
  مبادئ حماية األشخاص المصابين
  بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية

  
  اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

  ١٩٩١ديسمبر /كانون األول ١٧المؤرخ في  ٤٦/١١٩
  

  االنطباق
أو اللـون، أو   تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصـر، 

الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي أو االثنـي  
  .أو االجتماعي، أو المركز القانوني أو االجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد

  التعاريف
  :في هذه المبادئ

  ممثال قانونيا أو ممثال آخر مؤهال،" المحامي"تعني عبارة 
  سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،" السلطة المستقلة"تعني عبارة 

تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العالج والعنايـة  " العناية بالصحة العقلية"تشمل 
  وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو االشتباه في اإلصابة بمرض عقلي،

أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها األساسية " لعقليةمصحة األمراض ا"تعني 
  توفير العناية بالصحة العقلية،

طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضـة، أو  " الممارس في الصحة العقلية"تعني عبارة 
أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهال علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصـل  

  رعاية الصحية العقلية،بال
شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميـع األشـخاص الـذين    " المريض"تعني عبارة 

  يدخلون مصحة لألمراض العقلية،
شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المـريض فـي أي   " الممثل الشخصي"تعني عبارة 

ذلـك األب أو األم أو  ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عـن المـريض، ويشـمل    
  الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص القانون المحلي علي غير ذلك،

إلعادة النظر في إدخـال مـريض أو    ١٧الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ " هيئة الفحص"تعني عبارة 
  .احتجازه قسرا في مصحة األمراض العقلية

  
  



  بند تنفيذي عام
في هذه المبادئ إال للقيود التي يقضي بهـا القـانون    ال يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة

والتي تكون الزمة لحماية صحة وسالمة الشخص المعني أو األشخاص اآلخرين، أو لحمايـة  
السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو حقوق اآلخرين وحرياتهم 

  .األساسية
  ١المبدأ 
  حقوق األساسيةالحريات األساسية وال

يتمتع جميع األشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقليـة  . ١
  .التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية

يعامل جميع األشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهـذه الصـفة معاملـة    . ٢
  .صيلةإنسانية مع احترام ما لإلنسان من كرامة أ

لجميع األشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحمايـة  . ٣
من االستغالل االقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال االستغالل، ومن اإليذاء الجسـدي أو  

  .غير الجسدي أو المعاملة المهينة
أي تفريـق أو  " التمييـز "ي ويعن. ال يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ٤

وال تعتبر التدابير . استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق
الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق األشخاص المصـابين بمـرض عقلـي، أو ضـمان     

ـ . النهوض بهم تمييزا ا ألحكـام  وال يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفق
هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو ألفراد آخـرين مـن   

  .حقوق اإلنسان
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقـوق المدنيـة والسياسـية    . ٥

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهـد  
لدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق   ا

المدنية والسياسية، وفي الصكوك األخرى ذات الصلة مثل اإلعالن الخاص بحقوق المعـوقين  
ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال   

  .االعتقال أو السجن
أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هـذا الشـخص عـديم األهليـة     . ٦

القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم األهلية، بتعيين ممثل شخصي، ال يجوز اتخاذه إال بعـد  
ويحق للشـخص  . محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي

وإذا لم يحصل الشخص الذي تكـون أهليتـه   . وضع النظر أن يمثله محامالذي تكون أهليته م



موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنـه  
وال يجوز أن يمثل المحامي في نفس الـدعوى  . طالما لم تكن تتوفر له اإلمكانيات الكافية للدفع

عاملين فيها، وال يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشـخص  مصحة لألمراض العقلية أو ال
ويجـب  . الذي تكون أهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة

أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة باألهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقـة  
للشخص الذي تكون أهليته موضـع النظـر، ولممثلـه     ويحق. معقولة يحددها القانون المحلي

الشخصي، إن وجد، وألي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمـة  
  .أعلي

عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب بمـرض عقلـي   . ٧
سب حالة ذلك الشخص، لضمان عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم وينا

  .حماية مصالحه
  ٢المبدأ 

  حماية القصر
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحمايـة  
القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم األمر، تعيين ممثل خاص من غير أفـراد  

  .األسرة
  ٣المبدأ 

  ع المحليالحياة في المجتم
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر اإلمكان، فـي المجتمـع   

  .المحلي
  ٤المبدأ 

  تقدير اإلصابة بالمرض العقلي
  .يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا. ١
السياسي أو االقتصـادي أو   ال يجوز أبدا تقرير اإلصابة بمرض عقلي علي أساس المركز. ٢

االجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو ألي سبب آخر ال يمت بصلة 
  .مباشرة لحالة الصحة العقلية

ال يجوز أبدا أن يكون النزاع األسري أو المهني، أو عدم االمتثـال للقـيم األخالقيـة أو    . ٣
و المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، االجتماعية أو الثقافية أو السياسية أ

  .عامال مقررا في تشخيص المرض العقلي



ال يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شـخص بمـرض   . ٤
  .عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق عالجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا

ألي هيئة تصنيف شخص ما علي أنه مصاب بمرض عقلـي، أو   ال يجوز ألي شخص أو. ٥
اإلشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إال لألغراض التي تتصل مباشرة بـالمرض العقلـي أو   

  .بعواقبه
  ٥المبدأ 

  الفحص الطبي
ال يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غيـر  

  .ا إلجراء مصرح به في القانون المحليمصاب بمرض عقلي إال وفق
  ٦المبدأ 

  السرية
يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع األشخاص الـذين تنطبـق علـيهم هـذه     

  .المبادئ
  ٧المبدأ 

  دور المجتمع المحلي والثقافة
لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر اإلمكان، في المجتمع المحلـي الـذي   . ١

  .ش فيهيعي
حينما يجري العالج في مصحة لألمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب . ٢

من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلك، وأن يعود إلي مجتمعه المحلـي فـي   
  .أقرب وقت ممكن

  .لكل مريض الحق في عالج يناسب خلفيته الثقافية. ٣
  ٨المبدأ 

  معايير الرعاية
لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية واالجتماعية التي تناسب احتياجاته . ١

الصحية، كما يحق له الحصول علي الرعاية والعالج وفقا لـنفس المعـايير المنطبقـة علـي     
  .المرضي اآلخرين

توفر لكل مريض الحماية من األذى، بما في ذلك العالج باألدوية التي ال يكون هناك مبرر . ٢
لها، ومن اإليذاء علي أيدي المرضي اآلخرين أو الموظفين أو غيرهم، ومن األعمال األخرى 

  .التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا
  



  ٩المبدأ 
  العالج

لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعالج الذي يتطلب أقل قـدر  . ١
ما الحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلـي حمايـة   ممكن من التقييد أو التدخل ويكون مالئ

  .سالمة اآلخرين البدنية
يكون عالج كل مريض ورعايته قائما علي أساس خطة توضع لكل مريض علـي حـدة   . ٢

  .وتناقش معه، ويعاد النظر فيها بانتظام، وتعدل حسب االقتضاء، ويقدمها مهنيون مؤهلون
ائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقـة  يكون توفير الرعاية للصحة العقلية د. ٣

بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثـل مبـادئ آداب   
مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطبـاء، فـي حمايـة المسـجونين     

ملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو    والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعا
وال يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومـات  . المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

  .والمهارات الطبية في مجال الصحة العقلية
  .ينبغي أن يستهدف عالج كل مريض الحفاظ علي استقالله الشخصي وتعزيزه. ٤

  ١٠المبدأ 
  باألدوية العالج

يتعين أن تفي األدوية باحتياجات المريض الصحية علي أفضل وجه، وال تعطي للمـريض  . ١
. إال ألغراض عالجية أو تشخصية، وال تعطي له أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة اآلخـرين 

أدناه من هذه المبادئ، ال يعطـي ممارسـو الرعايـة     ١١من المبدأ  ١٥ورهنا بأحكام الفقرة 
  .العقلية للمريض إال األدوية ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة الصحية

ال يجوز أن يصف األدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح لـه القـانون بـذلك،    . ٢
  .ويسجل الدواء في سجالت المريض

  ١١المبدأ 
  الموافقة علي العالج

ما يرد النص عليه فـي  ال يجوز إعطاء أي عالج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء . ١
  .من هذا المبدأ ١٥و  ١٣و  ٨و  ٧و  ٦الفقرات 

الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغـراءات  . ٢
غير الئقة، بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل ولغـة  

  :يفهمها المريض، عن
  لتشخيصي،التقييم ا) أ(



  الغرض من العالج المقترح، وطريقته، ومدته المحتملة والفوائد المتوقعة منه،) ب(
  أساليب العالج البديلة، بما فيها تلك األقل تجاوزا،) ج(
  .األلم أو الضيق المحتمل، وأخطار العالج المقترح وآثاره الجانبية) د(
ه أثنـاء إجـراء إعطـاء    يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختيار. ٣

  .الموافقة
للمريض الحق في رفض أو إيقاف العالج، باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرات . ٤
وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقـاف  . من هذا المبدأ ١٥و  ١٣و  ٨و  ٧و  ٦

  .العالج
عطاء الموافقـة عـن   ال يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إ. ٥

وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له أنه ال يمكن إعطـاء العـالج دون   . علم
  .الموافقة عن علم

من هذا المبدأ، يجوز أن  ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١٢و  ٨و  ٧باستثناء ما تنص عليه الفقرات . ٦
قـق الوفـاء   تنفذ علي المريض خطة عالج مقترحة دون موافقة المريض عـن علـم إذا تح  

  :بالشروط التالية
  إذا كان المريض، في وقت اقتراح العالج، محتجزا كمريض رغم إرادته،) أ(
إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بالموضوع، بما فـي ذلـك   ) ب(

، من هذا المبدأ، بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتـراح العـالج   ٢المعلومات المحددة في الفقرة 
األهلية إلعطاء أو رفض الموافقة عن علم علي خطة العالج المقترحة، أو إذا اقتنعت السـلطة  
المذكورة بأن امتناع المريض عن إعطاء الموافقة المذكورة هو، حسبما تنص عليـه القـوانين   
المحلية، امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سالمة المـريض نفسـه أو سـالمة    

  اآلخرين،األشخاص 
إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العالج المقترحة تفي باحتياجات المريض الصـحية  ) ج(

  .علي أفضل وجه
أعاله علي مريض له ممثل شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي  ٦ال تنطبق الفقرة . ٧

مـن   ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١٢عالج المريض، لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 
هذا المبدأ، يمكن إعطاء العالج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافـق الممثـل الشخصـي    
بالنيابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات الوارد وصفها في الفقـرة  

  .أعاله ٣
 من هذا المبدأ، يجوز أيضا إعطاء ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١٢باستثناء ما تنص عليه الفقرات . ٨

العالج ألي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل يسمح له 



القانون بذلك أن العالج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري أو وشيك للمريض 
وال يجوز إطالة مدة هذا العالج إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما لهـذا  . أو ألشخاص آخرين

  .الغرض
ذن بإجراء، أي عالج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذلك بذل كل جهـد  عندما يؤ. ٩

إلعالم المريض بطبيعة العالج وبأي بدائل ممكنة، وإلشراك المريض فـي وضـع الخطـة    
  .العالجية بالقدر المستطاع عمليا

يجب تسجيل كل عالج علي الفور في سجالت المريض الطبية، مع بيـان مـا إذا كـان    . ١٠
  .ختياريا أو غير اختياريالعالج ا

ال يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير االختياري للمـريض إال حسـب اإلجـراءات    . ١١
المعتمدة رسميا لمصحة لألمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة 

هـذا  ويجـب أن ال يمتـد   . للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو لآلخرين
وتسجل جميع حاالت التقييـد  . اإلجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض

. الجسدي أو العزل غير االختياري، وأسبابها، وطبيعتها، ومداها في السجل الطبي للمـريض 
ويجب إبقاء المريض المقيد أو المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية والمراقبة الدقيقـة  

ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا . نتظمة من جانب موظفي المصحة المؤهلينوالم
  .كان لذلك صلة بالموضوع، علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريض

  .ال يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعالج للمرض العقلي. ١٢
ب بمرض عقلي إال إذا كان ال يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصا. ١٣

القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي علي أفضل وجـه باحتياجـات   
المريض الصحية، وبشرط موافقة المريض عن علم علي ذلك إال في الحالة التي يكون فيهـا  

سـتعراض  المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن علم، وال يجوز اإلذن بالمعالجة إال بعد ا
  .مستقل للحالة

ال يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العالج التجاوزي الذي ال يمكن تدارك . ١٤
أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة لألمراض العقلية دون إرادته، ويجوز إجـراء  

دما يكـون  هذه العالجات، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، ألي مريض آخر فقط عن
المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقـة  

  .حقيقية عن علم وبأن العالج يفي علي أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية
ال يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعالج تجريبي علي أي مـريض دون موافقتـه   . ١٥

عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم، حيث ال يجـوز  



عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي عالجا تجريبيا إال بموافقة هيئـة فحـص   
  .حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرضمختصة ومستقلة تستعرض 

من هذا المبدأ، يحـق   ١٥و  ١٤و  ١٣و  ٨و  ٧و  ٦في الحاالت المحددة في الفقرات . ١٦
للمريض أو لممثله الشخصي، أو ألي شخص معني، أن يطعن أمام هيئة قضـائية أو سـلطة   

  .مستقلة أخري في أي عالج يعطي للمريض
  ١٢المبدأ 

  اإلشعار بالحقوق
حاط المريض المودع في مصحة لألمراض العقلية علما، في أقرب وقـت ممكـن بعـد    ي. ١

إدخاله في المصحة، بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهـذه المبـادئ   
وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومـات توضـيحا لهـذه الحقـوق ولكيفيـة      

  .ممارستها
م هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفهـم قائمـا، وجـب    إذا عجز المريض عن فه. ٢

عندئذ إبالغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصي، إن وجد وإذا كـان ذلـك مالئمـا، وإلـي     
الشخص أو األشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض علي أفضل وجه والراغبين فـي  

  .ذلك
عين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنـه،  يحق للمريض الذي يتمتع باألهلية الالزمة أن ي. ٣

  .وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات المصحة
  ١٣المبدأ 

  الحقوق واألحوال في مصحات األمراض العقلية
يكفل االحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة لألمراض العقلية في أن يتمتـع،  . ١

  :بصفة خاصة، بما يلي
  بصفته االعتبارية أمام القانون،االعتراف في كل مكان ) أ(
  خصوصيته،) ب(
حرية االتصاالت التي تشمل حرية االتصال باألشخاص اآلخرين في المصـحة، وحريـة   ) ج(

إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة، وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من محـام  
رية الحصـول علـي   أو ممثل شخصي، ومن زائرين آخرين في جميع األوقات المعقولة، وح

  خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف واالستماع إلي اإلذاعة ومشاهدة التليفزيون،
  حرية الدين أو المعتقد،) د(
تكون البيئة واألحوال المعيشية في مصحات األمراض العقلية أقرب مـا يمكـن ألحـوال    . ٢

  :صفة خاصة ما يليالحياة الطبيعية التي يحياها األشخاص ذوو السن المماثلة، وتشمل ب



  مرافق لألنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ،) أ(
  مرافق للتعليم،) ب(
  مرافق لشراء أو تلقي األشياء الالزمة للحياة اليومية والترفيه واالتصال،) ج(
مرافق الشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته االجتماعية والثقافية، وللتدابير المناسـبة  ) د(

هيل المهني من أجل تعزيز إعادة االندماج في المجتمع، والتشجيع علي استخدام هذه إلعادة التأ
ويجب أن تشمل تلك التدابير اإلرشاد المهني وخدمات للتـدريب المهنـي وإليجـاد    . المرافق

  .العمل، بغية تمكين المرضي من الحصول علي عمل في المجتمع أو االحتفاظ به
وينبغي أن يتمكن المريض، في . يض للعمل اإلجباريال يجوز في أي ظروف إخضاع مر. ٣

الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة، من اختيار نوع العمل الذي يريد 
  .أن يؤديه

ويكون لكل مريض الحق في . ال يجوز استغالل عمل مريض في مصحة لألمراض العقلية. ٤
الذي يدفع، حسب القانون أو العرف المحلـي،   أن يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس األجر

ويجب أن يكون لكل مريض في جميع األحـوال  . عن مثل هذا العمل إلي شخص غير مريض
الحق في الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي مصحة األمراض العقليـة عـن   

  .عمله
  ١٤المبدأ 

  موارد مصحات األمراض العقلية
مراض العقلية نفس مستوي الموارد الذي يكـون ألي مؤسسـة   ينبغي أن يكون لمصحة األ. ١

  :صحية أخري، وال سيما ما يلي
عدد كاف من األطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسـبين، ومكـان كـاف    ) أ(

  لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج عالج مناسب وفعال،
  معدات لتشخيص األمراض وعالج المرضي،) ب(
  لرعاية المهنية المناسبة،ا) ج(
  .العالج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات األدوية) د(
يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش علي كل مصحة لألمراض العقلية بتواتر كـاف  . ٢

  .لضمان اتساق أحوال المرضي وعالجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ
  ١٥المبدأ 

  ي المصحاتمبادئ إدخال المرضي ف
في حالة احتياج مريض إلي العالج في مصحة لألمراض العقلية، تبذل كل الجهود الممكنة . ١

  .لتجنب إدخاله علي غير إرادته



تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة لألمراض العقلية بنفس طريقة دخول أي مصـحة  . ٢
  .أخري من أجل أي مرض آخر

لعقلية علي غير إرادته الحق في مغادرتها فـي  يكون لكل مريض أدخل مصحة لألمراض ا. ٣
أي وقت، ما لم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم، حسبما يرد 

  .أدناه، وينبغي إعالم المريض بهذا الحق ١٦بيانه في المبدأ 
  ١٦المبدأ 

  إدخال المريض في مصحة لألمراض العقلية علي غير إرادته
إدخال شخص مصحة لألمراض العقلية علي غير إرادتـه بوصـفه مريضـا، أو     ال يجوز. ١

استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة األمراض العقلية بعد إدخاله كمريض باختياره، 
ما لم يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونـا بالممارسـة فـي هـذا     

عاله أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي، وأنه يـري  أ ٤المجال، ويكون قراره، وفقا للمبدأ 
  :ما يلي

أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث أذى فـوري أو وشـيك لـذلك    ) أ(
  الشخص أو لغيره من األشخاص، أو

أنه يحتمل، في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديـه مختلـة، أن   ) ب(
ة أو احتجازه فيها إلي تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولـة دون  يؤدي عدم إدخاله المصح

إعطائه العالج المناسب الذي ال يمكن أن يعطي إياه إال بإدخاله مصحة لألمراض العقلية، وفقا 
، يجب، حيثمـا  )ب(وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية . لمبدأ أقل الحلول البديلة تقييدا

ة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية، يكون مستقال عـن الطبيـب   أمكن ذلك، استشار
وإذا تمت هذه االستشارة، فإنه ال يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادتـه  . األول

  .إال بموافقة الطبيب الممارس الثاني
ا يكون إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته في بادئ األمر لفترة قصـيرة يحـدده  . ٢

القانون المحلي للمالحظة والعالج األولي، في انتظار قيام هيئة فحص بـالنظر فـي إدخـال    
وتبلغ أسباب اإلدخال أو االحتجاز إلي المريض دون تأخير كمـا يبلـغ   . المريض أو احتجازه

اإلدخال أو االحتجاز وأسبابه فورا وبالتفصيل إلي هيئة الفحـص، وإلـي الممثـل الشخصـي     
  .وكذلك إلي أسرة المريض ما لم يعترض المريض علي ذلك للمريض، إن وجد،

ال يجوز أن تستقبل مصحة لألمراض العقلية مرضي أدخلوا علـي غيـر إرادتهـم إال إذا    . ٣
  .كلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك

  
  



  ١٧المبدأ 
  هيئة الفحص

ستقلة ونزيهة تنشـأ بموجـب القـانون    تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري م. ١
وتستعين هذه الهيئة، فـي  . المحلي وتعمل وفقا لإلجراءات الموضوعة بمقتضى القانون المحلي

اتخاذ قراراتها، بواحد أو أكثر من األطباء الممارسين المستقلين، المؤهلين في مجال الصـحة  
  .العقلية، وتأخذ رأيهم في االعتبار

من المبـدأ   ٢ولية التي تقوم بها هيئة الفحص، حسبما تتطلبه الفقرة تجري إعادة النظر األ. ٢
أعاله، في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن  ١٦

  بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا إلجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون المحلي،
اض حاالت المرضي المحتجزين علي غير إرادتهم، وذلك تقوم هيئة الفحص دوريا باستعر. ٣

  .علي فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي
يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم طلبات إلي هيئة الفحص علي فتـرات  . ٤

معقولة، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي، إلطالق سراحه أو تحويله إلي وضع االحتجـاز  
  .الطوعي

تقوم هيئة الفحص، لدي كل استعراض، بالنظر فيما إذا كانت معايير اإلدخال علـي غيـر   . ٥
أعاله ما زالت مستوفاة، وإذا لم تكن كـذلك، تعـين    ١٦من المبدأ  ١اإلرادة المبينة في الفقرة 

  .إخالء سبيل المريض كمريض محتجز علي غير إرادته
الصحة العقلية والمسؤول عن الحالة، في أي وقـت،   إذا اقتنع الطبيب الممارس في مجال. ٦

بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته لم تعد مسـتوفاة، تعـين   
  .عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته

حكمـة  يكون للمريض أو لممثله الشخصي أو ألي شخص معني الحق في أن يطعن أمام م. ٧
  .أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة لألمراض العقلية

  ١٨المبدأ 
  الضمانات اإلجرائية

يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضا، بما في ذلك تمثيلـه فـي أي   . ١
م وإذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه الخدمات، تعين توفير محا. إجراء للشكوى أو للطعن

  .له دون أن يدفع المريض شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي اإلمكانيات الكافية للدفع
وفـي  . يكون للمريض أيضا الحق في االستعانة، إذا لزم األمر، بخدمات متـرجم شـفوي  . ٢

الحاالت التي تلزم فيها هذه الخدمات وال يحصل عليها المريض بنفسه، يتعين توفيرها له دون 
  .وذلك في حدود افتقاره إلي اإلمكانيات الكافية للدفع أن يدفع شيئا،



يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مسـتقال عـن   . ٣
الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من األدلة التي تكون لها صلة 

  .باألمر ويجوز قبولها
ة نسخ من سجالت المريض ومـن أي تقـارير ووثـائق ينبغـي     تعطي للمريض ومحامي. ٤

تقديمها، إال في حاالت خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شـأنه أن يسـبب   
ووفقا لما قد ينص عليه القـانون  . لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سالمة اآلخرين للخطر
لممثل المريض الشخصي ومحاميـه  المحلي، فإن أي وثيقة ال تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها 

وعند االمتناع عن إعطاء أي جـزء مـن أي   . عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية
وثيقة إلي المريض، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا االمتناع وبأسبابه، مـع  

  .خضوع هذا االمتناع إلعادة النظر فيه قضائيا
له الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشـتركوا  يكون للمريض ولممث. ٥

  .فيها وأن يستمع إليهم شخصيا
إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جلسة، تعين . ٦

السماح بحضور هذا الشخص، ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصـحة  
  .اآلخرين للخطر المريض أو أن يعرض سالمة

أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنـا أو سـرا   . ٧
وأن تنقل علنا، ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبـات المـريض نفسـه، وضـرورة احتـرام      
خصوصيته وخصوصية األشخاص اآلخرين، وضرورة منع حدوث ضـرر خطيـر لصـحة    

  .سالمة اآلخرين للخطرالمريض أو تجنب تعريض 
يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه، وإعطاء المريض وممثله الشخصي . ٨

ولدي البت فيما إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزئيا، يجب . ومحاميه نسخا من ذلك القرار
ة أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه، وضرورة احترام خصوصـيته وخصوصـي  

األشخاص اآلخرين، والمصلحة العامة في إقامة العدل علنا، وضرورة منـع حـدوث ضـرر    
  .خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر

  ١٩المبدأ 
  الحصول علي المعلومات

الحق في الحصـول  ) الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق(يكون للمريض . ١
قة به والواردة في سجالته الصحية والشخصية التي تحتفظ بها مصـحة  علي المعلومات المتعل

ويمكن أن يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطيـر لصـحة   . األمراض العقلية
ووفقا لما قد ينص عليه القـانون المحلـي،   . المريض وتجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر



، ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي فإن أي معلومات من هذا القبيل ال تعطي للمريض
وعند االمتناع عن إعطاء المـريض  . ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية

أيا من هذه المعلومات، يتعين إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا االمتناع وبأسبابه مع 
  .خضوع هذا االمتناع إلعادة النظر فيه قضائيا

في ملف المريض عند الطلب أي تعليقـات مكتوبـة يقـدمها المـريض أو ممثلـه       تدرج. ٢
  .الشخصي أو محاميه

  ٢٠المبدأ 
  مرتكبو الجرائم

ينطبق هذا المبدأ علي األشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جـرائم، أو  . ١
ضدهم، والذين يتقرر الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة 
  .أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض

ينبغي أن يتلقى جميع هؤالء األشخاص أفضل رعاية متاحة للصـحة العقليـة كمـا هـو     . ٢
وتنطبق هذه المبادئ عليهم إلـي أقصـي حـد    . من هذه المبادئ ١منصوص عليه في المبدأ 

وال يجـوز أن  . ضيه هذه الظروف فقط من تعديالت واستثناءات محدودةممكن، باستثناء ما تقت
تخل هذه التعديالت واالستثناءات بما لألشخاص من حقوق بموجب الصكوك المـذكورة فـي   

  .أعاله ١من المبدأ  ٥الفقرة 
يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخري مختصة، تعمل علي أساس مشورة . ٣

  .ستقلة، بأن تأمر بإدخال هؤالء األشخاص في مصحة لألمراض العقليةطبية مختصة وم
ينبغي في جميع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أنهـم مصـابون بمـرض    . ٤

  .أعاله ١١عقلي مع المبدأ 
  ٢١المبدأ 

  الشكاوي
يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق اإلجراءات المحددة في القـانون  

  .المحلي
  ٢٢المبدأ 

  المراقبة وسبل االنتصاف
ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع علي االمتثال لهذه المبـادئ، ومـن   
أجل التفتيش علي مصحات األمراض العقلية، وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد حلول لها، 

ضائية بسبب سوء السلوك المهني أو انتهـاك  ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو الق
  .حقوق المريض



  ٢٣المبدأ 
  التنفيذ

ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية وإدارية . ١
  .وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية

  .ه المبادئ معروفة علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالةيجب علي الدول أن تجعل هذ. ٢
  ٢٤المبدأ 

  نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات األمراض العقلية
  .تنطبق هذه المبادئ علي جميع األشخاص الذين يدخلون في مصحة لألمراض العقلية

  ٢٥المبدأ 
  الحفاظ علي الحقوق القائمة

لمرضي ألي قيد أو استثناء أو إلغاء، بمـا فـي   ال يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة ل
ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق، بدعوى أن هذه المبـادئ ال  

  .تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل
  
  
 


