املعلومات من جهة قضائية.        

  - وجود إحتامل قوى بحدوث رضر خطري أو إصابه وخيمه للمريض أو األخرين.  

  - حاالت اإلعتداء عىل األطفال أو الشك ىف وجود إعتداء. 

حـق لوحـدة الصحـة النفسـية / وزارة الصحـة الفلسـطينية ىف تكويـن جلنه فنيه مـن األطبـاء املتخصصني يكون 
هلـا احلـق ىف اإلطـالع عىل سـجالت املـرىض طبقا للبنـد رقم ٤ مـن املـاده ٧ من هـذا القانون. 

محاية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته باملنشأة.. ١٠

احلصـول عـىل تقريـر طبي كامل عـن حالته النفسـيه وعـن كافـة الفحوصات واإلجـرات العالجيـه التى . ١١
متـت لـه أثنـاء عالجـه باملستشـفى، وىف حالـة رغبته ىف احلصـول عىل صـوره ضوئيه مـن امللـف كامال أن 
يلجـأ إىل املجلـس املختـص للصحه النفسـيه وجيـوز للمجلـس حجب هذا احلـق مؤقتا ألسـباب عالجيه 

وحيـق للمريـض التظلـم من هـذا اإلجراء طبقـا ألحكام هـذا القانـون والئحتـه التنفيذيه. 

التظلم من أي إجراء وفقًا للقواعد واإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.. ١٢

مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما مل تتعارض املقابلة مع اخلطة العالجية.. ١٣

مكينه من مقابلة حماميه.. ١٤

احلصول عىل أجازات عالجية طبقًا للخطة العالجية املوضوعة له.. ١5

طلـب اخلـروج مـن املنشـأة دون مصاحبـة أحـد من ذويـه متـى انتهت فـرتة دخولـه إلزاميا بعـد احلصول . ١٦
عـىل خطـه لرعايتـه نفسـيا بعد اخلـروج، وذلك مـع مراعـاة رعايتـه إجتامعيا. 

احلامية من االستغالل االقتصادي واجلنيس ومن اإليذاء اجلسدي والنفيس واملعاملة املهينة.. ١٧

احلصول عىل خدمات االتصال الداخيل واخلارجي وذلك طبقا للخطه العالجيه املقرره.. ١٨

ىف حاالت العالج اإلرادى: 

أ . تلقي املعلومات الالزمة إلعطاء موافقة رصحية حرة مستنرية لكل عالج مقرتح من الفريق العالجي      

ب . رفض العالج املقدم له عىل أن حياط علاًم بتأثري هذا الرفض عىل صحته.
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ت .أخـذ رأيـه يف كل القـرارات املتعلقـة بعالجـه وخروجـه مـن املنشـأة واحلصـول كتابة مـن إدارة املنشـأة عىل 
خطـة عالجـه وخروجه. 

 مادة: )٣١(

تلتـزم كل منشـأة خاضعـة هلـذا القانـون بتسـليم املريـض وذويه صورة مـن حقـوق املريض املنصـوص عليها يف 
املـادة السـابقة عنـد دخـول املنشـأة وذلك مع إيداع نسـخة مـن هذه احلقـوق بملفـه الطبي وأخرى بالسـجالت 
الطبيـة بعـد التوقيـع عليهـام مـن املريـض. كـام تلتـزم بوضـع نسـخة من تلـك احلقـوق يف أماكـن ظاهـرة ليطلع 
عليهـا املـرىض والزائـرون، وتلتـزم إدارة املنشـأة بإيضـاح هـذه احلقـوق لـكل مريـض عنـد الدخـول وكذلـك 
إيضـاح إجـراءات التظلـم، وكيفية تقديـم الشـكاوى واجلهة املنوط هبا اسـتالمها وذلـك طبقا ملا حتـدده الالئحة 

التنفيذيـة هلـذا القانون.

مادة: )٣٢(

تشـكل بـكل منشـأة من منشـأت الصحه النفسـيه جلنـة لرعاية حقوق املـرىض بقرار من مدير املنشـأة عـىل النحو 
 - التايل: 

أحد األطباء النفسيني املسئولني باملنشأة )رئيسًا(.. ١

أحد أهايل املرىض أو أحد أعضاء اجلمعيات األهلية املهتمه بحقوق املرىض.. ٢

 أحد األخصائيني االجتامعيني باملنشأة إن وجد.ممثل عنها.. ٣

 وزارة الصحة وأعضاء وزارة الصحة.٤. 

 ممثل عن هيئة التمريض.. 5

وختتـص هـذه اللجنـة برعاية احلقـوق املنصوص عليهـا يف هذا القانـون، وبالقيـام بحمالت توعية هبـذه احلقوق 
بـني املـرىض والعاملـني، كـام ختتـص أيضـا بتلقـى الشـكاوى املقدمه مـن املـرىض أو ذوهيـم والتوجيه بـام يلزم، 
وحيـق هلـذه اللجنه تلقـى التظلم من قـرارات الدخول والعـالج اإللزامـى واألوامر العالجيه ورفعهـا إىل جمالس 
الصحـه النفسـيه، وجيب عـىل اللجنه تقديـم تقرير دورى للمجلـس املختص، وذلـك كله عىل النحـو الذي تبينه 

الالئحـه التنفيذيه هلـذا القانون. 

 مادة: )٣٣(

ال جيـوز لغـري أفـراد الفريـق العالجـي أو القائمـني عـىل السـجالت الطبيـة اإلطـالع عـىل املسـتندات اخلاصـة 
باملريـض إال بـإذن كتـايب منـه. كـام ال جيـوز اسـتخراج صـورة منهـا إال بـإذن مـن املجلـس اإلقليمـى للصحـة 

النفسـية. 



٧٦الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني

مادة: )٣٤(

ال جيـوز تقييـد حريـة املريـض جسـديًا أو عزلـه بأيـة وسـيلة دون إتبـاع اإلجـراءات الفنيـة والعلميـة واملتعارف 
عليهـا عامليـا والتـي حتددهـا الالئحـة التنفيذيـة هلـذا القانون. 
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مرفق رقم )3( خطة عمل منظمة الصحة العاملية اخلاصة بالصحة النفسية يف القترة 
 :2020-2013

القيم املرجعية للغايات العاملية:

القيم املرجعية لعام 2013 غايات خطة العمل أغراض خطة العمل

٨٨ بلدًا، أي ما يعادل 5٦٪ من البلدان 
املستجيبة او ٤5٪ من مجيع دول األعضاء يف 
املنظمة أعدت القيمة بناًء عىل قائمة مرجعية 

للتقييم الذايت )انظر الفرع ٢-١ من التقرير(.

الغاية ١-١: أن تكون ٨٠٪ من البلدان قد 
انتهت من وضع حتديث سياستها أو خططها 

بشأن الصحة النفسية عىل نحو يتامشى مع 
الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان 

)بحلول عام ٢٠٢٠(.

الغرض 1: تعزيز فعالية القيادة 
وترصيف الشؤون يف جمال الصحة 

النفسية.

٦5 بلدًا، أي ما يعادل ٤٢٪ من البلدان 
املستجيبة، أو ٣٤٪ من مجيع الدول األعضاء 

يف املنظمة، اعدت القيمة بناًء عىل قائمة 
مرجعية التقييم الذايت )انظر الفرع ٢-٢ من 

التقرير(.

الغاية ١-٢: أن تكون 5٠ ٪من البلدان قد 
انتهت من وضع أو حتديث قوانينها بشأن 

الصحة النفسية علـى نحو يتامشى مع 
الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان 

)بحلول عام ٢٠٢٠(.

مل يتسن احلساب من بيانات أطلس عام 
٢٠١٤، ولكن من املتوقع أن تقل عن ٢5٪، 

بناًء عىل فجوة العالج ودراسات احلصول عىل 
اخلدمات.

الغاية ٢: زيــادة التغطيــة عبــر اخلــدمات 
لالضــطرابات النفســـية الوخيمــة 

بنســـبة ٢٠٪ )بحلــول عــام٢٠٢٠(.

الغـــرض 2: تـــوفري 
خـــدمات الصـــحة النفســـية 

والرعايـــة اإلجتامعيـــة 
الشـــاملة واملتكاملـــة 

واملســـتجيبة لاحتياجات يف 
املرافق الصحية املجتمعية.

٨٠٪بلدًا، أي ما يعادل ٤٨٪ من البلدان 
املستجيبة أو ٤١٪ من مجيع الدول األعضاء يف 

املنظمة، اعدت القيمة بناء جرد ذايت للربامج 
احلالية )انظر الفرع ٤ من التقرير(.

الغاية ٣-١: ان يكون لدى ٨٠٪من البلدان 
برناجمان وطنيان متعددا القطاعات عىل األقل 
لتعزيز الصحة النفسية ووقايتها )بحلول عام 

.)٢٠٢٠

الغرض 3: تنفيذ اسرتاتيجيات 
تعزيز الصحة النفسية والوقاية من 

االضطرابات النفسية.

١١.٤ لكل ١٠٠٠٠٠٠نسمة. أعدت 
القيمة بناًء عىل تقديرات موحدة حسب 

السن )أنظر تقرير منظمة الصحة العاملية عن 
االنتحار،٢٠١٤(

الغاية ٣-٢: خفض معدالت االنتحار يف 
البلدان بنسبة ١٠٪)بحلول عام ٢٠٢٠(.

٦٤٪ بلدًا، أي ما يعادل ٤٢٪ من البلدان 
املستجيبة، او ٣٣٪ من مجيع الدول األعضاء 

يف املنظمة. أعدت القيم بناًء عىل التقييم الذايت 
للقدرة عىل التجميع املنتظم للبيانات اخلاصة 
بالصحة النفسية حتديدًا والتي تغطي القطاع 
العام عىل األقل )انظر الفرع ١ من التقرير(.

الغاية ٤: ان يقوم ٨٠٪ من البلدان روتينيًا، 
مرة كل عامني، بإعداد جمموعة أساسية واحدة 

عىل األقل من مؤرشات الصحة النفسية 
وتقديم تقارير بشأهنا من خالل نظمها الوطنية 

للمعلومات الصحية واإلجتامعية )بحلول 
عام ٢٠٢٠(.

الغرض 4: حتسني نظم املعلومات 
وطرق مجع ِّ البينات واجراء 

البحوث اخلاصة بالصحة النفسية.
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»ديوان املظالم« - فلسطني

املقر الرئيسي

رام اهلل - خلف املجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«

هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+
فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264

ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني
www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب اجلنوب
اخلليل 

رأس اجلورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+
فاكس: 2211120 2 970+

بيت حلم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+
فاكس: 2746885 2 970+

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا

مقابل السفارة األملانية - عمارة راحة - ط3
هاتف: 2989838 2 970+
فاكس: 2989839 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس التشريعي

خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+
فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+
فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر

عمارة شبير - ط1
بجوار شركة جوال سابقاً
هاتف: 2060443 8 970+
فاكس: 2062103 8 970+
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