مؤسسة التنمية والإلرشاد األسري

1

قائمة المحتويات
الموضوع

الصفحة

مقدمة الدليل

5

أهداف الدليل

7

من يستطيع استخدام هذا الدليل والفئات المستهدفة به

8

دليل المصطلحات والكلمات المفتاحية

10

الوحدة األولى (في العنف والصحة النفسية)

16

أوال :الصحة النفسية مفهومها وأهميتها ومظاهرها وطرق تعزيزها

17

ثانيا  :العنف القائم على النوع االجتماعي

21

الوحدة الثانية (التعريف بمؤسسة التنمية واإلرشاد االسري وخدماتها)

28

أوال :التعريف بمؤسسة التنمية واالرشاد األسري

29

ثانيا :برامج المؤسسة وخدمات مركز االرشاد األسري

31

الوحدة الثالثة (حقوق الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي)

37

أوال :الحقوق العامة

38

.1

الحق في تلقي العالج

38

.2

السرية

41

.3

الخصوصية

43

.4

الحماية والسالمة

45

.5

عدم التمييز

47

مقدمة الدليل
.6

اإلحترام

48

.7

إتاحة المعلومات

49

.8

المشاركة في خطة الرعاية الطبية النفسية

50

.9

االلتزام بمبدأ اإلحالة

51

ثانيا :الحقوق اإلضافية والخاصة

52

أوال :الحقوق اإلضافية

52

ثانيا :الحقوق الخاصة

58

.1

حقوق المسنين

58

.2

حقوق األطفال

59

.3

حقوق المرأة

62

.4

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

64

الخاتمة
دليل المراجع

�إىل ما قبل احلرب العاملية الثانية كانت ال�صحة النف�سية تكاد ال تذكر� ،إىل �أن ظهرت
اال�ضطرابات النف�سية الكبرية التي خ ّلفتها احلرب على ال�شعوب ،والتي على �إثرها
بد�أ العامل يلتفت لل�صحة النف�سية ويدرك مدى �أهميتها ،حتى �صنفت منظمة ال�صحة
العاملية ال�صحة النف�سية ب�أنها جزء �أ�سا�سي من ال�صحة ،بل وذكرت �أن اال�ضطرابات
النف�سية �سوف تدخل بحلول العام � 2020ضمن الأمرا�ض اخلم�سة الأوىل ،وذلك
بعد التزايد الهائل يف انت�شار اال�ضطرابات النف�سية يف العامل نتيجة لعوامل كثرية
ومتداخلة ،نف�سية ،وبيولوجية ،واجتماعية ،وميكن من خالل الأرقام اال�ستدالل على
حجم امل�شكلة ،حيث �أن اال�ضطرابات النف�سية ت�صيب �أعدادا كبرية من النا�س يف
خمتلف مراحل العمر ،ومن خمتلف امل�ستويات االقت�صادية واالجتماعية ،وتت�سبب
بتدهور ومعاناة ميتد ت�أثريها من املري�ض �إىل الأ�سرة واملجتمع.
وبح�سب �آخر تقديرات ال�صحة العاملية ف�إن نحو ثلث الب�شر م�صابون بالقلق ،و7%
يعانون االكتئاب النف�سي ،و 1%الف�صام ،و 3%الو�سوا�س القهري ،فيما يعاين نحو
 20%من الأطفال واملراهقني يف العامل من ا�ضطرابات وم�شكالت نف�سية.
�أما يف اليمن ورغم الظهور املبكر ملراكز وم�صحات العالج النف�سي منذ العام ،1966
�إال �أن ال�صحة النف�سية كانت �إىل ما قبل العام  2011تقت�صر على ب�ضع مراكز عالجية
تفتقر للمخت�صني ،وكان الكثريون ممن يعانون من ا�ضطرابات نف�سية ال يح�صلون
على خدمات ال�صحة النف�سية.
ونتيجة لذلك مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري مطلع العام  ،2011والتي
�أخذت على عاتقها تلبية االحتياجات النف�سية واملجتمعية للفرد والأ�سرة ،من خالل
كادر متخ�ص�ص وذو كفاءة.
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ومنذ ت�أ�سي�سها تو�سع ن�شاط امل�ؤ�س�سة حتى �أ�صبحت �إحدى �أبرز امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
يف العالج النف�سي ،خ�صو�صا مع دخول البالد يف �أتون احلرب منذ العام ..2015
حيث �ألقت احلرب الدائرة يف اليمن بظاللها على ال�صحة النف�سية ،وهو ما �أوجد
حتديات مهولة متعلقة بتلبية االحتياجات النف�سية لليمنيني ،ب�سبب ات�ساع دائرة النزاع،
ومن جرائها �أ�صبحت البالد بيئة خ�صبة لإ�صابة الكثريين با�ضطرابات نف�سية.
تلك اال�ضطرابات النف�سية ترتبط بالتغيري االجتماعي ال�سريع ،وظروف العمل
املجهدة ،والتمييز بني اجلن�سني ،واال�ستبعاد االجتماعي ،و�أ�سلوب احلياة غري ال�صحي،
وانتهاكات احلقوق� ،إال �أن �أبرزها ارتباطها بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،الذي
ركزت عليه امل�ؤ�س�سة ,و�أولته جل اهتمامها م�ؤخرا.
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أهداف الدليل:
و�ضع هذا الدليل كمرجع حقوقي خا�ص بالناجني والناجيات من العنف القائم على
النوع االجتماعي ويتعرفون من خالله على حقوقهم �أثناء تلقيهم للخدمات النف�سية
واالجتماعية يف امل�ؤ�س�سة واملركز .
ويهدف هذا الدليل إلى:
 .1تو�ضيح �أدوار امل�ؤ�س�سة يف تقدمي اخلدمات النف�سية للناجني .
 .2تعزيز الوعي لدى الناجني مباهية اخلدمات النف�سية التي ي�ستطيعون احل�صول عليها.
 .3توعية الناجني بحقوقهم النف�سية عند تلقي اخلدمات النف�سية .
 .4توفري مرجعية علمية وعملية متاحة �أمام الأفراد واملنظمات العاملة يف ذات
املجال للوعي والتوعية بحقوق الناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي .
ي�أخذ الدليل بعني االعتبار �أن وعي الناجي /ة بحقوقه هو �أ�سا�س اخلدمة التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة له  ,وحجر الأ�سا�س لبناء الثقة مع مقدمي اخلدمات النف�سية  ,وبالتايل ف�إن
هذا الدليل ي�ؤكد على �ضرورة االلتزام بحقوق الناجي/ة حتى تتم املعاجلة النف�سية
وفق املعايري الإن�سانية العاملية واملواثيق الدولية واملقا�صد ال�شرعية .
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من يستطيع استخدام هذا الدليل؟

يتوجه هذا الدليل ب�شكل خا�ص �إىل الناجني والناجيات من العنف القائم على النوع
االجتماعي و�إىل ذويهم و�أو�صيائهم و�إىل كل من له �صلة بالناجني ومن خاللهم �إىل
املنظمات واجلهات التي تقدم خدمات الرعاية ال�صحية النف�سية يف اليمن .
الفئات المستفيدة من هذا الدليل:
 .1الناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي من اجلن�سني ومن خمتلف الأعمار.
.2
.3

2مقدمي اخلدمات النف�سية من �إ�ست�شاريني و�أطباء و�أخ�صائيني ومعاجلني و�إداريني.
3املنظمات واجلهات العاملة يف ذات الفئة امل�ستهدفة.

كيفية استخدام هذا الدليل :
.1
.2

.3
.4
.5
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1يعترب هذا الدليل الإر�شادي مرجعا نظريا وعمليا حلقوق الناجني من العنف
القائم على النوع االجتماعي.
2هذا الدليل �أعد خ�صي�صا للناجني والعاملني يف الرعاية ال�صحية النف�سية
لتو�ضيح احلقوق التي يتمتع بها الناجي والتي تلتزم امل�ؤ�س�سة بتوفريها وتطبيقها
عند تلقي الناجني خلدمات ال�صحة النف�سية .
3هذا الدليل يف ن�سخته الأوىل قابل للنقد والت�صويب وبتفاعل اجلميع ميكن تطويره
و�إثرا�ؤه حتى ي�صري دليال متكامال يف امل�ستقبل القريب .
 4من املهم �أن يتلقى امل�ستفيد من الدليل تو�ضيحا و�شرحا م�ستفي�ضا لبيان احلقوق
التي يتمتع بها  ,عند تلقيه للرعاية ال�صحية النف�سية يف امل�ؤ�س�سة.
5ي�ستح�سن توزيع هذا الدليل على الأفراد واجلهات واملنظمات ال�شريكة للم�ؤ�س�سة
يف ذات الق�ضية حتى تعم الفائدة وتتو�سع دائرة املعرفة لدى جميع املهتمني بهذا املجال.
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فريق إعداد الدليل
أ.د .بلقيس محمد جبـــــاري
د.سيف الدين محمد امليــري
د .محمــــد أحمد الفقيــــة
أ.محمد عبدة عـــــــــــــامر
أ.أسامة عبدالســـالم عطيـــة
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دليل المصطلحات والكلمات المفتاحية :
يهدف هذا اجلدول �إىل �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة لدى اجلميع مبعاين امل�صطلحات والكلمات التي
�ستتكرر داخل هذا الدليل خا�صة ويف جمال مناه�ضة العنف القائم على النوع االجتماعي عامة
فهذا اجلدول يحدد معاين تلك امل�صطلحات والكلمات حتى ال يتم تف�سريها ب�شكل خمتلف .
المصطلح

تفسيره أينما وجد

حقو ق
ا لنا جين

هي ال�سيا�سات والقوانني التي تلتزم امل�ؤ�س�سة بحمايتها واحلفاظ عليها جتاه
الناجني وذويهم.

الناجي
من العنف
االجتماعي

ال�شخ�ص الذي تعر�ض للعنف القائم على النوع االجتماعي .امل�صطلحات
“ال�ضحية"
و "الناجي" ميكن �أن ت�ستخدم بالتبادل“ .ال�ضحية" هو م�صطلح ي�ستخدم
عادة يف القطاعات القانونية والطبية" .الناجي" هو امل�صطلح املف�ضل
عموما يف قطاعات الدعم النف�سي واالجتماعي لأنه يعني ال�صمود.

هو م�صطلح �شامل لأي فعل �ضار يرتكب �ضد �إرادة ال�شخ�ص ،بنا ًء على
الفروق االجتماعية (النوع االجتماعي) بني الذكور والإناث .يتم ا�ستخدام
العنف القائم م�صطلح العنف القائم على النوع يف املقام الأول للت�أكيد على حقيقة �أن
على النـوع الهيكلية وتفاوت ال�سلطة على �أ�سا�س النوع االجتماعي بني الذكور والإناث
االجتماعي يف جميع �أنحاء العامل ي�ضع الإناث يف خطر التعر�ض لأ�شكال متعددة
من العنف .وهذا ي�شمل الأعمال التي تلحق الأذى اجل�سدي والعقلي� ،أو
اجلن�سي �أو املعاناة والتهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر� ،أو �سائر
�أ�شكال احلرمان من احلرية� ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة.
النـــوع
االجتماعي

ي�شري �إىل اخل�صائ�ص والفر�ص االجتماعية املت�صلة بكون الإن�سان ذكرا
و�أنثى والعالقات بني الن�ساء والرجال والأوالد والبنات ،ف�ضال عن العالقات
بني الن�ساء وبني الرجال.

الصحـة
النفسية

لي�ست جم ّرد غياب اال�ضطرابات النف�سية ،بل هي حالة من العافية ي�ستطيع
فيها كل فرد �إدراك �إمكاناته اخلا�صة والتك ّيف مع حاالت التوتّر العادية
والعمل ب�شكل منتج ومفيد والإ�سهام يف جمتمعه املحلي.
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المصطلح

تفسيره أينما وجد

الرعاية

قد حتتاج الناجيات والناجني �إىل عالج طبي للإ�صابات ,وخلدمات
ال�صحة النف�سية خا�صة الناجيات الإناث ،الالت يع�شن مع املعتدي �أو/ال
وتعر�ضن حلادثة عنف  ,وت�شمل الرعاية الطبية توثيق وعالج الإ�صابات،
وجمع الأدلة  ،الفح�ص من العدوى بالأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا والرعاية
الوقائية ،وتقييم احلالة والدعم النف�سي االجتماعي واال�ست�شارة
واملتابعة.

هي اخلدمات وامل�ساعدات التي تهدف �إىل معاجلة الآثار العاطفية
والنف�سية واالجتماعية ال�ضارة من العنف القائم على النوع االجتماعي.
الدعم النفسي ي�سعى الدعم النف�سي واالجتماعي لتح�سني رفاهية الناجيات من خالل:
�أ) دعم �شفاء الناجني و�أ�سرهم؛
االجتماعي
ب) ا�ستعادة احلياة الطبيعية وم�سار احلياة الطبيعي.
للناجين من ج) حماية الناجني من تراكم الأحداث الأليمة وال�ضارة.
العنف القائم د) تعزيز قدرة الناجني والأ�سر على رعاية �أطفالهم.
على النوع
ه) متكني الناجني وعائالتهم ليكونوا عن�صرا فاعال يف �إعادة بناء
االجتماعي املجتمعات املحلية ويف جت�سيد م�ستقبل مزدهر.
ويركز الدعم النف�سي االجتماعي �أكرث على نطاق وا�سع على الفرد بينما
تركز �إدارة الق�ضايا على االحتياجات الفورية املتعلقة بحادثة العنف.
هي املبادئ الأ�سا�سية التي يتم من خاللها ت�سليط ال�ضوء على حقوق
الناجني واحتياجاتهم من حيث ح�صولهم على اخلدمات الداعمة والتي
المبــــــادئ حتفظ كرامتهم وت�ضمن عنا�صر ال�سرية وال�سالمة ومتكنهم من حتديد
التوجيهيـــة الإجراء الذي �سيتم اتباعه يف معاجلة حادثة العنف القائم على النوع
االجتماعي التي تعر�ضوا لها.
ي�شري �إىل الأفراد واجلماعات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال
الجهـة العاملة الوقاية واال�ستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي .قد تكون
الجهات العاملة اجلهات الفاعلة من الالجئني  /النازحني داخليا وال�سكان املحليني
واملوظفني �أو املتطوعني وغريهم.
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المصطلح

تفسيره أينما وجد

الطفـل أو
القــاصر

حتدد املادة  ،1من اتفاقية حقوق الطفل ( ،)CRCالطفل على �أنه
«كل �إن�سان مل يتجاوز  18عاما ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك مبوجب
القانون املنطبق عليه يف بلده.

المجتمع

هو جمموعة من النا�س التي تع ّرف نف�سها �أو يع ّرفها الأخرون خارجها من
خالل نقاط م�شرتكة ثقافية �أو دينية �أو اجتماعية �أخرى ،وخلفيات ثقافية
وم�صالح والتي ت�شكل هو ّية جماعية ذات �أهداف م�شرتكة يف منطقة
جغرافية حمددة.

الســــرية

هي حق للناجي ومبد�أ �أخالقي مرتبط مبهن اخلدمات الطبية
واالجتماعية .ويتطلب احلفاظ على ال�سرية من قبل مقدمي اخلدمة
وحماية املعلومات التي مت جمعها حول الناجني واملوافقة على تبادلها حول
حالتهم �إال ب�إذن �صريح منهم .ويتم االحتفاظ بكافة املعلومات املكتوبة
يف ملفات مقفلة وعليها فقط املعلومات غري املعرفة لل�شخ�ص ّية .وي�ستلزم
احلفاظ على ال�سرية حول االنتهاكات �أال يقوم مقدمو اخلدمات مبناق�شة
تفا�صيل احلالة مع العائلة �أو الأ�صدقاء �أو الزمالء الذين ال يلزمهم
معرفتها .وهناك حدود لل�سرية �أثناء العمل مع الأطفال �أو الناجني الذين
يعربون عن نية لإيذاء �أنف�سهم �أو �أي �شخ�ص �آخر.

الموافقة /
الموافقة
المستنيرة

ت�شري �إىل موافقة �أو قبول وخ�صو�صا بعد درا�سة مت�أنية .ويتم �إعطاء
املوافقة احلرة وامل�ستنرية ا�ستنادا �إىل تقدير وا�ضح وفهم للحقائق والآثار
والعواقب امل�ستقبلية لإجراء ما .ليتمكن �صاحب العالقة من �إعطاء
املوافقة امل�ستنرية يجب �أن تكون لديه كل احلقائق الكافية ذات ال�صلة
ويجب �أن يكون قادر ًا على تقييم وفهم عواقب هذا االجراء .كما يجب
�أن يكون على علم بحقه يف رف�ض القيام ب�أي اجراء وحقه ب�أن ال يتعر�ض
للإكراه (�أي �أنه ال يتم �إقناعه بالقوة �أو التهديد) .ويعترب الأطفال عموما
غري قادرين على تقدمي املوافقة امل�ستنرية لأنه لي�س لديهم القدرة �أو
اخلربة يف توقع الآثار املرتتبة على اجراء ما وقد ال يعرفون �أن لديهم
القدرة على ممار�سة حقهم يف الرف�ض .وهناك �أي�ضا حاالت تكون فيها
املوافقة غري ممكنة ب�سبب �ضعف �إدراك و � /أو �إعاقة ج�سدية �أو ح�سية
�أو عقلية.
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المصطلح

المصادقة
المستنيرة

تفسيره أينما وجد

هي الرغبة ال�صريحة يف امل�شاركة يف اخلدمات .وعلى الرغم من عدم
قدرة الأطفال ال�صغار على منح موافقة م�ستنرية نظ ًرا لطبيعة �سنهم
التي ال متكنهم من ذلك� ،إال �أنهم ي�ستطيعون فهم هذا الأمر واملوافقة
على امل�شاركة يف اخلدمات ،وبالتايل يلزم احل�صول على «موافقة
م�ستنرية» من الطفل .وامل�صادقة امل�ستنرية هي رغبة الطفل ال�صريحة
يف امل�شاركة يف اخلدمات.

المشــــورة

هي عملية ديناميكية تتم وجها لوجه للتفاعل بني �شخ�صني يقوم خاللها
امل�ست�شار مب�ساعدة الناجني لتحديد الأعرا�ض التي يعانون منها و�أنهم
ميتلكون اخلربة التخاذ القرارات امل�ساعدة يف تخفيف معاناته/معاناتها.
وهي ت�ضمن اال�ستماع الن�شط ،توفري الراحة يف جو من التعاطف وم�ساعدة
الناجني للعمل على ما يجب القيام به جتاه م�شاكلهم ،مع الرتكيز على
متكينهم .يف حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي ،ي�ضمن امل�ست�شار
احرتام احلقوق الفردية للناجية وي�سهل الو�صول �إىل اخلدمات واملوارد
املجتمعية والدعم.

المعتدي

�شخ�ص جماعة �أو م�ؤ�س�سة تقوم ب�شكل مبا�شر �أو تدعم العنف �أو غريه من
�أ�شكال الإ�ساءة لأ�شخا�ص �آخرين بدون �إرادتهم

الحماية

جميع الأن�شطة التي تهدف لتحقيق االحرتام الكامل حلقوق الفرد وفق ًا
لن�ص وروح قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين الدويل.
وت�شمل احلماية :خلق بيئة مواتية الحرتام الب�شر ،ومنع و � /أو تخفيف
الآثار املبا�شرة لنمط معني من �سوء املعاملة ،وا�ستعادة �شروط احلياة
الكرمية من احلياة من خالل جرب ال�ضرر ورد احلقوق و�إعادة الت�أهيل

مســار
اإلحالة

�آلية مرنة تربط الناجني ب�شكل �آمن باخلدمات الداعمة واملخت�صة ،مثل
الرعاية الطبية وال�صحة النف�سية والدعم النف�سي االجتماعي ،وم�ساعدة
ال�شرطة والدعم القانوين  /العدالة.
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المصطلح

تفسيره أينما وجد

أخصائي
الحالة

ال�شخ�ص الرئي�سي املخت�ص باحلالة والذي يتحمل امل�س�ؤولية عن رعاية
الناجي من بداية املعاجلة وحتى �إغالق احلالة

اإلساءة

�سوء املعاملة �سواء كانت ج�سديا �أو جن�سيا �أو عاطفيا �أو اقت�صاديا
�أو مزيج من �أي منها ,والتي من املرجح �أنها قد تت�سبب يف الوفاه �أو
ينجم عنها �أذىً للناجي ج�سديا كان �أو نف�سيا �أو خ�سارة كبرية ملمتلكات
ال�شخ�ص.

االسعافات
األولية
النفسية

ا�ستجابة ان�سانية داعمة لأ�شخا�ص يتعر�ضون للمعاناة وقد يكونوا بحاجة
�إىل الدعم.
وتنطوي الإ�سعافات الأولية النف�سية على اجلوانب التالية:
تقدمي الرعاية وامل�ساندة العمليتني من دون تطفل.
تقدير االحتياجات واملخاوف.
م�ساعدة النا�س على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية مثل (الغذاء واملاء
واملعلومات).
اال�ستماع �إىل النا�س ،من دون ممار�سة ال�ضغط عليهم كي يتكلموا.
�إراحة النا�س وم�ساعدتهم على ال�شعور بالهدوء.
م�ساعدة النا�س يف الو�صول �إىل املعلومات واخلدمات والدعم االجتماعي.
حماية النا�س من التعر�ض ملزيد من الأذى.

المريض

تعني عبارة « املري�ض « �شخ�صا يتلقى رعاية �صحية نف�سية �أو عقلية .

الطفل

كل من مل يبلغ الثمانية ع�شر عاما من عمره .

المسن

هو كل من جتاوز ال�ستني من عمره �أو بح�سب تعريف نظام التقاعد يف بلده.

الوصي

الو�صي هو �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة ،الذي عينته املحكمة من اجل االهتمام
الحتياجات وم�صلحة �شخ�ص غري قادر على االهتمام ب�أموره كلي ًا �أو
جزئي ًا.

 14مؤسسة التنمية والإلرشاد األسري

FCDF
CM
MDG

م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد اال�سري
املركز اليمني للإر�شاد النف�سي
�إدارة احلاالت
اجتماع الفريق متعدد التخ�ص�صات

NGO

منظمة غري حكومية

NFPA

�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان

GBV

العنف القائم على النوع االجتماعي
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أو ً
ال

الصحة النفسية مفهومها وأهميتها
ومظاهرهـــا وطرق تعزيزهــا

1 .1الصحة النفسية:

ال�سوي هو م�صدر النه�ضة
ُيعترب الإن�سان هو اللبنة الأ�سا�س ّية للمجتمع وجوهر بنائه ،فالإن�سان َّ
والفكر والتقدّم ،ولكي يقوم الفرد ب�أداء واجباته ومهامه الذات ّية واالجتماع ّية على �أكمل وجه ال بد
�سلبي يف بذله
�أن يكون متمتّع ًا ب�صحة نف�س ّية جيدة تخلو من اال�ضطرابات وامل�شاكل التي ت�ؤثر ب�شكل ّ
نف�سي له �أثر �سلبي يعود على ذاته وعلى
وعطائه و�إجنازاته ،فالفرد امل�صاب با�ضطراب �أو خلل ّ
الآخرين من حوله ،فيقف عائق ًا يف وجه تقدّمه و�إجنازاته ،لذا ظهرت الأهم ّية الكبرية لدرا�سة
ال�صحة النف�س ّية التي ت�صل بالفرد �إىل االن�سجام والتوافق النف�سي واالجتماعي ،والقدرة العالية
على الإنتاجية وال�سعادة والعطاء((( وكلما كان الناجي �أو الناجية من العنف القائم على النوع
االجتماعي �صاحب عزمية يف تلقي العالج ميكنه �أن ي�صل �إىل الراحة النف�سية والروحية ويعود
فرد ًا �سوي ًا يف �إطار املجتمع.
2.2مفهوم الصحة النفسية:

يتفق العلماء والأطباء على �أنّ ال�صحة اجل�سمية هي �سالمة اجل�سم من الأمرا�ض والآالم و�سالمة
الأع�ضاء الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل �سالمة �سري العمليات احليو ّية ووظائفها ب�شكل ن�شط� ،إال �أنّ
تعريف ال�صحة النف�سية ال ميكن �أن يكون بهذه الب�ساطة كما ر�أى بع�ض العلماء ،حيث �إنّ مدلوالت
النف�س ومكنوناتها وم�ستوى �سالمتها وتوافقها لي�ست ماد ّية ملمو�سة من املمكن قيا�سها� ،إمنا
ُي ّ
اخلارجي للفرد وتفاعالته وا�ستجاباته ،ولذلك تختلف تعريفات
�ستدل عليها من خالل ال�سلوك
ّ
ال�صحة النف�س ّية باختالف املجتمعات وثقافتها والقواعد ال�سلوك ّية التي جتري بها ،وباختالف
املعتقدات والثقافات التي يتبناها العلماء(((.
نصرية بن الشيخ ،صفية بالزين ( ،)2014الصحة النفسية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى عامل املحطة الجهوية لإلذاعة
(((
والتلفزيون ،الجزائر :جـامعة قاصدي مرباح ورقلة ،صفحة .10
تعريفات الصحة النفسية ،مجلة املسلم املعارص اطّلع عليه بتاريخ .25-4-2017
(((
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وبناء على ذلك ف�إنّ التعريف الب�سيط وال�شامل لل�صحة النف�سية:

هي حالة الفرد السائدة

والمستمرة والتي يكون فيها مستقراً ومتوافقا نفس ّي ًا واجتماع ّي ًا ،باإلضافة إلى الشعور

بالسعادة مع الذات ومع اآلخرين ،وبالتايل القدرة على حتقيق وتقدير الذات ،وا�ستغالل
املهارات والكفاءات الذاتية ب�أق�صى حد ممكن� ،أي �أنها ال�سمة الإيجابية التي يتمتع بها �سلوك
وح َ�سنَ اخللق(((,
الفرد واجتاهاته جتاه ذاته وجتاه الآخرين ،فيكون بذلك فرد ًا �سعيد ًا ومتوازن ًا َ
و�أما منظمة ال�صحة العاملية( )WHOفتُع ِّرف ال�صحة النف�سية ب�أنها :حالة من العافية ي�ستطيع
فيها كل فرد �إدراك �إمكاناته اخلا�صة والتك ّيف مع حاالت التوتّر العادية والعمل ب�شكل منتج ومفيد
والإ�سهام يف جمتمعه املحلي(((.
3.3أهمية الصحة النفسية:

لل�صحة النف�سية الأهمية الكربى التي تعود على الفرد واملجتمع ،فهي تزرع ال�سعادة واال�ستقرار
والتكامل بني الأفراد ،كما �أن لها دور ًا مهم ًا يف اختيار الأ�ساليب العالجية ال�سليمة واملتوازنة
للم�شكالت االجتماعية التي قد ت�ؤثر يف �سالمة عملية النمو النف�سي للفرد ،وميكن تلخي�ص بع�ض
النقاط لأهمية الصحة النفسية على النحو اآلتي(((:
 اال�ستقرار الذاتي للفرد ،فتكون حياته خالية من التوترات واملخاوف وال�شعور الدائم ن�سبي ًا
بالهدوء وال�سكينة والأمان الذاتي
 �إن ال�صحة النف�سية تُن�شئ �أفراد ًا م�ستق ّرين و�أ�سوياء ،فكلما كان الأهل يتمتعون بالقدر
املنا�سب من ال�صحة النف�س ّية كانت �إمكان ّية تن�شئتهم لأطفال �أ�سوياء نف�سي ًا �أكرب ،فالأ�سرة
امل�ستقرة نف�س ّي ًا تتمتع بالتما�سك والت�آزر والقوة الداخل ّية واخلارج ّية ،وبالتايل فهي تزيد
املجتمع قو ًة ومتا�سك ًا.
 ال�صحة النف�س ّية ف َّعالة لذات الفرد ،فهي تتيح له الفر�صة لفتح �آفاق نف�سه والقدرة على فهم
ذاته والآخرين من حوله ،وجتعله �أكرث مقدرة على ال�سيطرة وال�ضبط للعواطف واالنفعاالت
والرغبات ،وتوجيه ال�سلوك ب�شكل �سليم بعيد ًا عن اال�ستجابات غري ال�سو ّية.
(((
(((
(((

حامد زهران ( ،)1997الصحة النفسية والعالج النفيس (الطبعة الثالثة) ،القاهرة :عامل الكتب ،صفحة .9
موقع منظمة الصحة العاملية ()/http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ar
معنى الصحة النفسية وأهميتها عىل الفرد واملجتمع ،مكتبة هنا كتبي ،اطّلع عليه بتاريخ .25-4-2017
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 مت ُتّع الفرد بال�صحة النف�س ّية جتعله �أكرث قابلية للتعامل الإيجابي مع امل�شكالت املختلفة وتوازن
االنفعاالت عند الوقوع حتت ال�ضغوط احليات ّية املختلفة ،والتغلب عليها ،وحتمل امل�س�ؤوليات دون
الهرب واالن�سحاب.
 ال�صحة النف�سية جتعل الفرد متوافق ًا مع ذاته متك ّيف ًا مع جمتمعه ،فغالب ًا ما تكون �سلوكياته
�سليمة وحمبوبة ومر�ضية ملن حوله.
االقت�صادي واملجاالت الإنتاجية،
 كما �أنّ لل�صحة النف�سية الأهمية الكربى على ال�صعيد
ّ
وحتقيق مبد�أ التنمية االجتماعية ،حيث �أنّ الفرد املتمتّع بال�صحة النف�س ّية قابل لتحمل
امل�س�ؤولية وا�ستعمال طاقاته وقدراته وكفاءاته �إىل احلد الأق�صى ،فال�شخ�صية املتكاملة
للفرد جتعله �أكرث فاعلية و�إنتاجية.
4.4عوامل تدهور الصحة النفسية:

�إنّ حياة الفرد االجتماعية والنف�سية والبيئية ت�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف معدل ال�صحة النف�س ّية التي
يتمتع بها ،حيث �أكدت منظمة ال�صحة العاملية يف تقريرها املخت�صر عن ال�صحة النف�س ّية على
اختالف وتنوع العوامل امل�ؤثرة يف ال�صحة النف�سية ،كاالعتالالت اجل�سم ّية ،و�أمرا�ض القلب،
واالكتئاب ،والأمناط ال�صح ّية غري ال�سليمة ،وتعاطي املخدرات والأدوية ،بالإ�ضافة �إىل الفقر،
واحلروب ،وفقدان الأمن ،وانت�شار الي�أ�س ،وتدين الدخل ،وانت�شار البطالة ،وانتهاكات حقوق املر�أة
والطفل ،و�أ�ساليب التن�شئة الأ�سرية العنيفة وغري ال�سليمة وغريها ،وجميع هذه العوامل البيئ ّية
والنف�س ّية واالجتماع ّية من �ش�أنها حرمان الأفراد من التمتع باال�ستقرار النف�سي وال�صحة النف�سية،
وبالتايل انت�شار وظهور االنحرافات وحاالت القلق والأمناط ال�سلوك ّية غري ال�سليمة وغريها الكثري
من الآثار ال�سلبية(((.
5.5طرق تعزيز الصحة النفسية:

هناك الكثري من الطرق والأ�ساليب لتعزيز ال�صحة النف�س ّية يف حياة الفرد لذاته وملن حوله ،وهي
على �سبيل الذكر ولي�س احل�صر(((:
•تلبية احلاجات الأ�سا�سية من طعام و�شراب ونوم وراحة.
(((
(((

منظمة الصحة العاملية ،الصحة النفسية  ،صفحة .17
برنامج غزة للصحة النفسية ( ،)2016دليل تدريبي-الصحة النفسية وحقوق اإلنسان ،صفحة .28
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•امل�ساعدة على تكوين ال�صورة الإيجاب ّية واالجتاه ال�سليم نحو الذات عن طريق الإيحاءات
الإيجاب ّية للذات يف جميع املواقف.
•اال�سرتخاء قدر الإمكان يف جميع املواقف احليات ّية ،واالبتعاد عن م�صادر القلق النف�سي
والتوتر واخلوف.
•االهتمام باملظهر العام واملحافظة على النظافة ال�شخ�صية واملظهر الأنيق واملرتب.
•حتديد هدف وا�ضح للحياة وال�سعي امل�ستمر والد�ؤوب لتحقيقه.
•التن�شئة الأ�سر ّية ال�سليمة واخلالية من العنف جتاه الأطفال واملراهقني.
6.6مظاهر الصحة النفسية:

تظهر ثمرات ال�صحة النف�سية على الناجني يف جميع جوانبهم ال�شخ�صية واالجتماعية والتفاعلية،
وهي كالآتي(((:
•التوازن والن�ضج االنفعايل :حيث يكون الفرد قادر ًا على االتزان يف اال�ستجابات واالنفعاالت
جتاه املثريات املختلفة ،والقدرة على مواجهة ال�ضغوط والتغلب عليها ،بالإ�ضافة �إىل القدرة
على التعبري عن االنفعاالت بطريقة وا�ضحة ونا�ضجة بعيد ًا عن املبالغة.
الداخلي الذي يدفع الفرد �إىل الإجنازات املختلفة وال�سعي
•الدافعية :والدافعية هي املح ّفز
ّ
الداخلي الدائم لتوجيه القدرات والإمكانات لتحقيق الأهداف.
•ال�شعور بال�سعادة :وهي من �أبرز مظاهر ال�صحة النف�سية نظر ًا لال�ستقرار النف�سي والأمان
والطم�أنينة الداخلية.
•التوافق النف�سي :وهو عبارة عن التق ّبل الداخلي للذات وقدراتها و�إمكاناتها ،والقدرة على
احل�صول على الدرجة الالزمة من الإ�شباع للحاجات يف البيئة ومراعاة املتغريات املحيطة.

ثاني ًا

العنف القائـــم على النـــوع االجتماعي

1.1مفهوم العنف القائم على النوع االجتماعي :م�صطلح �شامل لكل فعل م� ٍؤذ يرتكب �ضد
�إرادة �شخ�ص ما ويعتمد على الفوارق املحددة اجتماعي ًا بني الذكور والإناث (النوع االجتماعي)،
وت�شكل �أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي انتهاك ًا لعدد من حقوق الإن�سان العاملية التي
حتميها املواثيق واالتفاقيات الدولية ،وتعد الكثري من �أ�شكال العنف القائم على النوع االجتماعي
– ولكن لي�ست كلها – �أفعا ًال غري قانونية وجنائية يف القوانني وال�سيا�سات الوطنية.
كما ُيع َّرف العنف �ضد املر�أة ب�أنه «�أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية اجلن�س ويرتتب عليه� ،أو يرجح
�أن يرتتب عليه� ،أذى بدين �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال من
هذا القبيل �أو الق�سر �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو يف
احلياة اخلا�صة».
تقوم بع�ض �أعمال العنف القائم على النوع االجتماعي بنا ًء على ما للذكور والإناث من �أدوار
اجتماعية مر�سومة وتوقعات وحقوق وامتيازات يف �أي جمتمع من املجتمعات والتي ت�شكل انتهاك ًا
حلقوق الإن�سان وخا�صة للن�ساء ،وعادة ما يرتبط با�ستخدام القوة التي يتفوق بها �شخ�ص على
�آخر وت�شمل التهديد والإكراه و�إ�ساءة املعاملة ،وتلحق الأذى بالأفراد خا�صة الن�ساء وبالأ�سر
واملجتمعات.
2.2أسباب ودوافع العنف القائم على النوع االجتماعي

يعترب التمييز وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني واملمار�سات املتعلقة بهما والعادات والتقاليد امل�سيئة
للن�ساء والفتيات واملتجذرة داخل املجتمعات من �أهم الأ�سباب للعنف القائم على النوع االجتماعي،
�إ�ضافة للنظرة الدونية للن�ساء وال�سلطة الأبوية التي تر�سخ املفهوم اخلاطئ لتبعية الن�ساء للرجال,
وبالتايل ت�ساهم نظرتهم هذه يف اتخاذهم للقرارات وتو�سيع دائرة ال�سيطرة على الن�ساء.

نصرية بن الشيخ ،صفية بالزين ،الصحة النفسية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى عامل املحطة الجهوية لإلذاعة
(((
والتلفزيون ،صفحة .26
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3.3مخاطر وأضرار العنف القائم على النوع االجتماعي

4.4الخطوات الالزمة للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي

ت�شري الوثائق الدولية عن �أو�ضاع الن�ساء �إىل ال�ضرر االجتماعي واالقت�صادي الناجم عن العنف،
والذي تدينه ب�شدة وتقر ب�أ�شكاله ومظاهره املختلفة ويف �سياقات و�أطر وعالقات خمتلفة �أي�ض ًا،
وتقر ب�أن العنف الأ�سري ال يزال ال�شكل الأكرث انت�شار ًا والذي يطال الن�ساء والفتيات من كل
الطبقات االجتماعية ويف جميع �أنحاء العامل.
كما حثت تلك الوثائق الدول على الإدانة وب�شدة لكافة �أ�شكال العنف التي ترتكب �ضد الن�ساء
والفتيات يف النزاعات امل�سلحة وما بعد النزاعات ،كما حثتها على االمتناع عن التحجج بالأعراف
والتقاليد ،مع الت�أكيد على عاملية جميع حقوق الإن�سان وترابطها وتداخلها وعدم قابليتها للتجزئة.
كما �أن الت�شريعات واملمار�سات التي متيز �ضد الن�ساء والفتيات �أو تدمي وتتغا�ضى عن العنف
�ضدهن ،وعدم متكينهن وم�شاركتهن االقت�صادية وال�سيا�سية ت�شكل خطر ًا حقيقي ًا ،وهي بالتايل
�أ�سا�س ًا ملعاجلة الأ�سباب الهيكلية والكامنة ملمار�سة العنف �ضدهن ،وب�أن �صالت قائمة ما بني
العنف �ضد الن�ساء والفتيات وق�ضايا �أخرى كالتعليم وال�صحة والق�ضاء على الفقر والأمن الغذائي
وال�سالم والأمن ومنع اجلرمية وتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية.
كما �أن فقر الن�ساء وعدم متكينهن وتهمي�شهن يعيق جهود التنمية امل�ستدامة وي�ضعهن يف خطر
متزايد من التعر�ض للعنف.
وهنالك �آثار ًا �سلبية ق�صرية وطويلة املدى على �صحة الن�ساء والفتيات مبا فيها �صحتهن اجلن�سية
والإجنابية ،والعنف املتزايد �ضدهن يف الأماكن العامة كالتحر�ش اجلن�سي وخا�صة ما �أ�ستخدم
منه لرتهيبهن وحرمانهن من التمتع بحقوقهن ،وعمليات القتل اجلن�سانية العنيفة التي تطالهن
يف بع�ض الدول مبا يف ذلك الدول التي �أدرج فيها مفهوم قتل الن�ساء �أو قتل الإناث يف ت�شريعاتها
الوطنية.
كما �أن انت�شار الأ�سلحة اخلفيفة والإجتار بها واال�ستخدام غري امل�شروع لها يفاقمان العنف �ضد
الن�ساء والفتيات.

ت�ؤكد «الأمم املتحدة» على �ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية للعمل بجدية من �أجل �إنهاء العنف
�ضد الن�ساء ،و�أن الدول واحلكومات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الن�سائية وال�شباب
والرجال وو�سائل الإعالم املختلفة مدعوون للعمل مع ًا لوقف و�إنهاء �أكرث االنتهاكات �شيوع ًا �أال وهي
العنف �ضد الن�ساء والفتيات.
وقد ُحددت ( )16خطوة من �ش�أنها �إنهاء العنف �ضد الن�ساء والفتيات �إذا ما مت العمل بها من
كافة اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية  ،وهي جمع وحتليل ون�شر املعلومات والإح�صاءات
الوطنية حول العنف �ضد الن�ساء  ،واال�ستثمار يف امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء مبختلف
املجاالت  ،وتعزيز التمكني االقت�صادي للن�ساء  ،ورفع الوعي العام وزيادة احلراك االجتماعي
 ،وت�شجيع و�إ�شراك خمتلف و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة وامل�سموعة والإعالم االلكرتوين ،
والعمل مع الفئات ال�شبابية باعتبارهم قادة التغيري  ،وح�شد الت�أييد من قبل الرجال والفتيان ،
والتربع املادي للوكاالت والهيئات واملنظمات التي تعمل على �إنهاء العنف �ضد الن�ساء  ،واحل�صول
على معلومات وموارد دقيقة تكون متاحة للعامة  ،وتدريب القائمني على تقدمي اخلدمات للن�ساء
ال�ضحايا  /الناجيات من العنف ،و�ضمان الو�صول اىل كافة اخلدمات للن�ساء والفتيات من
ال�ضحايا والناجيات  ،و�إنهاء احل�صانة � /سيا�سة الإفالت من العقاب ملرتكبي اجلرائم اجلن�سية
�أثناء النزاعات  ،ومتكني الن�ساء والفتيات من الو�صول اىل العدالة واحل�صول على التعوي�ضات
املنا�سبة  ،وتطوير وتبني خطط عمل وطنية ،و�إقرار وتطبيق القوانني ذات العالقة  ،و�أخري ًا
الت�صديق على االتفاقيات الدولية والإقليمية.
و�شددت تلك الوثائق على احلاجة امللحة حلماية الن�ساء امل�سنات من العنف والتمييز �ضدهنوللرجال
والفتيان دور هام يف الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء والفتيات  ،كما هو احلال يف دور املجتمع
املحلي واملجتمع املدين واملنظمات الن�سائية ال�شبابية ،و�أن للآليات الوطنية للنهو�ض بالن�ساء
دورين ا�سرتاتيجي وتن�سيقي هامني ،وملنظومة الأمم املتحدة مبا فيها هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
دور يف الت�صدي للعنف والتمييز على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية (((.

(((
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5.5أشكال العنف المبني على أساس النوع االجتماعي :

•العنف الأ�سري� :أو ما ينتج عنه من �أنواع لعنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث
يف �إطار الأ�سرة مبا يف ذلك ال�ضرب امل�ؤذي والتعدي اجلن�سي على �أطفال الأ�سرة الإناث،
والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط باال�ستغالل وغريه من املمار�سات التقليدية امل�ؤذية
للمر�أة.
•العنف املجتمعي :العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار املجتمع العام مبا
يف ذلك االغت�صاب ،والتعدي اجلن�سي ،وامل�ضايقة اجلن�سية يف مكان العمل ويف امل�ؤ�س�سات
التعليمية �أو �أي مكان �آخر ،واالجتار بالن�ساء و�إجبارهن على البغاء.
•العنف يف العمل.
6.6أنواع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي.

يدل نوع العنف على الو�سيلة املتبعة لفر�ض النظام� ،أو لفر�ض مفهوم معني.
يتن ّوع العنف بني العنف اجلن�سي والنف�سي واجل�سدي والإقت�صادي الذي تقرتفه الأ�سرة ،املجتمع
العام� ،أو تقرتفه �أو تتغا�ضى عنه الدولة (الأمم املتحدة .)1994 ،
تشمل أنواع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر :

•العنف اجل�سدي ،اجلن�سي ،النف�سي ،االقت�صادي ،اللفظي ،وغريه.
•االغت�صاب  :عملية فر�ض �أفعال جن�سية على الآخر رغم ًا عن �إرادته ،وذلك من خالل
ا�ستعمال العنف� ،أو الق ّوة� ،أو التهديد بالأذى� ،أو �أ�شكال الإجبار الأخرى.
واع ومق�صود يحمل دالالت جن�سية جتاه �شخ�ص �آخر
•التح ّر�ش اجلن�سي  :هو �أي قول �أو فعل ٍ
�ضد رغبته  /ها ،بهدف �إثارة جن�سية �أو �إ�شباع للذة جن�سية.
•الإ�ساءة اجلن�سية  :تعني الت�صرفات اجلن�سية با�ستثناء االغت�صاب �أو حماولة االغت�صاب،
دون ر�ضا �أحد الطرفني ،وت�ضم �أعما ًال ترتكب �ضد القا�صرين ،مثل �إزالة املالب�س بالإكراه،
�إكراه �شخ�ص على امل�شاركة يف ن�شاطات جن�سية مثل التقبيل بالإكراه �أو اللم�س بالإكراه او
�إجبار �شخ�ص على مراقبة ت�صرفات جن�سية.
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•اال�ستغالل اجلن�سي  :ي�ضم اال�ستغالل اجلن�سي الإكراه والتالعب من قبل �شخ�ص يف مركز
�سلطة ي�ستخدم تلك ال�سلطة للقيام بن�شاطات جن�سية مع �شخ�ص ال ميلك تلك ال�سلطة ،وقد
يحتوي اال�ستغالل على توفري م�ساعدة لقاء ن�شاط جن�سي.
•االعتداء اجلن�سي داخل الأ�سرة وي�سمى “�سفاح القربى”  :هو االعتداء اجلن�سي الذي يقع
داخل العائلة �سواء كان املرتكب هو الأخ (ت) �أو العم (ة) �أو الأب (م) �أو اخلال (ة) وغريهم،
ي�ستعمل املعتدي �أحيان ًا ال�ضرب �أو التهديد �أو الإجبار �أو الرتغيب �أو التودد لل�ضحية.
•الزواج املب ّكر بالإكراه  :يقوم الوالدان �أو غريهما برتتيب زواج قا�صر من �شخ�ص �آخر
وفر�ضه بالإكراه �أو خداعها لقبوله ،لقاء َمهر �أو لأ�سباب �أخرى ،ويعترب الزواج بالإكراه من
االجتماعي� ،إذ ال ي�سمح للقا�صر ب�إبداء ر�أيها.
املبني على �أ�سا�س النوع
ّ
�أ�شكال العنف ّ
•العنف الأ�سري  :الإ�ساءة املتعمدة بني ا�شخا�ص تربطهم عالقات حميمة �ضمن حدود العائلة
الواحدة �أو ي�ؤدون وظيفة الأ�سرة كالعنف بني الزوجني ،الآباء والأطفال ،الأ�شقاء او احلموات
والكنائن ،قد ي�ضم العنف الأ�سري ا�ساءات ج�سدية �أو نف�سية �أو جن�سية او اقت�صادية ،من
الأمثلة على ذلك  :منع الزوج �أو الزوجة من الو�صول �إىل الطعام �أو املاء �أو امل�سكن �أو املالب�س
�أو العناية ال�صحية� ،أو الإجها�ض الق�سري� ،أو �إ�ساءة معاملة الزوجة ب�سبب عدم قيامها مبا
ينبغي ح�سب توقعات الزوج ،ك�أن تت�أخر يف �إعداد الطعام� ،أو �ضرب الزوجة من قبل َح َماتها
ب�سبب و�ضع املر�أة التابع يف الأ�سرة.
•العنف العائلي  :الإ�ساءة املتعمدة بني الزوجني ،الآباء وال�شركاء والأطفال ،الأ�شقاء ،ويف
العالقات الأخرى حيث �أن الآخرين لي�سوا جزءا من الأ�سرة الأ�سا�سية بل هم جزء ًا من
العائلة �أو ي�ؤدون وظيفة الأ�سرة ،من �أجل ك�سب ال�سلطة وال�سيطرة على ال�ضحية (برنامج
الأمم املتحدة  -حماكم قانون الأ�سرة.)2004 ،
•العنف املنزيل  :م�صطلح له عدة معاين ،اال�ستخدام الأكرث �شيوع ًا هو العنف من قبل زوج،
والد� ،شقيق �أو �شريك حميم ،ومع ذلك ،ف�إن امل�صطلح ي�ستخدم �أحيانا لو�صف العنف داخل
املنزل الذي قد يطال العاملني املنزليني ،احليوانات االليفة وميكن �أن ي�شمل العنف النف�سي،
اجلن�سي واجل�سدي بدال من حدث واحد يف حميط الأ�سرة (االحتاد �ضد العنف املنزيل.)2005 ،
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2.2مرحلة الطفولة

 7.العنف المبني على أساس النوع االجتماعي:

يرت�سخ العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي يف م�ستويات خمتلفة من بيئتنا االجتماعية
ّ
ويطال االفراد جميع ًا و�إن بن�سب متفاوتة (ال ّن�ساء �أكرث تع ّر�ض ًا من الرجال) يف �أطر عديدة،
يتواجد العنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي �أفقي ًا:
•بني �أفراد العائلة في�ستخدمون �أنواع ًا متعددة من العنف (نف�سي  -ج�سدي  -جن�سي -
اقت�صادي) �ضد املر�أة  -الأطفال  -العنف الزوجي  -التوعد والتهديد والتخويف ،العنف
املرتبط باملهر.
•بني �أفراد املجتمع كالتمييز بني اجلن�سني  /تثبيت الأمناط اجلندرية ،العنف يف �أماكن العمل،
�أف�ضلية املرياث ،مفهوم �شرف العائلة املرتبط بت�ص ّرف املر�أة ،من خالل ممار�سات الدولة
وال�صراعات،
كالعنف ال�سيا�سي � :ضمن قوانني الإنتخاب  -ح�صر املنا�صب العليا  -احلروب ّ
�أو العنف القانوين  :الزواج  -الطالق  -تعدّد الزيجات  -قانون اجلن�سية  -عدم وجود قانون
جترميي للعنف الأ�سري.
8.8المراحل العمرية والعنف القائم على النوع االجتماعي:

■

3.3مرحلة المراهقة

�سفاح القربى؛ اال�ستغالل اجلن�سي لأغرا�ض جتارية؛ العنف و�إ�ساءة املعاملة يف املدر�سة ويف
حميطها ،ويف مكان العمل؛ الزواج املبكر؛ الإجبار على ممار�سة اجلن�س لأغرا�ض اقت�صادية؛
االغت�صاب ك�سالح حرب؛ جرائم ال�شرف (االناث).
احلرمان من البكاء واظهار اخلوف واالمل �أو اظهار امل�شاعر ،اال�ستغالل اجلن�سي ،ا�ساءة املعاملة
والعنف اجل�سدي ،م�س�ؤولية حماية االخت والدفاع عن �شرف العائلة ،م�س�ؤولية االعالة املادية
(الذكور).
4.4مرحلة سن الرشد

المرحلة :

 1ما قبل الوالدة
 3مرحلة املراهقة

ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث؛ الو�صول املتفاوت �إىل الطعام ،والرعاية الطبية ،والتعليم؛ �سفاح
القربى؛ التح ّر�ش اجلن�سي؛ اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال لأغرا�ض جتارية؛ العنف و�إ�ساءة املعاملة
يف املدر�سة ويف حميطها (االناث).
احلرمان من البكاء واظهار اخلوف واالمل �أو اظهار امل�شاعر ،اال�ستغالل اجلن�سي ،ا�ساءة املعاملة
والعنف اجل�سدي ،العنف و�إ�ساءة املعاملة يف املدر�سة ويف حميطها ،م�س�ؤولية حماية االخت،
م�س�ؤولية االعالة املادية (الذكور).

 2الطفولة
� 4سنّ الر�شد

 1.ما قبل الوالدة

•خيار الإجها�ض بح�سب جن�س اجلنني (قتل الأجنة الأنثوية عادة).
•حمل ا�سم العائلة وامل�س�ؤوليات املرتتبة (الذكر).

�إ�ساءة معاملة الن�ساء من قبل ال�شركاء احلميمني؛ االغت�صاب الزوجي؛ ا�ستغالل املهر والقتل؛ قتل
ال�شريكة؛ �إ�ساءة املعاملة النف�سية؛ �إ�ساءة املعاملة اجلن�سية يف مكان العمل؛ التح ّر�ش اجلن�سي؛
االغت�صاب؛ جرائم ال�شرف؛ �إ�ساءة معاملة الن�ساء ذوات الإعاقة؛ �إ�ساءة معاملة الأرامل؛ �إ�ساءة
معاملة امل�س ّنني؛ ال�ضرب يف �أثناء احلمل؛ الإجبار على احلمل وعلى الإجها�ض (االناث).
احلرمان من اظهار امل�شاعر ،عدم االعرتاف بال�ضعف ،م�س�ؤولية حماية العائلة ،م�س�ؤولية االعالة
وتامني االحتياجات املادية ،ا�ستمرارية العائلة ،الدفاع عن �شرف العائلة ،االنخراط بخناقات
ونزاعات مفرو�ضة ،التجنيد (الذكور)(.((1

(((1
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أو ً
ال

التعريف بمؤسسة التنمية واالرشاد األسري

مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري
1.1البداية:

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة التنمية والإر�شاد الأ�سري يف 8/1/2011م وفقا لقانون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية اليمني رقم  1ل�سنة 2001م ,وتعمل برتخي�ص رقم (� )473ساري ال�صالحية.
2.2الرؤية:

�أن نرى من حولنا �أفراد ًا �أ�سوياء و�أُ�سر ًا �صحيحة وجمتمع ًا يتمتع بال�صحة النف�سية واال�ستقرار
االجتماعي.
3.3الرسالة:

امل�ساهمة يف تلبية االحتياجات النف�سية واملجتمعية للفرد والأ�سرة مع تقدمي الإر�شاد والعالج
وامل�ساندة للفئات التي حتتاج للخدمة النف�سية والطب النف�سي عرب كادر متخ�ص�ص وذو كفاءة,
وبال�شراكة مع كل املهتمني من �أفراد وهيئات ومنظمات يف نطاق اجلمهورية اليمنية.
4.4األهداف:
تهدف المؤسسة إلى ما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
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1تقدمي خدمات مميزة يف جمال العالج والإر�شاد النف�سي واالجتماعي.
2تقدمي الربامج املتخ�ص�صة وذات العالقة بال�صحة النف�سية.
3تعزيز الوعي الفردي واجلماعي بال�صحة النف�سية واالجتماعية.
4امل�ساهمة يف ت�أمني الدعم والوقاية والعالج النف�سي واالجتماعي بعد الأزمات والكوارث.
5ت�شبيك وتو�سيع نطاق ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة.
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5.5قيمنــا:

 مت ُّثل املبادئ الإن�سانية يف املحافظة على حق الإن�سان يف احلياة بكرامة ور�ضا. امل�س�ؤولية املجتمعية لتحقيق كل ما هو ممكن لتنمية الأ�سرة اليمنية نف�سي ًا واجتماعي ًا. ال�شراكة مع كافة �شرائح املجتمع واملنظمات واجلهات احلكومية واملحلية دون ا�ستثناء. اجلودة ال�شاملة من �أجل حتقيق الر�ضا لدى متلقي خدماتنا. اال�ستدامة يف براجمنا وخططنا لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري يف اليمن.6.6طموحنا:

نطمح �إىل �أن نكون م�ؤ�س�سة علمية مهنية متخ�ص�صة حتظى مبكانة متميزة على م�ستوى اليمن
والوطن العربي ,وتقدمي خدمات نف�سية واجتماعية متنوعة رفيعة امل�ستوى وذات جودة مل�ساعدة
االفراد واملنظمات واجلهات ذات العالقة بالتعاون وال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ومنظمات
املجتمع املدين املحلية والدولية والقطاع اخلا�ص.
7.7قدراتنا المؤسسية:

تتمتع امل�ؤ�س�سة بالقدرة امل�ؤ�س�سية والتنظيمية العالية والتي ميكن تو�ضيحها فيما يلي:
1 .1متتلك امل�ؤ�س�سة مقر ًا دائم ًا ومنا�سب ًا يحتوي على م�ساحات عمل كافية.
2 .2مت جتهيز امل�ؤ�س�سة ب�أحدث التقنيات والأجهزة والآالت والأثاث والو�سائل واملقايي�س النف�سية.
 3 .3متتلك امل�ؤ�س�سة َخ َّط ًا جماني ًا لال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية برقم( )136من �أي هاتف
�أر�ضي �أو جوال يف اجلمهورية اليمنية ,ويخدم ما يزيد عن  3000م�ستفيد �شهري ًا ,عرب 10
خطوط يقوم عليها �أف�ضل املخت�صني.
 4 .4تقدمي خدمات الدعم النف�سي واالجتماعي امليداين والتوعية والتثقيف يف �أربع حمافظات مينية.
5 .5وتوفري خدمة العالج عرب عيادات يقوم عليها فريق من كبار من املتخ�ص�صني يف اليمن.
 6 .6تقوم امل�ؤ�س�سة حاليا بتقدمي خدماتها للعديد من املنظمات املحلية والدولية ,كما ترتبط
امل�ؤ�س�سة مبا يقرب من  50جهة /وم�ؤ�س�سة حكومية و�أهلية باتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون
وعمل م�شرتك.
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ثاني ًا

برامج المؤسسة وخدمات مركز
االرشـــــــاد األســـــــري

برامج المؤسسة وخدمات مركز االرشاد األسري:
1.1برامج المؤسسة:

تقدم امل�ؤ�س�سة خدماتها العامة واملتخ�ص�صة للأفراد وامل�ؤ�س�سات عرب برامج نوعية
وبوا�سطة فريق عمل ي�ضم يف ع�ضويته �أبرز املعاجلني والأطباء النف�سانيني اليمنيني من
حملة امل�ؤهالت العليا يتوزعون على هيئاتها ووحداتها التنظيمية االتية:
•هيئة ا�ست�شارية عليا ت�ضم يف ع�ضويتها( )10من �أبرز علماء اليمن يف الطب والعالج
النف�سي وعلم النف�س واالجتماع واالقت�صاد.
•فريق عمل �إداري م�ؤهل يتكون من ( )25موظفني.
•فريق عمل فني ي�ضم يف ع�ضويته ( )86خمت�ص ًا بدوام كامل و( )20خمت�صني �آخرين
بدوام جزئي.
تتعاقد امل�ؤ�س�سة مع فريق عمل ا�ست�شاري لتنفيذ املهام امل�ؤقتة ي�ضم يف ع�ضويته ()150
ا�ست�شاريا يف املجاالت النف�سية واالجتماعية من حملة م�ؤهالت الدبلوم العايل يف علم
النف�سي االكلينيكي والبكالوريو�س يف علم النف�س واالجتماع واخلدمة االجتماعية.
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يتم تشغيل أنشطة المؤسسة في سياق البرامج الرئيسية والمؤقتة والتي من أهمها:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 1برنامج الطب والعالج النف�سي.
 2برنامج اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية.
 3العالج والإر�شاد النف�سي الهاتفي.
 4برنامج الطوارئ والدعم النف�سي واالجتماعي.
 5برنامج البحث والتطوير.
6برنامج التدريب والت�أهيل.
 7التوا�صل والتوعية والتثقيف.

لماذا تقوم المؤسسة بهذا الجهد؟
ترى امل�ؤ�س�سة والقائمني عليها ب�أن عليها م�س�ؤولية جتاه املجتمع عام ًة وجتاه الناجني من العنف
خا�صة إضافة إلى األسباب اآلتية:
1 .1قلة عدد من يتوىل رعاية وت�أهيل ه�ؤالء املر�ضى النف�سيني من �أهل التخ�ص�ص العلمي
والعملي.
2 .2هذه الفئة من املجتمع لي�ست قادرة على االهتمام بنف�سها نتيجة املر�ض ،والبد من توفر
العناية اخلا�صة الالزمة لهم.
�3 .3أن التدخالت التي ميكن تقدميها من خالل هذا العمل �ستكون ذات جودة عالية ,و�ستُ�سهم
يف ا�ستعادة قدرة ه�ؤالء املر�ضى على االعتماد على �أنف�سهم والعودة �إىل حياتهم الطبيعية.
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2.2خدمات مركز اإلرشاد النفسي:

ممكن �أن ت�ؤثر اال�ضطرابات النف�سية على �أي �شخ�ص يف �أي مرحلة من مراحل حياته ,وال�صحة
النف�سية اجليدة تلعب دور ًا مهم ًا يف رفع جودة حياة الأ�شخا�ص ,ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية
ازداد الوعي يف جمتمعنا ب�أهمية ال�سعي للح�صول على خدمات ال�صحة النف�سية؛ ولكن املعلومات
املتعلقة مب�صادر خدمات ال�صحة النف�سية ال تزال �ضئيلة ,ولذا �شعرنا ب�أن هناك �ضرورة لتقدمي
دليل خمت�صر ملعظم خدمات ال�صحة النف�سية املتاحة يف م�ؤ�س�ستنا بهدف م�ساعدة الأفراد والأ�سر
للتعامل مع �أية �صعوبات تتعلق بال�صحة النف�سية ،وكذلك م�ساعدة املخت�صني يف توجيه مر�ضاهم
�إىل الرعاية املنا�سبة والالزمة وأبرز خدماتنا هي:
1.1االستشارات النفسية واالجتماعية:
 -اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية الهاتفية والتي تقدم عرب االت�صال على الرقم املجاين()136

 .من الهاتف الأر�ضي وجميع �شركات االت�صاالت (مين موبيل� ،MTN ،سب�أ فون ،و�آي).
 اال�ست�شارات النف�سية واالجتماعية احل�ضورية.2.2الدعم النفسي واالجتماعي:

)1

1الدعم واال�سعاف النف�سي الأويل.

)2

2املقابالت الت�شخي�صية.

)3

3الفح�ص والقيا�س النف�سي.

)4

4اال�ست�شارة واملعاينة الطبية النف�سية.

)5

5العالج النف�سي الوجيز.
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3.3الرعاية الصحية الخاصة:

)1

1العالج النف�سي والطب نف�سي.

)2

�2صرف االدوية النف�سية املجانية.

)3

3الرقود والرعاية ال�صحية اخلا�صة.

)4

4التمري�ض النف�سي.

)5

5العالج ال�سلوكي املعريف.

)6

6العالج النف�سي اجلديل.

)7

7العالج النف�سي التعر�ضي ال�سردي.

)8

8الإر�شاد النف�سي الزواجي.

)9

9العالج النف�سي العائلي.

4.4إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي:

)1

1الرعاية النهارية

)2

2العالج النف�سي اجلمعي.

)3

3الأن�شطة الريا�ضية.

)4

4الأن�شطة الرتفيهية.

)5

5جل�سات الفنون التعبريية والر�سم.

)6

6جل�سات رفع املهارات االجتماعية واحلياتية.

)7

�7إعادة االدماج االجتماعي واملهني.

5.5التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات الحياتية:

1 )1حت�سني مهارات �إدارة التعامل مع ال�ضغوط احلياتية.

1010العالج باال�سرتخاء.

2 )2حت�سني مهارات التوا�صل اخلا�صة بالعالقات بني الأ�شخا�ص.

1111العالج النف�سي بالرتفيه.

3 )3حت�سني مهارات �صنع القرار وحل امل�شكالت.

1212العالج الديني والروحي.

4 )4حت�سني مهارات �إدارة امل�شاعر.

1313العالج ب�أجهزة التغذية البيولوجية الراجعة.
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6.6اإلحالة:

.1
.2

1الإحالة الداخلية فيما بني الأق�سام واخلدمات.
2الإحالة اخلارجية اىل ال�شركاء ومقدمي اخلدمات.

7.7التوعية والتثقيف المجتمعي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الزيارات امليدانية.
2الندوات وال�سمنارات.
3ور�ش العمل التعريفية.
4اجتماعات الدعوة واملنا�صرة.
5املجالت الربعية.
6الإ�صدارات ال�سنوية.
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أو ً
ال

ومعناه �أن يتمتع جميع الناجني بحق احل�صول على �أف�ضل ما هو متاح من رعاية ال�صحة
العقلية التي ت�شكل جزء ًا من نظام الرعاية ال�صحية واالجتماعية ,وكذلك �إمكانية تلقي خدمات
ال�صحة النف�سية داخل امل�ؤ�س�سة دون قيد �أو �شرط ,وهذا الحق يتضمن السمات المترابطة

•�إمكانية الو�صول املادي :كما يجب �أن تكون املرافق واخلدمات ف�ضال عن املقومات الأ�سا�سية
لل�صحة مثل مرافق املياه وال�صرف ال�صحي ،يف املتناول املادي والآمن للناجني.
• �إمكانية الو�صول باملنظور االقت�صادي :ومعناه �أن تتاح اخلدمات الطبية النف�سية للنا�س من
دون عوائق مادية �أو اقت�صادية و ُيراعى مبد�أ االن�صاف والعدالة يف التوزيع ،مما ُيجنب
الأ�سر الفقرية حتمل �أية �أعباء �أو نفقات �صحية ال تتنا�سب مع قدراتهم.
• �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات :يتعني على امل�ؤ�س�سة �أن تكفل لكل �شخ�ص احلق يف التما�س
املعلومات املتعلقة بامل�سائل ال�صحية واحل�صول عليها ونقلها ،من غري �أن ُيخ ّل ذلك ب�سرية
البيانات الطبية.
 .جاملقبولية :ينبغي �أن تتمثل امل�ؤ�س�سة الأخالق الطبية وثقافة الأفراد واملجتمعات ،ف�ضـ ـ ــال
عن مراعاتها ملتطلبات اجلن�سني عند تقدمي اخلدمات الطبية النف�سية بحيث يتقبلها اجلميع.
 .داجلودة :ينبغي �أن تكون املرافق ال�صحية مالئمة من الناحيتني العلمية والطبية وذات نوعية
جيدة ،مثل توفر العقاقري واملعدات الالزمة ،وموظفني طبيني ماهرين ,بالإ�ضافة �إىل اجلودة
الإدارية من �إجراءات وغريها.
فاحلق يف العالج هنا لي�س فقط واجبا �إن�سانيا �أو جمتمعيا ،و�إمنا هو تكليف �إلهي ،فمن املقا�صد
الأ�سا�سية لل�شريعة حفظ النف�س وحفظ العقل.

واألساسية التالية:

وهذا الحق يتضمن أيضا:

تقديم

الحقوق العامة

�إن احلديث عن حقوق الناجني مهم للغاية من �أجل متتعهم بها �أو ًال وحمايتهم من االنتهاكات
عند تلقيهم خدمات ال�صحة النف�سية داخل امل�ؤ�س�سة ومركز الإر�شاد اال�سري التابع لها ثاني ًا ,مبا
ين�سجم مع �أهداف امل�ؤ�س�سة وغر�ض �إن�شائها ,ومن �أجل �إيجاد م�ساحة من الوعي امل�شرتك بني
العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية وبني الناجني من العنف القائم على النوع االجتماعي كان ال بد
من بيان وتو�ضيح حقوق الناجني وكيفية متتعهم بها و�ضمان عدم حرمانهم منها ,ولهذا جاء هذا
الدليل ليو�ضح تلك احلقوق العامة ,ومن هذه الحقوق:
1.1الحق في تلقي العالج:

.أالتوافر :يجب �أن توفر امل�ؤ�س�سة العدد الكايف من مرافق الرعاية ال�صحية النف�سية العاملة،
ف�ضال عن توفري املياه النظيفة ومرافق ال�صرف ال�صحي ،واملوظفني الطبيني واملهنيني
املدربني الذين يتقا�ضون �أج ًرا من�ص ًفا ،والعقاقري الأ�سا�سية.
 .ب�إمكانية الو�صول :تت�سم �إمكانية الو�صول ب�أربعة عنا�صر �أ�سا�سية هي:
•عدم التمييز� :إذ يجب �أن يتمتع كل �شخ�ص ب�إمكانية الو�صول �إىل املرافق واخلدمات املرتبطة
بال�صحة النف�سية ،ال�سيما الفئات الأكرث �ضع ًفا من غري �أي متييز بناء على �أي من الأ�سباب
املحظورة عرف ًا وقانون ًا و�شرع ًا.
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•عالج املري�ض يف مكان منا�سب وب�أدوية وو�سائل عالجية منا�سبة دون تفرقة على �أ�سا�س الفقر
�أو الغنى �أو اللون �أو اجلن�س �أو العقيدة.
•عودة املري�ض �إىل بيته وحياته الطبيعية يف �أول فر�صة ت�سمح بذلك ،و�أن ال يتم احتجازه
لآجال طويلة دون دواع طبية.
•حق املري�ض يف �أن يعالج يف بيئته الطبيعية وبني �أهله ُكلما �أمكن ذلك ،و ي�سمى يف الطب
احلديث ب “العالج املجتمعي” )Community Therapy(،حيث ت�صل اخلدمة
الطبية �إىل م�ستحقيها دون انتزاعهم من بيئتهم الطبيعية.
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•حق املري�ض النف�سي يف فهم طبيعة مر�ضه (كلما �أمكن ذلك) ،وفهم طبيعة العالجات التي
يتلقاها وموافقته عليها (�إذا كان م�ستب�صرا مبر�ضه).
•حق املري�ضة النف�سية (�أو املري�ض النف�سي) يف احلماية من �آثار الطرح الذي ين�ش�أ �أثناء
العالج ،وهو حالة من التعلق العاطفي باملعالج (�أو الرف�ض له) نظرا ملا ميثله يف وعي املري�ضة
(�أو املري�ض) وما يذكرها به من �شخ�صيات �أحبتها �أو كرهتها يف حياتها ,وهذا ي�ستلزم قدر ًة
و�ضبط ًا من املعالج ،و�أن ال ي�ستغل �ضعف املري�ض �أو املري�ضة يف هذه العالقة.
معالم تطبيق الحق في العــالج:

.1

.2
.3

.4

1لكل مري�ض احلق يف �أن يعالج ب�أقل قدر من القيود البيئية ،وبالعالج الذي يتطلب �أقل قدر
ممكن من التقييد �أو التدخل ويكون مالئم ًا الحتياجات املري�ض ال�صحية وللحاجة �إىل حماية
�سالمة الآخرين البدنية.
2يكون عالج كل مري�ض ورعايته قائم ًا على �أ�سا�س خطة تو�ضع لكل مري�ض على حدة وتناق�ش
معه ،ويعاد النظر فيها بانتظام ،وتعدل ح�سب احلاجة ،ويقدمها مهنيون م�ؤهلون.
3يكون توفري الرعاية لل�صحة العقلية دائما وفقا ملا ينطبق من معايري �آداب املهنة املتعلقة
باملمار�سني يف ميدان ال�صحة العقلية ،مبا يف ذلك املعايري املقبولة دولي ًا مثل مبادئ �آداب
مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�صحيني ،وال �سيما الأطباء ،وال يجوز �أبد ًا �إ�ساءة
ا�ستخدام املعلومات واملهارات الطبية يف جمال ال�صحة العقلية والنف�سية.
4ينبغي �أن ي�ستهدف عالج كل مري�ض احلفاظ على ا�ستقالله ال�شخ�صي وتعزيزه.
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2.2السرية:
من مبادئ األمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية وتحسين الرعاية الصحية
النفسية(السرية :يحترم الحق في سرية المعلومات بالنسبة لجميع األشخاص الذين تنطبق
		
عليهم هذه المبادئ).
						

(المبدأ السادس)

ال�سرية تعني :عدم الك�شف عن �أية معلومات يف �أي وقت �إىل �أي طرف من دون املوافقة الواعية من
الناجي أو الناجية وتشمل استراتيجيات ضمان السرية:

 �إجراء املقابالت �سر ًا. عدم �إطالع الآخرين على املعلومات ذات ال�صلة �إال بنا ًء على طلب الناجي �أو الناجية .وبعد احل�صول على موافقته الواعية.
 حفظ جميع الوثائق يف م�أمن وو�ضع خطة لنقل �أو تدمري ملفات احلاالت يف حالة الطوارئ. حتى لو مل يتم ا�ستخدام �أ�سماء الأ�شخا�ص ،من املهم عدم الإف�صاح عن اخل�صائ�ص العامة .للناجني والناجيات(كالعرق والعمر والو�ضع الأ�سري).
لكن من املهم �أن نالحظ �أن هناك استثناءات للسرية تشمل:
•احلاالت التي يتعر�ض فيها طفل للتهديدات امل�ستمرة بالعنف �أو الأذى ،ومن ثم ف�إن احلاجة
�إىل حمايته تتجاوز احلاجة �إىل ال�سرية.
•احلاالت التي تتطلب فيها القوانني �أو ال�سيا�سات الإبالغ الإلزامي عن �أنواع معينة من العنف
�أو الإ�ساءة (كاال�ستغالل والإ�ساءة اجلن�سيني من قبل العاملني يف املجال الإن�ساين).
•وقد ت�شمل هذه اال�ستثناءات حاالت طارئة تهدد احلياة� ،أو حاالت يحتمل فيها �إحلاق ال�ضرر
بالآخرين ,وهناك ظروف �أخرى مثل :توقي مر�ض خطري �أو معاناة م�ؤملة ,لكن املعلومات التي
نزعت عنها ال�سرية يجب �أن تكون مقت�صرة على ما هو �ضروري ومطلوب للغر�ض امل�ستهدف
فقط.
Ó Óللم�صابني باال�ضطرابات النف�سية احلق يف �سرية املعلومات املتعلقة بهم ومبر�ضهم
ومعاجلتهم؛ وال ينبغي ك�شف هذه املعلومات �أمام طرف ثالث بدون موافقتهم.
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Ó Óيلتزم العاملون يف جمال ال�صحة النف�سية ب�آداب ال�سلوك والت�صرف واملهنية التي
ت�شمل عموما قواعد حتتم ال�سرية ,ومن واجب جميع املهنيني املعنيني برعاية امل�صابني
باال�ضطرابات النف�سية منع �أي خرق لل�سرية ,ومن املهم �أن يدرك جميع �أفراد فريق ال�صحة
النف�سية القواعد التي تلزمهم باحلفاظ على ال�سرية.
Ó Óيتوجب على امل�ؤ�س�سة التق�صي والت�أكد من �أن العمليات كافية ومنا�سبة حلماية �سرية املعلومات
املتعلقة بالناجني ,وهذا يعني وجود نظام فعال ال ي�سمح �إال للأفراد املفو�ضني واملعتمدين
باحل�صول على املالحظات ال�سريرية املتعلقة باملر�ضى �أو غريها من �آليات ت�سجيل البيانات
مثل قواعد البيانات الإلكرتونية.
وت�ستطيع امل�ؤ�س�سة � ً
أي�ضا �أن حتمي ال�سرية من خالل �إقرار العقوبات الرادعة بحق من يخرق جدار
ال�سرية ،من املهنيني �أو مرافق ال�صحة النف�سية.

3.

الخصوصية:

اخل�صو�صية مفهوم عري�ض يحدد املدى الذي ميكن �أن ي�صل �إليه املجتمع يف التدخل يف ال�ش�ؤون
ال�شخ�صية لأفراده ,فيعني حق كل ان�سان يف �أن يختار بنف�سه نوعية وكيفية م�شاركته مع الآخرين
دون تدخل من �أحد �أو حقه يف االحتفاظ بكل ممتلكاته ومعلوماته التي يعتقد �إنها له(.((1
ومفهوم الخصوصية يشمل:

•خ�صو�صية املعلومات :فمن حقك عدم اطالع الغري على معلوماتك اخلا�صة و�سجلك الطبي.
•اخل�صو�صية البدنية :بحيث ال يقتحم �أي �أحد جمالك البدين اخلا�ص ,ويقرتب منك �إىل
حدٍ ي�ضايقك.
•خ�صو�صية االت�صاالت :ا�ستقبال الزوار واالت�صال بالعامل اخلارجي ما مل يكون هناك �إ�ضرار
بطرف �آخر �أو �إزعاج له.
•خ�صو�صية املجال :كحقه يف م�ساحة كافية و�سرير منفرد َومرافق وا�سعة ي�سهل فيها حركته,
بالإ�ضافة �إىل حتديد مكان خا�ص حلفظ متعلقاته ال�شخ�صية ومالب�سه وحاجياته .
ت�ؤدي اخل�صو�صية �إىل تعزيز ال�سالمة والثقة والتمكني ,يف �سياق العنف ويف حاالت الطوارئ حيث
قد ت�صل املخاطر �إىل �أعلى م�ستوياتها ,وهكذا ف�إن انتهاك اخل�صو�صية يف هذه الظروف ال ميثل
انتهاك ًا للأخالقيات فح�سب ،بل وقد يلحق �أي�ض ًا �ضرر ًا بالناجني وباملجتمع ,ولذلك ف�إن كل من
ي�س�أل �شخ�ص ًا الإف�صاح عن معلومات يتحمل م�س�ؤولية حماية هذه املعلومات.
ويشمل كذلك مبدأ الخصوصية ما يأتي:

)1

1احلق يف حتديد الأ�شخا�ص الذين يريد �أو ال يريد �أن يروي لهم م�شكلته.

)2

2احلق يف اختيار املعالج الذي يقتنع به من حيث جن�س املعالج (ذكر– �أنثى).

)3

3احلق يف تغيري املعالج يف �أي وقت �أو مرحلة من العالج.

)4

4له احلق يف رف�ض �إكمال العالج وعلى املعالج النف�سي �أن يو�ضح له الأ�ضرار الناجتة عن ذلك.

(((1
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د .محمد بالروين ,من مفهوم حق الخصوصية)http://www.tawalt.com/?p=1212( ,
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)5

5رف�ض مقابلة �أي �شخ�ص ال عالقة له بتقدمي الرعاية ال�صحية مبا يف ذلك الزوار.

)6

6توفري املالب�س املنا�سبة والأدوات ال�شخ�صية ال�ضرورية للناجي.

)7

7توفري �أماكن انتظار منا�سبة للن�ساء والرجال.

)8

8نقل املري�ض �إىل غرفة خا�صة للفح�ص �إن مل تكن غرفة التنومي منا�سبة لذلك.

)9

�9أال يبقى املري�ض يف غرفة الفح�ص مدة �أطول من املدة الطبيعية.

1010عدم تفتي�ش �أغرا�ضه ال�شخ�صية �إال ب�إذنه �أو بح�ضوره.
ولكن من املهم مالحظة �أن احلق يف اخل�صو�صية يف مرافق ال�صحة النف�سية ال يعني عدم خ�ضوع
املري�ض للمراقبة امل�ستمرة والتفتي�ش املتوا�صل من �أجل حمايته ،وذلك يف بع�ض الظروف اخلا�صة.

4 .4الحماية والسالمة:

يجب �أن يكون احلفاظ على �سالمة و�أمن الناجي �أو الناجية وغريها من الأ�شخا�ص ،مثل �أبنائها
والأ�شخا�ص الذين �ساعدوها ،هو الأولوية الأوىل جلميع اجلهات الفاعلة.
فالأفراد الذين يك�شفون عن �إحدى حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي �أو الذين �سبق لهم
التعر�ض للإ�ساءة غالب ًا ما يزداد احتمال تعر�ضهم ملزيد من العنف �سواء من اجلاين �أو (ا ُ
جلناة)
�أو من �آخرين حميطني بهم.
وتشمل الحقوق المتعلقة بالحماية والسالمة ما يلي:

)1

�1أن تكون الرعاية ال�صحية يف بيئة �آمنة ومنا�سبة لو�ضع املري�ض ال�صحي.

)2

2توافر اللوحات الكافية والإجراءات املحذرة يف جميع الأماكن التي قد تعر�ض املري�ض
وذويه للأذية وقبل دخوله لهذه الأماكن على �سبيل املثال دون احل�صر:
لوحات وتنبيهات للمر�ضى باملناطق والأجهزة اخلطرة.
لوحات و تنبيهات للمر�ضى بالأماكن قيد الإن�شاء.
لوحات وتنبيهات للمر�ضى باملواد اخلطرة وامل�ؤذية و�سريعة اال�شتعال وغريها.

)3

3توفري الأمن والأمان يف املواقع احل�سا�سة والبعيدة خا�صة (غرف التنومي وغرف تنومي
الن�ساء وغرفة اال�ستماع )..
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)4

�4أن ال ُيعزل املري�ض �إال عند �ضرورة ذلك.

)5

5نقل املري�ض ب�شكل �آمن من و�إىل وداخل مرافق امل�ؤ�س�سة ومركز االر�شاد.
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)6

6وجود �إجراءات كافية حلماية ممتلكات املري�ض من ال�سرقة والتلف والتي
تضم دون أن تقتصر:





حتديد موقع حلفظ الأمتعة واملالب�س واملمتلكات
حتديد م�س�ؤول احل�صول على التواقيع املطلوبة.
وجود �سيا�سة للتعامل مع الأ�شياء النفي�سة وذات القيمة عند املر�ضى.

)7

7حماية الناجي من التوبيخ والت�أنيب والتقريع وال�سباب من قبل الأطباء �أو عنا�صر
التمري�ض �أو �أي موظف �آخر من من�سوبي امل�ؤ�س�سة.

)8

8وجود �سيا�سة خا�صة للتعامل مع الأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن
حلمايتهم من التعر�ض لأي نوع من الإ�ساءة �أو الإيذاء.

)9

9حماية الر�ضع والأطفال ال�صغار وال ُق َّ�صر من االعتداء اجل�سدي �أو النف�سي.

1010منع التدخني يف جميع مرافق امل�ؤ�س�سة وتخ�صي�ص �أماكن حمددة للمدخنني بعيدة عن
�أماكن تقدمي اخلدمة ال�صحية النف�سية.
1111وجود �إجراءات خا�صة للمر�ضى العاجزين (من حيث امل�ساعدة �أو املواقف �أو عدد
املرافقني)...
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ومن أهم معاييـر السالمة والحماية:

1 .1لكل مري�ض احلق يف �أن يح�صل على الرعاية ال�صحية واالجتماعية التي تنا�سب احتياجاته
ال�صحية ،كما يحق له احل�صول على الرعاية والعالج وفقا لنف�س املعايري املنطبقة على
املر�ضى الآخرين.
2 .2توفري احلماية من الأذى لكل مري�ض ،مبا يف ذلك العالج بالأدوية التي قد ال يكون هناك
مربر لها ،ومن الإيذاء على �أيدي املر�ضى الآخرين �أو املوظفني �أو غريهم ،ومن الأعمال
الأخرى التي ت�سبب �أمل ًا عقلي ًا �أو �ضعف ًا بدنيا.
5 .5عدم التمييز:

ويعني «التمييز» �أي تفريق �أو ا�ستبعاد �أو تف�ضيل ي�ؤدى �إىل �إبطال �أو �إ�ضعاف يف التمتع باحلقوق,
ويتمثل هذا احلق يف �ضرورة منع التمييز بني الأ�شخا�ص واملجتمعات بناء على �أي �أ�سا�س حلالتهم،
مبا يف ذلك ال�سن والنوع والعرق واللون والأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو اللغة والدين والإعاقة
واحلالة ال�صحية والتوجه ال�سيا�سي وغريها.
ويمكن ضمان عدم التمييز بالطرق والوسائل اآلتية:






مواجهة القيم واملواقف واملعتقدات التي يتبناها املوظفون والتي قد ت�شجع على التمييز.
 وجود �سيا�سة وا�ضحة مكتوبة ب�ش�أن عدم التمييز.
 تدريب املوظفني على حقوق الإن�سان واملبادئ الإن�سانية.
 الت�أكد من �أن اخلدمات وتقدميها يتم وفق امل�ساواة بني اجلميع دون متييز.
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)5

6.6اإلحترام

حني تكون مري�ضا داخليا يف مرفق �صحي ،لك احلق يف ارتداء مالب�سك اخلا�صة ،واحلفاظ على
ممتلكاتك ال�شخ�صية (مع تخ�صي�ص م�ساحة مكانية معقولة خا�صة بك) ،و�أن يتاح لك ،وتتمكن
من� ،إنفاق �أموالك مل�شرتياتك ال�شخ�صية.
ولك احلق يف ح�ضور �أي تفتي�ش على ممتلكاتك ال�شخ�صية ,و�أي ا�ستثناء لهذه احلقوق يجب
تربيرها بتقرير مكتوب و�ضمه �إىل �سجلك ال�سريري.
يجب �أن تتوافق كافة الإجراءات التي تُتخذ باحرتام اختيارات الناجي ورغباته وحقوقه وكرامته.
وتشمل استراتيجيات ضمان االحترام:







احلفاظ على ال�سرية.
 �ضمان توافر املوظفات الإناث لإجراء املقابالت وفح�ص الن�ساء والأطفال الناجني.
 الت�أكد من حتلي املتعاملني مع الناجيات بالقيم واملعرفة واملهارات املنا�سبة.
أحكاما عليهن ومراعاتهم لل�سياق
 �ضمان عدم �إ�صدار املتعاملني مع الناجيات � ً
الثقايف واالجتماعي للتدخل.
 تقليل عدد مرات �سرد الناجية لق�صتها.

ويشمل كذلك الحق في االحترام والتقدير ما يلي:

)1

1ح�صول الناجي على الرعاية ال�صحية املنا�سبة ب�صورة الئقة وحمرتمة يف كل
الأوقات وحتت كل الظروف مبا ي�ضمن حفظ كرامته.

)2

2احرتام �شخ�صية الناجي با�ستعمال �أ�سمه ال�شخ�صي املوجود يف الأوراق الر�سمية
وعدم �إعطائه �أي تعريف �أخر.

)3

3احرتام قيم واعتقادات الناجي الثقافية واالجتماعية والدينية واملذهبية.

)4

4احرتام حق الناجي فيما يخ�ص التعبري عن �شدة الأمل.
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5االلتزام بتقدمي الرعاية الكرمية للناجي يف حاالت االحت�ضار والوفاة وح�سن
التعامل مع اجلثمان.

)6

6احل�صول على تغذية كافية ومنا�سبة حلالته ال�صحية وتق َّدم تلك التغذية يف
�أوعية تعك�س مبد�أ االحرتام الآدمي.

)7

7اال�ستماع واالن�صات له دون مقاطعة حتى يكمل فكرته ,والبناء على مقرتحاته
و�آرائه التي يقدمها �إن توافقت مع املنطق.

7.7إتاحة المعلومات:

من حق امل�صابني باال�ضطرابات النف�سية احل�صول ب�شكل كامل وحر على املعلومات الواردة
يف ال�سجالت ال�سريرية� ,إال يف بع�ض الظروف اال�ستثنائية التي يقيد فيها احل�صول على هذه
املعلومات (حني يرجح �أن يعر�ض ك�شف معلومات ال�سجالت ال�سريرية �سالمة الآخرين للخطر،
�أو ي�سبب �ضررا خطريا ل�صحة املري�ض النف�سية).
ومن حقوقك في هذا المجال:

•االطالع على خطتك العالجية ومناق�شتها مع املخت�صني.
•ينبغي �أن يكون حجب املعلومات م�ؤقتا ،ريثما ي�صبح املري�ض �أكرث قدرة على التعامل الر�شيد
مع املعلومات.
•ميكن منح املر�ضى وممثليهم و�أفراد العائلة احلق يف طلب �إدراج تعليقاتهم يف ال�سجالت
الطبية بدون �أي تعديل �أو تغيري فيها.
•من املهم � ً
أي�ضا �أن يكلف املرفق ال�صحي �أحد العاملني مبراجعة و�شرح املعلومات املوجودة يف
ملف �أو �سجل املري�ض ،له �أو ملمثله ال�شخ�صي (�أو لكليهما).
•معرفة ا�سم وتخ�ص�ص املعالج النف�سي امل�سئول عن عالجك.
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 8.8المشاركة في خطة الرعاية الطبية النفسية:

 9.9االلتزام بمبدأ اإلحالة :

فللناجية �أو الناجي وذويه احلق يف التوا�صل مع الأطباء واالخت�صا�صيني وامل�ساعدين للح�صول
على املعلومات وال�شرح الكايف ومناق�شة النواحي التالية:
•تعريفهم بالرعاية النف�سية التي تُقدمها امل�ؤ�س�سة واخلطة العالجية املُقررة وحجم و�إمكانيات
املُ َ�س َّخرة لذلك.
•ح�صول املري�ض �أو الو�صي القانوين عليه على معلومات كاملة وحديثة من الطبيب املعالج
بخ�صو�ص الت�شخي�ص والعالج باللغة التي يدركها ويفهمها.
•معرفة املري�ض ب�أ�سماء امل�شاركني يف تقدمي اخلدمة النف�سية له وتخ�ص�صاتهم و�أ�سم الطبيب
امل�س�ؤول عن عالجه ومتابعة حالته و�إبالغه بوجود متدربني مرخ�صني يف حال كانوا �ضمن
الفريق الطبي املُعالج.
•مناق�شة الطبيب املعالج للمري�ض �أو الو�صي القانوين عليه عن املعاجلة املقرتحة وفوائدها
والنتائج املتوقعة ومعرفة البدائل الطبية املقرتحة – يف حال وجودها -وامل�ضاعفات واملخاطر
واحتماالت جناح املعاجلة.
•ح�صول املري�ض �أو الو�صي القانوين عليه من الطبيب املعالج على املعلومات الالزمة قبل �أي
�إجراء عالجي وذلك قبل التوقيع على منوذج الإقرار وللمري�ض حق معرفة ا�سم ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن هذا الإجراء عدا حاالت الطوارئ التي ت�ستدعي التدخل الطبي العاجل مبا يتفق
مع الأنظمة والقوانني املتبعة.
•معرفة املري�ض بنوعية التدخالت والأدوية والفحو�صات امل�ستخدمة يف العالج وفعاليتها
و�أمنها و�سالمتها.
•تو�ضيح �أ�سباب نقل املري�ض �إىل مكان �أخر داخل �أو خارج املن�ش�أة ال�صحية مع �إعطائه
الإر�شادات ال�ضرورية.
•�أخذ ر�أي طبي �آخر بالتن�سيق مع �إدارة امل�ؤ�س�سة عند ال�ضرورة.

الإحالة :عملية طلب احل�صول على خدمات من �أجل الناجي �أو �أ�سرته ب�صورة ر�سمية من �أق�سام

 50مؤسسة التنمية والإلرشاد األسري

داخل امل�ؤ�س�سة �أو وكالة �أخرى خارج امل�ؤ�س�سة (مثل الدعم النقدي والرعاية ال�صحية وما �إىل
ذلك) من خالل �إجراء و�/أو منوذج معمول به ويتحمل �أخ�صائي احلالة كامل امل�س�ؤولية عن احلالة
بغ�ض النظر عن عمليات الإحالة.
ونعني بااللتزام مببد�أ الإحالة :عدم و�صف الدواء النف�سي من املعالج النف�سي حتت �أي ظرف� ,أما
يف احلاالت التي ت�ستدعي �إعطاء الدواء فيتم حتويل املري�ض للطبيب النف�سي ،ويف حالة �أن املعالج
وجد نف�سه غري م�ؤهل للتعامل مع �أي حالة فيجب حتويلها و�إحالتها ملعالج �أف�ضل منه و�أقدر �سوا ًء
كان داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها.
وي�شمل تطبيق هذا احلق يف �إحالة املر�ضى الذين تتطلب حالتهم ال�صحية الإحالة من املركز
�إىل �أف�ضل طبيب �أو مركز اعتماد ًا على طبيعة وحالة املري�ض �أو املتطلبات الت�شخي�صية وح�سب
االمكانات املتاحة للمركز بحيث ت�ضمن عملية االحالة التوثيق ال�سليم ل�سبب الإحالة والإجراءات
الأولية املتخذة من قبل املركز و�صوال للتغذية اال�سرتجاعية للمركز من اجلهات التي متت الإحالة
�إليها حول احلاالت املحالة ،ومتابعة احلاالت املحالة وك�أنها ال زالت تتلقى اخلدمات داخل املركز.
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ثاني ًا

الحقوق اإلضافية والخاصة

أوال :الحقوق اإلضافية:
 1.1قبول أو رفض العالج :
فللمريض وذويه الحق في:









رف�ض كل العالج املقرر �أو جزء منه مع التزام امل�ؤ�س�سة بهذا احلق مبا ال يتنافى مع الأنظمة
والقوانني املتبعة و�إبالغهم عن النتائج املتوقعة من قرار الرف�ض مع �ضرورة توقيعهم على
منوذج الإقرار اخلا�ص بذلك ,وتوثيق احلوار والنقا�ش املذكور �أعاله يف ملف املري�ض.
�أال يرتتب على رف�ض العالج �أي قرارات �أو �إجراءات لي�س لها عالقة باحلالة ال�صحية
للمري�ض ويلتزم مقدم اخلدمة يف امل�ؤ�س�سة باال�ستمرار بتقدمي الرعاية املنا�سبة له طبق ًا
للمعايري الطبية املتبعة.
�أال يرتتب على رف�ض العالج �أي قرارات �أو �إجراءات م�ستقبلية تتخذ �ضد املري�ض يف مراجعته
ملعاجلة نف�س املر�ض �أو غريه.
يعترب املري�ض �أو الو�صي القانوين عليه م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية تامة عن قراراته و�أفعاله يف حال
رف�ض املعاجلة �أو عدم املتابعة لتعليمات العالج .
تعريف املري�ض �أو الو�صي القانوين عليه بالعالجات الأخرى البديلة يف حال الرف�ض.

2.2وجود سياسات وإجراءات للتظلم والشكاوى والمقترحات :

لك احلق يف التظلم من �أي �إجراء وفق ًا للقواعد والإجـراءات املعمول بها ,ويجب على مقدم اخلدمة
�أن يخرب املري�ض ب�أن من حقه �أن ي�شتكيه هو نف�سه و�أن يعلمه كيفية القيام بذلك و�أين ي�ضع �شكواه
و�أن من حقه تقدمي املقرتحات واملالحظات �إىل اجلهة املعنية دون الرجوع �إليه.
وللناجي وذويه كذلك الحق في:







Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
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التقدم ب�شكوى �شفوية �أو مكتوبة ,موقعة �أو غري موقعة� ,أو مقرتحات للإدارة دون �أي ت�أثري
على جودة اخلدمة املقدمة له.
�إمكانية رفع ال�شكوى ملختلف امل�ستويات يف امل�ؤ�س�سة.
املطالبة ب�سرعة معاجلة ال�شكوى املرفوعة �أو �شكوى ذويه والرد عليها خالل فرتة منا�سبة.
التعرف على الإجراءات والآليات املتبعة يف امل�ؤ�س�سة لدرا�سة ال�شكاوى واملقرتحات والوقت
املُتوقع للرد عليها.
�إبالغك ب�أي معلومات متوفرة بخ�صو�ص ال�شكوى �أو املقرتح عند توفرها.
وجود �سيا�سات و �إجراءات ملعاجلة ال�شكاوى تت�ضمن على الأقل النقاط التالية :
Óحتديد اجلهة �أو اجلهات املخولة با�ستقبال ال�شكاوى
Óوجود �أدلة و�سيا�سات يف الإدارة حتدد م�سار ال�شكاوى وال�سيا�سة املتبعة باملعاجلة.
Óتوجيه ال�شكاوى غري الطبية �إىل الق�سم املخت�ص للتحقيق والتعاون من �أجل �ضمان حقوق
الناجني ومعاجلة ال�شكوى ب�أ�سرع وقت وتبليغ النتيجة لل�شاكي.
Óحت�سم املن�ش�أة الطبية ال�شكاوى غري الطبية خالل فرتة ال تتعدى –اال�سبوع -و�إعطاء اجلواب
لل�شاكي.
Óتوجيه ال�شكاوى الطبية للق�سم املخت�ص ومتابعة ال�شكوى ب�شكل م�ستمر ومتزامن.
Óدرا�سة و حتليل ال�شكاوي و�أ�سبابها ومعاجلتها.
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3.3الموافقة على العالج:












ال يجوز �إعطاء �أي عالج للمري�ض دون موافقته عن علم.
املوافقة عن علم هي موافقة يتم احل�صول عليها بحرية دون تهديد �أو �إغراء.
يجوز للمري�ض �أن يطلب ح�ضور �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص من اختياره �أثناء �إجراء �إعطاء املوافقة.
با�ستثناء بع�ض احلاالت ميكن �إعطاء املري�ض العالج دون موافقة �إذا كان املري�ض ال ي�ستطيع
بحكم حالته �أن يدرك حالته وحاجته للعالج وللممثل ال�شخ�صي للمري�ض �إعطاء املوافقة بعد
تقدمي جميع املعلومات له.
�إذا تطلبت حالة املري�ض التدخل العاجل وقرر ذلك �أطباء ال�صحة النف�سية ميكن �إعطاء
الأدوية ال�ضرورية فقط.
�إعالم املري�ض بالعالج �إذا مل ت�ؤخذ موافقته و�إ�شراكه يف خطة العالج ب�أي و�سيلة ممكنة.
ال ي�ستخدم التقييد اجل�سدي �أو العزل غري االختياري للمري�ض �إال ح�سب الإجراءات املعتمدة
ر�سميا يف امل�ؤ�س�سة ,ال�سيما عندما يكون ذلك هو الو�سيلة الوحيدة املتاحة للحيلولة دون وقوع
�ضرر فوري �أو و�شيك للمري�ض �أو للآخرين ,ويجب �أن ال ميتد هذا الإجراء �إال �ضمن الفرتة
ال�ضرورية متاما لتحقيق هذا الغر�ض ,وت�سجل جميع حاالت التقييد اجل�سدي �أو العزل غري
االختياري ,و �أ�سبابها ,وطبيعتها ,ومداها يف ال�سجل الطبي للمري�ض ,ويجب �إبقاء املري�ض
املقيد �أو املعزول يف ظروف منا�سبة وحتت الرعاية واملراقبة الدقيقة واملنتظمة من جانب
موظفي امل�ؤ�س�سة امل�ؤهلني ويجب �إ�شعار الو�صي القانوين له � -إن وجد  -ب�أي تقييد ج�سدي �أو
عزل غري اختياري للمري�ض.
ال يجوز �إجراء معاجلة نف�سية �أو غريها من �أنواع العالج التجاوزي الذي ال ميكن تدارك �آثاره
للمر�ض النف�سي ملري�ض مودع يف امل�ؤ�س�سة دون �إرادته.
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 4.4اإلشعـار بالحقـوق:
.1

1يحاط املري�ض املودع يف املركز علم ًا يف �أقرب وقت ممكن بعد �إدخاله �إىل املركز،
ب�شكل ولغة ميكن للمري�ض �أن يفهمها ،بجميع حقوقه وفقا لهذه املبادئ ،ويجب �أن
تت�ضمن املعلومات تو�ضيح ًا لهذه احلقوق ولكيفية ممار�ستها.

.2

� 2إذا عجز املري�ض عن فهم هذه املعلومات ،وما دام عجزه عن هذا الفهم قائما،
وجب عندئذ �إبالغ حقوق املري�ض �إىل املمثل ال�شخ�صي� -إن وجد و�إذا كان ذلك
مالئما� -أو �إىل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص القادرين على متثيل م�صالح املري�ض على
�أف�ضل وجه والراغبني يف ذلك.

.3

 3يحق للناجي الذي يتمتع بالأهلية الالزمة �أن يعني �شخ�صا تبلغ �إليه املعلومات نيابة
عنه ،وكذلك �شخ�صا لتمثيل م�صاحله لدى �إدارة امل�ؤ�س�سة.

تكون البيئة والأحوال املعي�شية يف امل�ؤ�س�سة �أقرب ما ميكن لأحوال احلياة الطبيعية التي يحياها
الأ�شخا�ص ذوو ال�سن املماثلة ،وتشمل بصفة خاصة ما يلي:
.أمرافق للأن�شطة الرتويحية و�أن�شطة �أوقات الفراغ.
 .بمرافق للتعليم.
 .جمرافق لل�شراء �أو تعني �إقتناء الأ�شياء الالزمة للحياة اليومية والرتفيه واالت�صال.
 .دمرافق ال�شرتاك املري�ض يف عمل ينا�سب خلفيته االجتماعية والثقافية (�إن �أمكن) ،وللتدابري
املنا�سبة لإعادة الت�أهيل املهني من �أجل تعزيز �إعادة االندماج يف املجتمع ،والت�شجيع على
ا�ستخدام هذه املرافق ،ويجب �أن ت�شمل تلك التدابري الإر�شاد املهني وخدمات للتدريب املهني
و لإيجاد العمل ،بغية متكني املر�ضى من احل�صول على عمل يف املجتمع �أو االحتفاظ به.
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5 .5الحق في االختيار :

�إن املر�ض النف�سي يعترب مر�ض ًا طبيعيا وامل�صاب به ال يعدو عن كونه �إن�سان ًا م�صاب ًا مبر�ض ال يلبث
�أن يتعافى منه ,فال يعني �أبدا �أن امل�صاب باملر�ض النف�سي ت�سقط عنه �إن�سانيته ,فينبغي التعامل
معه كما نتعامل مع الأ�سوياء ,وله كامل احلق يف اختيار ما يريد� ,ش�أنه �ش�أن الأ�سوياء ,وميكن
�إجمال حقه يف االختيار فيما يلي:
1 )1حق االختيار يف دخول املركز والبدء يف الربتوكول العالجي.
2 )2احلق يف اختيار الطبيب املعالج .
3 )3احلق يف اختيار جن�س الطبيب املعالج (ذكر �أو �أنثى).
4 )4حق اختيار البدء باخلدمات النف�سية �أم ال.
5 )5حق اختيار الربنامج العالجي والتعديل عليه مبا يتنا�سب معه.
6 )6حق حرية االختيار دون �ضغط �أو �إكراه.
7 )7حق االختيار دون التلميح ب�أف�ضلية حل على �آخر.
8 )8للمري�ض احلق يف اختيار من يتوىل توقيع الك�شف الطبي عليه �أو عـالجه �أو مالحظته
يف احلدود املتاحة.
6 .6تلـقى املعلومـات الكاملـة عن الت�شخي�ص الذى �أُعطى حلـالته وعن اخلطة العالجـية
املقرتحة وعن احتمال تطورات حالته( ،معرفة حقيقة الو�ضع احلايل له واالحتماالت
املتوقعة والفرتة الالزمة لذلك).
7 .7الحق يف �أن يكون العالج املُقدم له طبق ًا للمعايري الطبية املرعية واملُعرتف بها يف الأو�سـاط

1010من حقه �أن يطلب مقابلة حماميه �أو �أي من ذويه.
1111يحق للمري�ض احل�صول على �إجازات عالجية طبق ًا للخطة املُقررة.
1212للمريض احلق يف طلب اخلروج من املركز مبفرده طاملا �سمحت حالته الطبية بذلك.
1313الحق يف احليـاة فـي املجتمـع :فلكل �شخ�ص م�صاب مبر�ض نف�سي احلق يف �أن يعي�ش و�أن
 .يعمل ،قدر الإمكان ،يف �إطار املجتمع دو ن قيود.
1414ال يجوز �أبد ًا �أن يكون النزاع الأ�سري �أو املهني� ،أو عدم االمتثال للقيم الأخالقية
�أو االجتماعية �أو الثقافية �أو ال�سيا�سية �أو املعتقدات الدينية ال�سائدة يف املجتمع املحلي
.

ل�شخ�ص ما ،عام ًال مقرر ًا يف ت�شخي�ص املر�ض العقلي والنف�سي.

1515ال يجوز �أن يربر �أي قرار يتخذ يف احلا�ضر �أو يف امل�ستقبل ب�ش�أن �إ�صابة �شخ�ص مبر�ض
 .نف�سي مبجرد �أن يكون هذا ال�شخ�ص قد �سبق عالجه �أو دخوله يف م�ست�شفى ب�صفته
 .مري�ض ًا.
1616ال يجوز لأي �شخ�ص �أو لأي هيئة ت�صنيف �شخ�ص ما على �أنه م�صاب مبر�ض عقلي
� .أو نف�سي� ،أو الإ�شارة �إىل ذلك بطريقة �أو ب�أخرى� ،إال للأغرا�ض التي تت�صل مبا�شرة
 .باملر�ض �أو بعواقبه.

العلمية(�أن يعامل ويعالج بطريقة علمية �صحيحة بعيد ًا عن امليول �أو االرتياح النف�سي �أو
االعتماد على خربة مقدم اخلدمة).
8 .8أخـذ ر�أيه يف كل القرارات املتعلقة بعالجـه وخروجه من املركز وله احلق �أن يح�صل كتاب ًة
من �إدارة املركز على خطة عالجـه وخروجـه.
9 .9رفض املري�ض زيـارة �أحد الأ�شخا�ص له.
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1 .1

ثانيا :الحقوق الخاصة:
1.1حقوق المسنين:

لل�شخ�ص املُ ِ�سن ذكر ًا كان �أم �أنثى ممن بلغ ال�ستني من عمره �أو يزيد كافة احلقوق �آنفة الذكر
بالإ�ضافة �إىل ما يأتي :
1 .1مراعاة االحتياجات اخلا�صة به داخل امل�ؤ�س�سة واملركز.
2 .2توفر الوجبات الغذائية املنا�سبة له خالل ح�صوله على اخلدمات النف�سية يف امل�ؤ�س�سة.
3 .3م�ساعدته يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية والعالجية الالزمة.
4 .4الت�سهيل له يف �إجراءات احل�صول على املواعيد والتقارير عند مراجعته لأي من مرافق
امل�ؤ�س�سة واملركز.
�5 .5إمكانية احل�صول على ما يكفي من الغذاء واملاء وامل�أوى وامللب�س والرعاية ال�صحية.
6 .6ينبغي �أن تتاح لكبار ال�سن فر�صة العمل �أو فر�ص �أخرى مدرة للدخل بح�سب مقدرتهم.
7 .7االنخراط يف برامج التعليم العامة ,وتعليم الكبار.
8 .8ينبغي متكني كبار ال�سن من التمتع بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية عند �إقامتهم يف
�أي م�أوى �أو مرفق للرعاية �أو العالج ،مبا يف ذلك االحرتام التام لكرامتهم ومعتقداتهم
واحتياجاتهم وخ�صو�صياتهم وحلقهم يف اتخاذ القرارات املت�صلة برعايتهم ونوعية حياتهم.
9 .9ينبغي متكني كبار ال�سن من العي�ش يف كنف الكرامة والأمن ،ودون خ�ضوع لأي ا�ستغالل �أو
�سوء معاملة ،ج�سديا �أو ذهنيا.
1010ينبغي �أن يعامل كبار ال�سن معاملة من�صفة ،ب�صرف النظر عن عمرهم �أو نوع جن�سهم �أو
خلفيتهم العرقية �أو كونهم من ذوي الإعاقة �أو غري ذلك ،و�أن يكونوا مو�ضع التقدير ب�صرف
النظر عن �أي معايري �أخرى �سوى كونه �إن�سان ًا.
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2.2حقوق األطفال:

)1

�1أن تتم معاينته من قبل طبيب متخ�ص�ص يف جمال ال�صحة النف�سية.

)2

2توفر الأجهزة والأدوات وامل�ستلزمات اخلا�صة بالطفل يف امل�ؤ�س�سة.

)3

3وجود �سيا�سة خا�صة حلماية الأطفال من كل �أ�شكال الإيذاء واال�ستغالل.

)4

4توفر البيئة املنا�سبة للطفل التي ت�ساعده على التكيف �أثناء فرتة العالج
بامل�ؤ�س�سة.

)5

5وجود مرافق للطفل عند التنومي يف امل�ؤ�س�سة ح�سب الإجراءات والأنظمة املتبعة.

)6

6التزام اال�ست�شاريني واالخ�صائيني والكادر العامل يف امل�ؤ�س�سة باحلقوق العامة
للطفل كال�سرية واخل�صو�صية والرعاية ..الخ

)7

7عدم التحفظ �أو عزل الطفل ما مل يكن ذلك �ضروري ًا من الناحية الطبية.

باإلضافة إلى الحقوق العامة التالية للطفل:

Ó Óحقّ احلياة وي�ضمن حقّ احلياة �أو حقّ الوجود ّ
للطفل احلقّ يف العي�ش منذ حلظة والدته،
والتم ُتّع ب�إمكان ّية النم ّو وبلوغ �سنّ ال ُّر�شد ،وي�شمل هذا احلقّ ُجز�أَين �أ�سا�س َّيني ،هما :احلقّ يف
حماية حياة ّ
الطفل ُ
منذ الوالدة ،واحلقّ يف البقاء على قيد احلياة والنم ّو ب�شكل ُمنا�سب ،كما
ال�س ُبل املُال ِئمة لنم ّو ّ
الطفل ،والتم ُتّع بال ّرعاية
ي�شمل تعريف حقّ احلياة �أي�ض ًا �ضرورة توفري ُّ
ال�صح ّية ،والتّغذية املُتوازِنة ،والعي�ش يف بيئة �صح ّية.
Ó Óحقّ التّعليم وي�ضمن حقّ التّعليم ّ
للطفل احل�صول على تعليم ج ّيد للأطفال جميعهم دون
تفريق ،ويجب حفظ حقّ ّ
الطفل يف ال ّذهاب �إىل املدر�سة ،واحل�صول على ال ُف َر�ص املُالئمة
مل�ساعدته على النم ّو وبناء م�ستقبله ،والو�صول �إىل ك ّل ُ�س ُبل التّعليم بال تفريق ،واحل�صول
أ�سا�سي واملهارات الأ�سا�س ّية التي
على املعرفة ب�أنواعها جميعها ،ويبد�أ التّعليم من التعليم ال ّ
ت�سمح ّ
والثانوي ،مثل :القراءة ،والكتابة ،كما ي�شمل حقّ
إعدادي
للطفل مبتابعة تعليمه ال
ّ
ّ
التّعليم ت� َ
أهيل الأطفال ،وم�ساعدتَهم على تنمية �شخ�ص ّياتهم وهواياتهم� ،إىل جانب قدراتهم
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Ó

Ó

Ó

Ó

مما ي�ساعد على �صقل �شخ�ص ّية ّ
الطفل ،وبناء جيل ُيحافظ على ال ِق َيم
اجل�سد ّية والعقل ّيةّ ،
املُجتمع ّية.
Óحقّ الغذاء ي�ضمن حقّ الغذاء ّ
يومي و ُم�ستم ّر
�صحي ٍ
وكاف ب�شكل ّ
طعام ّ
للطفل احل�صول على ٍ
يف ّ
الظروف ك ّلها ،حتّى تلك التي ت�شمل احلروب واملجاعات القا�سية ،ويجب �أن يكون الغذاء
متوازن ًا ونظيف ًا ،وي�شمل جميع العنا�صر الغذائ ّية ال�ضرور ّية لنم ّو ّ
الطفل؛ حيث ُي�ساعد الغذاء
ال�صحي واملتوازن ّ
الطفل على بنائه ج�سم ًا �صلب ًا ،ومناع ًة قو ّي ًة ،وعق ًال �سليم ًا ،كما ُي�ساعده
ّ
الغذاء على حماربة الأمرا�ض ،و�أداء الوظائف اجل�سد ّية احليو ّية ب�شكل متكامل.
ال�صحة ّ
Óحقّ
للطفل احل�صول على جميع اخلدمات ال�صح ّية والتّطعيمات
ّ
ال�صحة ي�ضمن حقّ ّ
�صحة ّ
الطفل اجل�سد ّية ،والعقل ّية ،والنف�س ّية ،واحل�صول على عناية
الالزمة للحفاظ على ّ
ال�ضعيفة ّ
ُنا�سب طبيعة الأطفال ّ
واله�شة ومناعتهم املحدودة ،ووقايتهم من
خا�صة ت ِ
�صح ّية ّ
ال�سارية ،والأمرا�ض الوراث ّية ،و�سوء التّغذية ،وغريها من الأمرا�ض،
ال�سارية وغري ّ
الأمرا�ض ّ
وي�شمل حقّ
ال�صحة ح�صول الأطفال على توعية �صح ّية كافية مل�ساعدتهم على املحافظة على
ّ
وال�صحة ،ووقايتهم من خماطر الأمرا�ض
�صحتهم ،وذلك عن طريق اتّباع تعاليم ال ّنظافة
ّ
ّ
َ
احل�صول على غذاء وماء نظي َفني؛ ملنع �إ�صابتهم بالأمرا�ض التي
املُ ِعدية ،كما ي�شمل ح ّقهم
تنتقل عرب الغذاء واملاء املُل َّو َثني.
Óاحلقّ يف املياه ي�ضمن حقّ ّ
َ
احل�صول على مياه نق ّية ونظيفة خالية من التل ّوث
الطفل يف املياه
واحل�شرات التي قد تنقل الأمرا�ض ّ
للطفل ،واحل�صول على كم ّي ٍات كافي ٍة من املياه ،يمُ كن
أهم حقوق ّ
الطفل؛ وذلك لأهم ّية املياه
الو�صول �إليها يف � ّأي وقت ,و ُيع ّد احلقّ يف املياه من � ّ
عام ،ومنع اجلفاف ،و ُم�ساعدة اجل�سم على �أداء
يف احلفاظ على ّ
�صحة الإن�سان ب�شكل ٍ ّ
وظائفه احليو ّية ب�شكل ُمتكامل ،واملحافظة على نظافة ّ
مما مينع الإ�صابة
الطفل ال�شخ�ص ّيةّ ،
بالأمرا�ض التي قد تنتُج عن ق ّلة النظافة ال�شخ�ص ّية.
Óحقّ الهو ّية ي�ضمن حقّ الهو ّية ّ
للطفل االعرتاف بوجوده بو�صفه كيان ًا ُم�ست ِقلاّ ً وذا وجود،
ومينحه هذا احلقّ التم ُّت َع بباقي حقوقه كفرد ُم ٍ ّ
�ستقل يف املجتمع ،وي�شمل حقّ الهوية ح�صول
ك ّل طفل على ا�سم ،وا�سم عائلة ،وتاريخ ميالد ،وجن�س ،وجن�س ّية تمُ ّكن الفرد من التم ُتّع
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باحلقوق التي تتنا�سب مع عمره وتلك التي تُقدّمها جن�س ّيته ،بالإ�ضافة �إىل مت ُتّع ّ
الطفل
باخلدمات التي تُقدّمها الدّولة ،واالنتماء �إىل �أبويه وعائلته ،ويمُ ّكن حقّ الهو ّية ّ
الطفل من
احل�صول على حقّ احلماية من ِق َبل دولته وعائلته ،واال�ستفادة من برامج حماية القا�صرين
التي تُقدّمها املُ ّ
نظمات والدّول.
Ó Óحقّ احلر ّية ي�ضمن حقّ احلر ّية ّ
للطفل التم ُتّع ب�أنواع ا ُ
حلر ّيات املُعطاة للبالغني ك ّلها؛ فمِ ن
حقّ ّ
الطفل التم ُتّع بحر ّية التّفكري ،وحر ّية التّعبري عن �أفكاره وما يدور يف عقله من �أ�سئلة
ب�شتّى ُّ
الطرق ،واحلقّ يف معرفة ما يجري حوله و�إبقا ِئه على ّ
اطالع ،وحر ّية تكوين التج ُّمعات،
واال�شرتاك يف ال ّنقا�شات اجلماع ّية ،واملُ�شا َركة يف مجُ تَمعات ذات �أهداف محُ َدّدة ،وحر ّية
الطفل ،وحر ّية الوعي واملبادئ املُرتبطة بوجود ّ
ف�ضلها ّ
تب ّني الأفكار وال َقناعات التي ُي ّ
الطفل
وفل�سفته يف احلياة.
Ó Óحقّ احلماية ي�ضمن حقّ احلماية ّ
�صحته ومن ّوه ،وحماية
للطفل حمايته ج�سد ّي ًا ،وحماية ّ
ال�س ُبل التي حتمي عقل ّيته ،وحمايته اجتماع ّي ًا عن
حقوقه ،وحمايته نف�س ّي ًا وعقل ّي ًا ،وتوفري ُّ
طريق ِحفظ ح ّقه يف االزدهار بو�صفه جزء ًا مه ّم ًا يف املجتمع ،وي�شمل حقّ حماية ّ
الطفل
يتم اتّخاذها يجب �أن َت� ُأخذ بعني االعتبار امل�صلحة
جز�أين رئي�س ّيني ،هما :القرارات التي ّ
يتم اتّخاذها نياب ًة عن ّ
ال ُعليا ّ
الطفل يجب �أن ت�ضمن
للطفل وم�ستقبله ،وكذلك القرارات التي ّ
ح�صوله على حقوقه ،ولتطبيق حقّ حماية ّ
الطفل ،يجب �ضمان وجوده يف بيئة عائل ّية �صح ّية.
Ó Óحقّ الطفل يف اللعب؛ والراحة وقت ال َفراغ و ُمزاولة الألعاب و�أن�شطة اال�ستجمام املُنا�سبة
ل�س ّنه ،واملُ�شاركة بحر ّية يف احلياة الثقاف ّية وفى الفنون ،وهو ح ٌّق ُمقدّ�س تك ّفلت به املواثيق
الدّولية والإ�سالمية والإقليمية ،والأديان كلها ملا له من �آثا ٍر �إيجاب ّية كثرية يف حياة الأطفال.
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 3.حقوق المرأة:

يدل مفهوم حقوق املر�أة على ما يمُ نح للمر�أة والفتيات من خمتلف الأعمار من حقوق وحريات يف
العامل احلديث ،والتي من املمكن �أن يتم جتاهلها من قبل بع�ض الت�شريعات والقوانني يف بع�ض
الدول.
فبالإ�ضافة �إىل ما ذكر �سابقا من حقوق ,هناك حقوق للمر�أة تتمتع بها داخل امل�ؤ�س�سة �أو املركز
تراعي و�ضعها ال�صحي والنف�سي ومن هذه الحقوق والمبادئ:
1 .1تفهم القائمني على امل�ؤ�س�سة واملركز الو�ضعية النف�سية واالجتماعية التي تعي�شها الناجيات.
2 .2الإميان بحقهن يف معرفة القوانني املتعلقة بهن.
3 .3فهم املخاوف التي ي�شعرن بها.
4 .4احرتام قراراتهن.
5 .5عدم �إ�صدار �أحكام ِق َيمِ َّية عليهن.
6 .6تقدمي امل�ساعدة ،ح�سب الإمكانيات املادية والب�شرية املتوفرة يف امل�ؤ�س�سة.
7 .7عدم الت�أثري عليهن ،واحرتام ا�ستقاللية �آرائهن.
�8 .8ضمان �سرية ملفاتهن.
9 .9توجيههن بناء على طلباتهن.
1010امل�ساواة بينهن وبني الرجال يف احلقوق والواجبات.
1111حق الزواج واختيار الزوج املنا�سب.
1212حق ر�ضاعة طفلها ورعايته ما مل يوجد �سبب معترب ملنعها منه.
1313توفري خدمات الأمومة والطفولة للأمهات احلوامل واملر�ضعات.
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1414حماية الناجية من �أي اعتداء �أو �إهانة (نف�سية �أو لفظية) ومن كافة الأخطار التي قد تتعر�ض
لها عند تلقي اخلدمات يف امل�ؤ�س�سة.
1515ح�صولك على جميع اخلدمات النف�سية ب�شكل مت�ساوي وعادل دون �أي متييز ،مع مراعاة
معتقداتك وقيمك ال�شخ�صية.
1616احرتام حقك يف تقييم وعالج وتخفيف �أي �أمل نف�سي ت�شعرين به.
1717احرتام حقك يف اختيار املعالج الذي ترغب يف تقييمك �أو عالجك بناء على جن�سه (ذكر� -أنثى).
1818احرتام حقك يف �إجراء املقابالت واجلل�سات النف�سية ب�شكل فردي و�سري.
1919حماية وحفظ كل بياناتك و�أ�سرارك من قبل امل�ؤ�س�سة ،وعدم �إخراجها يف �أي وقت ولأي
�شخ�ص �إال مبوافقة واعية منك.
2020احل�صول على معلومات كاملة عن حالتك النف�سية بطريقة مب�سطة ولغة مفهومة من خالل
املعالج ،ت�شمل ت�شخي�ص مر�ضك ،نظام العالج املقرتح� ،أي تغريات قد تطر�أ على حالتك
النف�سية ،العالجات البديلة ،احتمالية جناح العالج �أو ف�شله امل�شاكل املتوقعة �أثناء العالج
والنتائج املتوقعة يف حالة �إهمال العالج.
�2121إعطاء موافقتك الكتابية م�سبقا قبل �أن يجرى لك �أي تقييم �أو عالج.
2222امل�شاركة يف اتخاذ القرارات ب�ش�أن طريقة عالجك.
2323يحق لك رف�ض �إكمال العالج (�إذا رغبت يف ذلك) حينئذ يجب �إعالمك بالتبعات املرتتبة
على هذا الرف�ض.
2424لك احلق يف ا�ست�شارة معالج نف�سي �آخر �إذا تطلب الأمر.
2525لك احلق يف تغيري املعالج يف �أي وقت �أو مرحلة من العالج.
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2626
4.4حقوق ذوي االحتياجات الخاصة:
.1

واحرتام من قبل الأهل والأقارب والغرباء والكادر الطبي يف
بتقدير
1حق العي�ش
ٍ
ٍ

1616احرتام القدرات املتطورة للأطفال ذوي الإجتياجات اخلا�صة واحرتام حقهم
يف احلفاظ على هويتهم.

امل�ؤ�س�سة.

1717عدم التعر�ض للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية.

.2

2حق التّعلم قد َر الإمكان.

1818يحق لذوي االحتياجات اخلا�صة الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل.

.3

3حق الإجناب والزّواج دون وجو ِد �صعوبات.

1919توفري و�سائل التفاهم عرب الرتجمة ولغة الإ�شارة و�إر�شادات املكفوفني والكرا�سي

.4

4حق ممار�س ِة كا ّف ِة الهوايات ح�سب القدر ِة والأن�شط ِة ال ّريا�ضية.

.5

أحاديث اجلماعية.
5حق �إبداء ال ّر�أي وامل�شارك ِة يف ال ِ

.6

خا�ص ٍة وعالمات �إر�شادية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
6حق توفري
ٍ
ممرات ّ
اخلا�صة يف جميع مرافق امل�ؤ�س�سة.
ّ

.7

7توفري الأجهزة التقنية امل�ساعدة للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.

.8

8احرتام كرامته وا�ستقالله الذاتي وقراراته ال�شخ�صية مبا يف ذلك حرية تقرير

املتحركة للتنقل.
2020تعليم الكادر الطبي كافة الكلمات والعبارات بلغة الإ�شارة.
2121توفري الكتب املطبوعة بلغة بريل للكفيفات واملكفوفني.

خياراتهم ب�أنف�سهم وبا�ستقاللية.
.9

9م�ساعدته يف التنقل داخل امل�ؤ�س�سة �أو املركز عند احلاجة.

1010وجود �سيا�سة خا�صة حلماية ذوي االحتياجات اخلا�صة من كل �أ�شكال العنف
والإيذاء واال�ستغالل.
1111عدم التمييز بينهم وبني الأ�سوياء يف اخلدمات.
1212توفر دورات مياه تنا�سب و�ضعهم ال�صحي.
1313تخ�صي�ص �أماكن خا�صة مبواقف ال�سيارات لذوي االحتياجات اخلا�صة.
1414م�شاركة و�إ�شراك الأ�شخا�ص املعوقني ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع.
1515احرتام الفوارق وقبول االحتياجات اخلا�صة كجزء من التنوع الب�شري والطبيعة
الب�شرية.
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القواعد
لزيادةوتوضيح
هذا اجملال,
والعاملني يف
أساسي وذويهم
العنف بشكل
للناجني من
واخلاصة
مساحة الوعي
يهدف
التجريبية والذي
نسخته
الدليل يف
جاء هذا
وهلذا
العامةيف التعامل معهم وفق املعايري العاملية حلقوق االنسان وحقوق الناجني ووفقا
واخلاصة
العامة
باحلقوق

الخاتمة
على
ذلكيؤثر
حيث
يؤثر
األشخاص
األشخاص حيث
غريه من
عن من
خيتلفغريه
خيتلف عن
للعنف
للعنف
تعرض
تعرض
الذي
الذي
الشخص
املعلومأنأنالشخص
من املعلوم
من
واالستبصار
على األمور
واحلكم
والتفكري واإلرادة
واإلدراك
الوعي
وظائفمثل
مهمة لديه
وظائف
واإلرادة واحلكم
والتفكري
والتمييز
والتمييزواإلدراك
مثل الوعي
لديه
مهمة
على
ذلك
والسلوكية.
الوجدانية،
واالستبصارواحلالة
على اختاذ القرار،
والقدرة
واحلالة الوجدانية ،والسلوكية.
اختاذ القرار،
والقدرة على
األمور
على
االضطراب
املوجودة ،حيث
متفاوتة
بدرجات
تتأثر
وهذهالوظائف
وهذه
يزدادحيث يزداد
املوجودة،
املرضيةاملرضية
للحالةللحالة
طبقاطبقا
متفاوتة
بدرجات
تتأثر
الوظائف
بهدف
األسرة
تدخل
يستدعي
بشكلوهذا
احلاالتومؤثر،
بشكل واضح
يف بعض
اجملتمعاألسرة
وأحياناتدخل
يستدعي
وهذا
ومؤثر،
واضح
احلاالتبعض
االضطراب يف
يف
أواجملتمع
املؤقتةأو
يبالغ األهل
ورمبا وقد
الدائمة،
املؤقتة أو
الرعاية،الوصاية
احلماية ورمبا
الرعاية،
الدائمة،
الوصاية
احلماية
وأحيانا
وأحيانا بهدف
وأحيانا اجملتمع
األمر
يتحول
علىحيث
كإنسان،
أو الناجي /
حقوق
يف على
يؤثر
أوبشكل
الوصاية
احلماية أو
الناجي
حقوق
الناجية يؤثر
الوصاية بشكل
احلماية
اجملتمع
يبالغ األهل
وقد
على
واحلفاظ
واحلماية
والقمع حتت
واالستبداد
الناجية إىل نوع من
/من جانبهم
واالستبداد
السيطرة
احلرصمن
ستارإىل نوع
جانبهم
األمر من
السيطرةيتحول
كإنسان ،حيث
السمعة.
والقمع حتت ستار احلرص واحلماية واحلفاظ على السمعة.
اإليذاء،
الوصم أو
النبذ أو
لإلهمال أو
الناجية
الناجي /
ذلكفيتعرض
عكسذلك
حيدثعكس
وقد حيدث
وقد
الوصم أو
النبذ أو
لإلهمال أو
الناجية
الناجي /
فيتعرض
جناه.
يتعرضذنب
وأحياناللقتل دون
وأحيانا يتعرض
دون ذنب جناه.
للقتل
اإليذاء،
لذا
والتقاليد،
بالعواملوالعادات
بالعوامل الثقافية
والتعامل معه
النفسي
املرض
والنظرةهلذا
والنظرة
والعادات
الثقافية
يتأثران يتأثران
والتعامل معه
النفسي
املرض
هلذا
من
الناجي
نتعامل مع
االعتبار حني
ووضعها
وجبهذه
لذا بكل
اإلحاطة
وجب
الناجيةمع
أو نتعامل
حني
االعتبار
ووضعها يف
هذهيفاحلقوق
احلقوقبكل
اإلحاطة
والتقاليد،
القانوني.
الطيب أو
اجملتمعي أو
العائلي أو
املستوى
االجتماعي
النوع
القائم على
العنف
العائلي أو
املستوى
على
االجتماعي
النوع
علىعلى
القائم
من العنف
الناجية
الناجي أو
القانوني .دعوات للمحافظة على حقوق الناجني واالشخاص الذين
العامل كله
نشطت
من هنا
يفأو
الطيب
اجملتمعي أو
اخوة
باعتبارهم
حقوقاالعاقة,
اىل درجة
العقلية
تدهور حالتهم
كلهيف
النفسي
باملرض
هنااصابتهم
تتسبب
واالشخاص
الناجني
على
للمحافظة
دعوات
العامل
نشطت يف
من
اصابتهميف شيء..
تتسببعن غريهم
الذينخيتلفون
لنا ال
باملرض النفسي يف تدهور حالتهم العقلية اىل درجة االعاقة,
شيء ..لزيادة مساحة الوعي باحلقوق العامة
والذي يهدف
التجريبية
لنايفال نسخته
الدليل
باعتبارهمهذا
وهلذا جاء
غريهم يف
خيتلفون عن
اخوة
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كثري
اجملال,لدى
املعرفية
الفجوة
وذويهميسد هذه
والعقل ,ومبا
النفس
حفظ
االسالمية يف
الشريعة
ملقاصد
وتوضيح
هذا
والعاملني يف
أساسي
بشكل
العنف
للناجني من
واخلاصة
بكافة
الناجية
العامليةالناجي
املعايري يتمتع
االسري ,وحتى
واالرشاد
النفسي
العامة جمال
املشتغلني يف
من
وحقوق
حلقوقأواالنسان
معهم وفق
التعامل
الطب يف
واخلاصة
القواعد
واملرافق
ومركز
الطبية
اخلدمات
تلقيه
أثناء
حقوقه
االسرييسد هذه
االرشاد ومبا
والعقل,
املؤسسةالنفس
والنفسيةيفيفحفظ
االسالمية
الشريعة
ملقاصد
ووفقا
الناجني
وااللتزام
والتوعية بها
وتطبيقها
اجلميع يف
منأن يسعى
كثريأمل
هلما ,وعلى
والعيادات التابعة
االسري ,وحتى
واالرشاد
تثبيتهاالنفسي
جمال الطب
املشتغلني يف
املعرفية لدى
الفجوة
مبحتواها .
الناجي أو الناجية بكافة حقوقه أثناء تلقيه اخلدمات الطبية والنفسية يف
يتمتع
نوصي
حقوقهم
هلما,يضمن
التابعةوعاء
للناجني  ..يف
النفسية
اخلدمات
وتقديم
ومركزالعمل
ألهمية هذا
ونظرا
أن يسعى
وعلى أمل
والعيادات
واملرافق
االسري
االرشاد
املؤسسة
بالتالي:
اجلميع يف تثبيتها وتطبيقها والتوعية بها وااللتزام مبحتواها .
النفسية مجيع
احلقوق ومن
يشمل مجيع
الدليل حتى
.1
اجلوانب.يف وعاء يضمن
للناجني ..
اخلدمات
وتقديم
هذا العمل
تطويرهذا
ونظرا ألهمية
بالتالي:يف حقل الطب النفسي عليه .
تدريب العاملني
.2
حقوقهم نوصي
الدليل لضمان حتقيق
مبحتوى هذا
وذويهم
للناجني
شاف
وتوضيح
هذاشرح
تقديم
اجلوانب.
ومن مجيع
احلقوق
مجيع
وافحتى
1 ..31تطوير
يشمل ٍ
الدليلٍ
اهلدف منه.
تدريب العاملني يف حقل الطب النفسي عليه .
2 .2
الداخلية
الدليل البيئة
هذاتطوير
تسهم يف
تنفيذية
للناجنيعمل
شاف اىل خطة
الدليل
متطلبات هذا
حتويل
لضمان حتقيق
مبحتوى
وذويهم
واف
3 ..43تقديم
وتوضيح ٍ
شرح ٍ
واملركز مبا يتوافق مع حقوق الناجني دون استثناء.
للمؤسسة
اهلدف منه.
املؤسسة
يفتقوم بها
تسهماليت
تنفيذيةاألدوار
يهدف إىل بيان
موازي
4 ..5حتويلإعداد دليل
تطوير البيئة
واالجراءاتعمل
للخدماتاىل خطة
هذا الدليل
متطلبات
4
واجتماعيا .
وطبيا
للمؤسسةنفسيا
خلدمة الناجني
واملركز
مع حقوق الناجني دون استثناء.
مبا يتوافق
واملركز
الداخلية
تقومإمييل
اليت عرب
األدوارالدليل
على هذا
للخدماتوتقييماتكم
موازيمقرتحاتكم
يسعدنا تلقي
وختاما ..
بها
ومالحظاتكمبيان
واالجراءات يهدف إىل
إعداد دليل
5 .5
واملؤسسة ثانيا ,وكافة
الناجني أوال,
طموحات
مستقبال مبا
أجل
املؤسسة من
واجتماعيا .
وطبيا
يليبنفسيا
الناجني
تطويره خلدمة
واملركز
املؤسسة
الدليل الذي
هذا التعاون
علىعلى
املؤسسة
لكافة كوادر
والشكر موصول
ككل ثالثا ..
بهذا العمل
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عرب
ومالحظاتكم
وتقييماتكم
مقرتحاتكم
يسعدنا تلقي
وختاما ..
أوال ,العاملني ..
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أ .د .بلقيس
رأسهم
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واهلل
وكافة املهتمني بهذا العمل ككل ثالثا  ..والشكر موصول لكافة كوادر
ثانيا,

املؤسسة على التعاون الذي أبدوه من أجل ظهور هذا العمل إىل العلن وعلى رأسهم

							

أ .د .بلقيس جباري وكافة العاملني

 ..واهلل املوفق

المؤلف
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