
  
  
  
  

 عقليًا اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين
 

  اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 1971ديسمبر / آانون األول20المؤرخ في ) 26-د (2856

 
 المحتوى

  
 إن الجمعية العامة، 

سها، بموجب                      ى أنف م المتحدة عل اق،  إذ تذآر العهد الذي قطعته الدول األعضاء في األم الميث
بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، على تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق            

  العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان االقتصادي االجتماعي، 
  

ة         سلم وآرام ادئ ال ية، وبمب ات األساس سان والحري وق اإلن ا بحق د إيمانه ن جدي د م وإذ تؤآ
   البشري وقيمته، والعدالة االجتماعية، المعلنة في الميثاق، الشخص

  
ايير التي                   ل، والمع وق الطف وإذ تذآر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان، وإعالن حق
ل      ة العم رارات منظم ات وتوصيات وق اتير واتفاقي ي دس اعي ف دم االجتم ا للتق بق إقراره س

ة   دة لألغذي م المتح ة األم ة، ومنظم م   الدولي ة والعل دة للتربي م المتح ة األم ة، ومنظم  والزراع
ن     ا م ة، وغيره ة الطفول دة لرعاي م المتح سة األم ة، ومؤس صحة العالمي ة ال ة، ومنظم والثقاف

  المنظمات المعنية، 
  

وق ذوي       ة حق وإذ تنوه بأن إعالن التقدم والنماء في الميدان االجتماعي قد أعلن ضرورة حماي
  وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم، العاهات البدنية والعقلية 

  
دراتهم في                     اء ق ى إنم ا عل ين عقلي وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة األشخاص المتخلف

  مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي حد ممكن في الحياة العادية، 
  

ا، أن                    ة الحاضرة من نموه ذه   وإذ تدرك أن بعض البلدان ال تستطيع، في المرحل تخصص له
  الغاية سوي جهود محدودة، 

  
صعيدين          ى ال ل، عل ي العم دعو إل ا، وت ين عقلي تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حقوق المتخلف
القومي والدولي، آيما يصبح هذا اإلعالن أساسا مشترآا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا            

  : لذلك 
  . ائر البشر من حقوقللمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لس .1



در                  .2 ى ق ين المناسبين وعل للمتخلف عقليا حق في الحصول على الرعاية والعالج الطبي
من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد            

  . ممكن
ي أقصي      . للمتخلف عقليا حق التمتع باألمن االقتصادي وبمستوي معيشة الئق         .3 ه، إل ول

  . مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة
ا أو مع أسرة                    .4 ينبغي، حيثما آان ذلك مستطاعا، أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاته

وينبغي أن تحصل األسرة       . بديلة، وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية        
ساعدة ى م ا عل يم معه ي يق إذا ا. الت ي مؤسسة وجب أن ف ضرورة وضعه ف قتضت ال

تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها على أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف              
  . الحياة العادية

صه       .5 ة شخ ك لحماي زوم ذل د ل ل عن ه وصي مؤه ون ل ي أن يك ق ف ا ح ف عقلي للمتخل
  . ومصالحه

ن المع  .6 اوز وم تغالل والتج ن االس ه م ي حمايت ق ف ا ح ف عقلي ة للمتخل ة الحاط امل
ة، مع                     . بالكرامة ه أن يقاضي حسب األصول القانوني ان من حق ضائيا آ إذا لوحق ق ف

  . المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية
ى                      .7 اتهم، عل سبب خطورة عاه ادرين، ب ر ق ا غي ين عقلي إذا أصبح أشخاص من المتخلف

ل بعض     ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، أو إذا اقتضت الضرورة تقييد أ           و تعطي
ل   د أو التعطي ذا التقيي ي ه ع ف راء المتب ضمن اإلج وق، وجب أن يت ذه الحق ع ه أو جمي

ذا اإلجراء       . ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من أي تجاوز ممكن        ويتعين أن يكون ه
ون،                راء مؤهل ا أجراه خب مستندا إلي تقييم للقدرات االجتماعية للشخص المتخلف عقلي

يد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية، وأن يكون خاضعا            وأن يصبح هذا التقي   
  . لالستئناف لدي سلطات أعلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين
 

  اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 1975ديسمبر / آانون األول9المؤرخ في ) 30-د (3447

  
  نصوص اإلعالن

  
  

 إن الجمعية العامة، 
  

اق،                       سها، بموجب الميث ي أنف م المتحدة عل إذ تذآر العهد الذي قطعته الدول األعضاء في األم
شة وتحقيق                ستويات المعي بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع م

  ماعي، تإلجالعمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان االقتصادي وا
  

ة      سلم، وآرام ادئ ال ية، وبمب ات األساس سان والحري وق اإلن ا بحق د إيمانه ن جدي د م وإذ تؤآ
  الشخص البشري وقيمته، والعدالة االجتماعية، المعلنة في الميثاق، 

  
وق            دوليين الخاصين بحق دين ال سان والعه وق اإلن المي لحق ادئ اإلعالن الع ي مب شير إل وإذ ت

ايير                اإلنسان، وإعالن حقو   ذلك المع ا، وآ ين عقلي وق المتخلف ق الطفل، واإلعالن الخاص بحق
ة العمل          رارات منظم التي سبق إقرارها للتقدم االجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وق
الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة األمم      

  وغيرها من المنظمات المعنية، المتحدة لرعاية الطفولة 
  

اعي    صادي واالجتم س االقت رار المجل ي ق ذلك إل شير آ ي ) 58-د (1921وإذ ت ؤرخ ف  6الم
   بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين، 1975مايو /أيار

  
وقين،                      ة المع ادي بضرورة حماي اعي ن اء في المجال االجتم وإذ تنوه بأن إعالن التقدم واإلنم

  قليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم، جسمانيا وع
  

ساعدة                      ي وضرورة م ة من التعويق الجسماني والعقل ا ضرورة الوقاي وإذ تضع نصب عينيه
در                 المعوقين علي إنماء قدراتهم في أآبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل ق

  المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية، 
  

دانا معين درك أن بل ذه وإذ ت ا، أن تخصص له ة الحاضرة من نموه ي المرحل ستطيع، ف ة ال ت
  الغاية سوي جهود محدودة، 



  
ومي            صعيدين الق ي ال تصدر رسميا هذا اإلعالن بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلى العمل، عل

  والدولي، آيما يصبح هذا اإلعالن أساسا مشترآا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك، 
1.   

صد بكلم. 1 وق"ة يق ة أو  " المع صورة آلي سه، ب ؤمن بنف اجز عن أن ي أي شخص ع
ر          /جزئية، ضرورات حياته الفردية و     أو االجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غي
  . خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية

ع                   .2 وق لجمي ذه الحق ذا اإلعالن، ويعترف به يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في ه
ي استثناء وبال تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس    المعوقين دون أ  

أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي،                
ى        سه أو عل وق نف ي المع ق عل ر ينطب ع آخ سبب أي وض د، أو ب روة، أو المول أو الث

  . أسرته
ه ا       .3 رم آرامت ي أن تحت يل ف ق أص وق ح ة      للمع شأ وطبيع ان من ا آ ه، أي سانية ول إلن

وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق األساسية التي تكون              
ع                   لمواطنيه الذين هم في سنه، األمر الذي يعني أوال وقبل آل شئ أن له الحق في التمت

  . بحياة الئقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع
رة           للمعوق نفس الحقوق المد    .4 نية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفق

وق    7 اء للحق د أو إلغ ي أي تقيي ا عل ين عقلي وق المتخلف اص بحق الن الخ ن اإلع  م
  . المذآورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا

للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أآبر قدر ممكن من االستقالل               .5
  . الذاتي

صناعية                للم .6 ك األعضاء ال ا في ذل وظيفي بم سي وال عوق الحق في العالج الطبي والنف
وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل           
دمات  ا من الخ ي خدمات التوظيف وغيره شورة، وف ساعدة، والم ي الم ين، وف المهني

ه             ه ومهارات اء قدرات ه من إنم ة إدماجه أو             التي تمكن ي أقصي الحدود وتعجل بعملي إل
  . إعادة إدماجه في المجتمع

للمعوق الحق في األمن االقتصادي واالجتماعي وفي مستوي معيشة الئق، وله الحق،             .7
حسب قدرته، في الحصول علي عمل واالحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة              

  . ومجزية، وفي االنتماء إلي نقابات العمال
عوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين االعتبار في آافة مراحل التخطيط          للم .8

  . االقتصادي واالجتماعي
ع                    .9 شارآة في جمي للمعوق الحق في اإلقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي الم

ة   ة أو الترفيهي ة أو اإلبداعي شطة االجتماعي ا   . األن وق، فيم ضاع أي مع وز إخ وال يج
ق با سن      يتعل ضيها التح ه أو يقت ضيها حالت ي تقت ك الت ر تل زة غي ة ممي ة، لمعامل إلقام

ة   ذه المعامل ن ه ه م و ل سة    . المرج ي مؤس وق ف ي المع ضرورة أن يبق ت ال إذا حتم ف
ا                 ي أقرب م ا عل اة فيه ذه المؤسسة وظروف الحي ة ه متخصصة، ويجب أن تكون بيئ

  .  في سنهيستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية لألشخاص الذين هم



ة                 .10 يجب أن يحمي المعوق من أي استغالل ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزي
  . أو متعسفة أو حاطة بالكرامة

يجب أن يمكن المعوق من االستعانة بمساعدة قانونية من ذوي االختصاص حين يتبين     .11
ه       ة شخصه أو مال ا لحماي لمعوق  وإذا أقيمت ضد ا  . أن مثل هذه المساعدة ال غني عنه

ة         ة أو العقلي ه البدني ة حالت ة المطبق دعوى قضائية وجب أن تراعي اإلجراءات القانوني
  . مراعاة تامة

  . من المفيد استشارة منظمات المعوقين في آل األمور المتعلقة بحقوقهم .12
امال             .13 يتوجب إعالم المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعالما آ

  . ضمنها هذا اإلعالنبالحقوق التي يت
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 العناية بالصحة العقلية مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين

  اعتمدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 1991ديسمبر / آانون األول17 المؤرخ في 46/119

  
  المحتوى

  
  االنطباق

ون، أو                      تنطبق هذه    سبب العجز، أو العنصر، أو الل التمييز ب ع، آ أي داف ز ب ادئ دون تميي المب
ومي أو االثني                    الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل الق

  . أو االجتماعي، أو المرآز القانوني أو االجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد
    

  التعاريف
    

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

شمل  ة "ت صحة العقلي ة بال الج    " العناي وفير الع صها وت ة وتشخي شخص العقلي ة ال ل حال تحلي
  تعلق بمرض عقلي أو االشتباه في اإلصابة بمرض عقلي، والعناية وإعادة التأهيل فيما ي

ي   ة   "تعن راض العقلي صحة األم ا       " م ون وظيفته سة تك ي مؤس دة ف سة، أو أي وح أي مؤس
  األساسية توفير العناية بالصحة العقلية، 

طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إآلينيكيا، أو ممرضة، أو " الممارس في الصحة العقلية "تعني عبارة   
جتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهال على نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل             أخصائيا ا 

  بالرعاية الصحية العقلية، 
ذين                 " المريض"تعني عبارة    ع األشخاص ال شمل جمي ة، وت ة صحية عقلي شخصا يتلقى رعاي

  يدخلون مصحة لألمراض العقلية، 
ل        " الممثل الشخصي "تعني عبارة    ة تمثي مصالح المريض في أي       شخصا يكلفه القانون بمهم

ك األب أو األم أو       شمل ذل ريض، وي ن الم ة ع ة نياب وق خاص ة حق ة أو ممارس ة خاص ناحي
  الوصي القانوني على قاصر ما لم ينص القانون المحلي على غير ذلك، 

 إلعادة النظر في إدخال مريض أو          17الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ     " هيئة الفحص "تعني عبارة   
  . مصحة األمراض العقليةاحتجازه قسرا في 

  بند تنفيذي عام 
انون                    ا الق ود التي يقضي به ال يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إال للقي
ة                والتي تكون الزمة لحماية صحة وسالمة الشخص المعني أو األشخاص اآلخرين، أو لحماي

ة أو اآلدا    صحة العام ام أو ال ام الع ة أو النظ سالمة العام رين  ال وق اآلخ ة، أو حق ب العام
  . وحرياتهم األساسية

  
  



    
  1المبدأ 

  الحريات األساسية والحقوق األساسية
    

ة الصحة      .1 اح من رعاي ا هو مت ى أفضل م ع األشخاص بحق الحصول عل ع جمي يتمت
  . العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية

ة        يعامل جميع األشخاص المصابين بمرض ع      .2 قلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معامل
  . إنسانية مع احترام ما لإلنسان من آرامة أصيلة

ي  .3 صفة الحق ف ذه ال الجون به ذين يع ي أو ال ع األشخاص المصابين بمرض عقل لجمي
ن   تغالل، وم كال االس ن أش ا م سي وغيرهم صادي والجن تغالل االقت ن االس ة م الحماي

  .  المعاملة المهينةاإليذاء الجسدي أو غير الجسدي أو
ق   " التمييز"ويعني  . ال يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي          .4 أي تفري

الحقوق                    ع ب ساواة في التمت ي إبطال أو إضعاف الم وال . أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إل
وق األشخاص المصابين بمرض             ة حق تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماي

ي، أو ضمان  زا عقل م تميي تبعاد أو  . النهوض به ق، أو اس ز أي تفري شمل التميي وال ي
ا لشخص مصاب           ة م ادئ ويكون ضروريا لحماي تفضيل يجري وفقا ألحكام هذه المب

  . بمرض عقلي أو ألفراد آخرين من حقوق اإلنسان
سياسية                .5 ة وال وق المدني لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحق

سان،          واالقتصادية واال  جتماعية والثقافية المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلن
دولي      د ال ة، والعه ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال والعه
ل اإلعالن               صلة مث الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك األخرى ذات ال

ادئ المتعل        ذين          الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المب ع األشخاص ال ة جمي ة بحماي ق
  . يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن

ة                     .6 ذا الشخص عديم األهلي أن ه ي، ب أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقل
اذه                القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم األهلية، بتعيين ممثل شخصي، ال يجوز اتخ

ي        إال بعد محاآمة عادلة تجريها محكمة مس       انون المحل . تقلة ونزيهة، منشأة بموجب الق
ام       ه مح ر أن يمثل ع النظ ه موض ون أهليت ذي تك شخص ال ق لل صل  . ويح م يح وإذا ل

ه                      وفر ل سه، وجب أن ي ل بنف ذا التمثي ى ه الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر عل
ة لل                        ات الكافي ه اإلمكاني وفر ل م تكن تت ا ل ه طالم . دفعهذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عن

املين                  ة أو الع دعوى مصحة لألمراض العقلي ل المحامي في نفس ال وال يجوز أن يمث
ه موضع  ذي تكون أهليت راد أسرة الشخص ال د أف ل أح ضا أن يمث ا، وال يجوز أي فيه

اد النظر في     . النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة    ويجب أن يع
ة                القرارات المتعلقة باألهلية وبال    ة معقول رات متفرق ى فت ل شخصي عل ي ممث حاجة إل

ي انون المحل ددها الق ه . يح ه موضع النظر، ولممثل ون أهليت ذي تك شخص ال ويحق لل
ام                  ل أم الشخصي، إن وجد، وألي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبي

  . محكمة أعلى



صا  .7 شخص الم صة أخري أن ال ضائية مخت ة ق ة أو هيئ ين محكم دما تتب ب بمرض عن
ك                          ة ذل زم ويناسب حال ا يل دابير، في حدود م عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ الت

  . الشخص، لضمان حماية مصالحه
    

  2المبدأ 
  حماية القصر

    
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية              

راد            القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إ        ر أف ذا لزم األمر، تعيين ممثل خاص من غي
  . األسرة

    
  3المبدأ 

  الحياة في المجتمع المحلي
    

ان، في المجتمع           در اإلمك ل، ق لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعم
  . المحلي

    
  4المبدأ 

  تقدير اإلصابة بالمرض العقلي
  
  

  . معايير الطبية المقبولة دوليايكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا لل .1
ال يجوز أبدا تقرير اإلصابة بمرض عقلي على أساس المرآز السياسي أو االقتصادي              .2

ة أو ألي سبب آخر ال                   ة أو ديني أو االجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقي
  . يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية

ة أو             ال يجوز أبدا أن يكون النزاع األسري أ         .3 يم األخالقي ال للق ي، أو عدم االمتث و المهن
ي   ع المحل ي المجتم سائدة ف ة ال دات الديني سياسية أو المعتق ة أو ال ة أو الثقافي االجتماعي

  . لشخص ما، عامال مقررا في تشخيص المرض العقلي
ال يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض                .4

رد أن  ي بمج صفته         عقل شفي ب ه مست ه أو دخول بق عالج د س شخص ق ذا ال ون ه  يك
  . مريضا

ي،      .5 ال يجوز ألي شخص أو ألي هيئة تصنيف شخص ما على أنه مصاب بمرض عقل
المرض                     ة أخري، إال لألغراض التي تتصل مباشرة ب أو اإلشارة إلي ذلك بأي طريق

  . العقلي أو بعواقبه
    

  ا
  
  



  5لمبدأ 
  الفحص الطبي

أي شخص على إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا آان مصابا أو غير ال يجوز إجبار 
  . مصاب بمرض عقلي إال وفقا إلجراء مصرح به في القانون المحلي

  
    

  6المبدأ 
                                                      السرية

  بق عليهم هذهيحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع األشخاص الذين تنط
 .المبادئ

    
  7المبدأ 

  دور المجتمع المحلي والثقافة
ذي                 .1 لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به، قدر اإلمكان، في المجتمع المحلي ال

  . يعيش فيه
الج                      .2 ة يكون من حق المريض أن يع حينما يجري العالج في مصحة لألمراض العقلي

ه         بالقرب من منزله أو منزل أقربائه أو أصد        قائه متي أمكن ذلك، وأن يعود إلي مجتمع
  . المحلي في أقرب وقت ممكن

  . لكل مريض الحق في عالج يناسب خلفيته الثقافية .3
    

  8المبدأ 
  معايير الرعاية

ي تناسب     .1 ة الت صحية واالجتماعي ة ال ى الرعاي ي أن يحصل عل ق ف ريض الح ل م لك
ة وال            ى الرعاي ايير        احتياجاته الصحية، آما يحق له الحصول عل نفس المع ا ل عالج وفق

  . المنطبقة على المرضي اآلخرين
توفر لكل مريض الحماية من األذى، بما في ذلك العالج باألدوية التي ال يكون هناك  .2

مبرر لها، ومن اإليذاء على أيدي المرضي اآلخرين أو الموظفين أو غيرهم، ومن 
  . األعمال األخرى التي تسبب ألما عقليا أو ضيقا بدنيا

    
  9المبدأ 
  العالج

ل                   .1 ذي يتطلب أق لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية، وبالعالج ال
قدر ممكن من التقييد أو التدخل ويكون مالئما الحتياجات المريض الصحية وللحاجة       

  . إلي حماية سالمة اآلخرين البدنية
كل مريض على حدة  يكون عالج آل مريض ورعايته قائما على أساس خطة توضع ل        .2

ون    دمها مهني ضاء، ويق دل حسب االقت ام، وتع ا بانتظ اد النظر فيه ه، ويع اقش مع وتن
  . مؤهلون



ة     .3 ايير آداب المهن ن مع ق م ا ينطب ا لم ا وفق ة دائم صحة العقلي ة لل وفير الرعاي ون ت يك
ل               المتعلقة بالممارسين في ميدان الصحة العقلية، بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مث

ي   اء، ف يما األطب صحيين، وال س وظفين ال دور الم ة ب ة الطب المتعلق ادئ آداب مهن مب
ة                   ة أو العقوب ره من ضروب المعامل ذيب وغي حماية المسجونين والمحتجزين من التع

دة    م المتح ة لألم ة العام دتها الجمعي ي اعتم ة، الت سانية أو المهين ية أو الالإن وال . القاس
  . معلومات والمهارات الطبية في مجال الصحة العقليةيجوز أبدا إساءة استخدام ال

  . ينبغي أن يستهدف عالج آل مريض الحفاظ على استقالله الشخصي وتعزيزه .4
  10المبدأ 

  العالج باألدوية
ي       .1 ه، وال تعط ضل وج ى أف صحية عل ريض ال ات الم ة باحتياج ي األدوي ين أن تف يتع

ة أو        ، وال تعطي ل   تشخيصيةللمريض إال ألغراض عالجية أو       ه أبدا على سبيل العقوب
رين ة اآلخ رة . لراح ام الفق ا بأحك دأ 15ورهن ن المب ادئ، ال  11 م ذه المب ن ه اه م  أدن

ة أو              يعطي ممارسو الرعاية الصحية العقلية للمريض إال األدوية ذات الفعالية المعروف
  . المثبتة

ذلك،  ال يجوز أن يصف األدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون               .2 ب
  . ويسجل الدواء في سجالت المريض

    
  11المبدأ 

  الموافقة على العالج
ه                  .1 ال يجوز إعطاء أي عالج لمريض دون موافقته عن علم، باستثناء ما يرد النص علي

  .  من هذا المبدأ15 و 13 و 8 و 7 و 6في الفقرات 
د          .2 ة دون تهدي ا بحري صول عليه تم الح ي ي ة الت ي الموافق م ه ن عل ة ع ات أو الموافق

ة    ات آافي بة عن معلوم ة مناس ريض بطريق د أن يكشف للم ة، بع ر الئق راءات غي إغ
  : ومفهومة بشكل ولغة يفهمها المريض، عن 

  . التقييم التشخيصي ) 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(

يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء                .3
  . الموافقة

تثناء الحاالت ال               .4 اف العالج، باس ا في      للمريض الحق في رفض أو إيق منصوص عليه
دأ      15 و   13 و   8 و   7 و   6الفقرات   ذا المب شرح للمريض عواقب         .  من ه وينبغي أن ت

  . رفض أو إيقاف العالج
ال يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن           .5

ه ال يمكن إعطاء العالج                 . علم  وإذا طلب المريض هذا التنازل، وجب أن يوضح له أن
  . دون الموافقة عن علم



دأ، يجوز       15 و   14 و   13 و   12 و   8 و   7باستثناء ما تنص عليه الفقرات       .6  من هذا المب
م إذا تحقق                        ة المريض عن عل أن تنفذ على المريض خطة عالج مقترحة دون موافق

  : الوفاء بالشروط التالية
  ه، إذا آان المريض، في وقت اقتراح العالج، محتجزا آمريض رغم إرادت) أ(
ا في               ) ب( إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها آل المعلومات المتعلقة بالموضوع، بم

 من هذا المبدأ، بأنه لم تكن للمريض، وقت اقتراح          2ذلك المعلومات المحددة في الفقرة      
العالج، األهلية إلعطاء أو رفض الموافقة عن علم على خطة العالج المقترحة، أو إذا               

ذ  سلطة الم ت ال و،    اقتنع ذآورة ه ة الم اء الموافق ن إعط ريض ع اع الم أن امتن آورة ب
ضيه                    ا تقت ا لم ول وفق اع مخالف للمنطق المعق حسبما تنص عليه القوانين المحلية، امتن

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

  . حية على أفضل وجهالص
ة              6ال تنطبق الفقرة     .7 انون سلطة الموافق  أعاله على مريض له ممثل شخصي يخوله الق

رات                      ه في الفق ا هو منصوص علي تثناء م  و 13 و   12على عالج المريض، لكن باس
 من هذا المبدأ، يمكن إعطاء العالج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق              15 و   14

ابة عن المريض، وذلك بعد إعطاء الممثل الشخصي المعلومات          الممثل الشخصي بالني  
  .  أعاله3الوارد وصفها في الفقرة 

رات  .8 ه الفق نص علي ا ت تثناء م ضا 15 و 14 و 13 و 12باس دأ، يجوز أي ذا المب ن ه  م
ة ممارس                  إعطاء العالج ألي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلي

ع حدوث ضرر      مؤهل يسمح له القانون بذلك أ      ة لمن ن العالج ضروري بصورة عاجل
ي             . فوري أو وشيك للمريض أو ألشخاص آخرين       ذا العالج إل دة ه ة م وال يجوز إطال
  . ما بعد الفترة الضرورية تماما لهذا الغرض

ذل آل                    .9 ك ب عندما يؤذن بإجراء، أي عالج دون موافقة المريض عن علم، يجب مع ذل
 وبأي بدائل ممكنة، وإلشراك المريض في وضع    جهد إلعالم المريض بطبيعة العالج    

  . الخطة العالجية بالقدر المستطاع عمليا
ان             .10 ا إذا آ ان م ة، مع بي يجب تسجيل آل عالج على الفور في سجالت المريض الطبي

  . العالج اختياريا أو غير اختياري
اري للمريض إال حسب اإلجراءات                    .11 ر االختي د الجسدي أو العزل غي  ال يستخدم التقيي

المعتمدة رسميا لمصحة لألمراض العقلية، وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة            
وري أو وشيك للمريض أو لآلخرين              ويجب أن  . المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر ف

ذا الغرض                ا لتحقيق ه سجل  . ال يمتد هذا اإلجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تمام وت
داها           جميع حاالت التقييد الجسدي أو ال      ا، وم بابها، وطبيعته اري، وأس ر االختي عزل غي

ريض  ي للم سجل الطب ي ال ي ظروف   . ف زول ف د أو المع ريض المقي اء الم ويجب إبق
صحة          وظفي الم ب م ن جان ة م ة والمنتظم ة الدقيق ة والمراقب ت الرعاي سانية وتح إن

ذلك صلة بالموضوع،                . المؤهلين ان ل ويجب إشعار الممثل الشخصي، إن وجد وإذا آ
  . ى الفور بأي تقييد جسدي أو عزل غير اختياري للمريضعل

  . ال يجوز مطلقا إجراء التعقيم آعالج للمرض العقلي .12



ي إال إذا               .13 رة لشخص مصاب بمرض عقل ال يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية آبي
ى أفضل وجه                    ك يفي عل آان القانون المحلي يسمح بذلك، وفقط في حالة اعتبار أن ذل

ات ال ي   باحتياج ك إال ف ى ذل م عل ريض عن عل ة الم شرط موافق صحية، وب ريض ال م
م، وال يجوز اإلذن                الحالة التي يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء الموافقة عن عل

  . بالمعالجة إال بعد استعراض مستقل للحالة
ذي ال يمكن  .14 واع العالج التجاوزي ال ا من أن سية أو غيره ال يجوز إجراء معالجة نف

ه،            تدارك أثار  ه للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة لألمراض العقلية دون إرادت
ي، ألي          انون المحل ا الق سمح به ي ي دود الت ي الح ات ، ف ذه العالج راء ه وز إج ويج
ة        ون هيئ م وتك ن عل ه ع ي موافقت د أعط ريض ق ون الم دما يك ط عن ر فق ريض آخ م

أن                   م وب ة عن عل ة حقيقي اك موافق أن هن ى       خارجية مستقلة قد اقتنعت ب  العالج يفي عل
  . أفضل وجه باحتياجات المريض الصحية

ه               .15 ال يجوز مطلقا إجراء تجارب إآلينيكية وعالج تجريبي على أي مريض دون موافقت
عن علم، ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة عن علم، حيث ال                

ا تجر                ة أو أن يعطي عالج ة إآلينيكي ة     يجوز عندئذ أن تجري عليه تجرب ا إال بموافق يبي
  . هيئة فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض

رات        .16 دأ، يحق        15 و   14 و   13 و   8 و   7 و   6في الحاالت المحددة في الفق ذا المب  من ه
ضائية أو                    ة ق ام هيئ ي، أن يطعن أم للمريض أو لممثله الشخصي، أو ألي شخص معن

  .  يعطي للمريضسلطة مستقلة أخري في أي عالج
    

  12المبدأ 
  اإلشعار بالحقوق

د                  .1 يحاط المريض المودع في مصحة لألمراض العقلية علما، في أقرب وقت ممكن بع
ذه                      ا له ه وفق ع حقوق ا، بجمي ة يمكن للمريض أن يفهمه إدخاله في المصحة، بشكل ولغ

ذه الح             وق  المبادئ وبموجب القانون المحلي، يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا له ق
  . ولكيفية ممارستها

ا، وجب                   .2 م قائم إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات، وما دام عجزه عن هذا الفه
ا،   ك مالئم ان ذل د وإذا آ ل الشخصي، إن وج ي الممث وق المريض إل الغ حق ذ إب عندئ
ى أفضل وجه                ل مصالح المريض عل وإلي الشخص أو األشخاص القادرين على تمثي

  . والراغبين في ذلك
ة                 يح .3 ه المعلومات نياب غ إلي ق للمريض الذي يتمتع باألهلية الالزمة أن يعين شخصا تبل

  . عنه، وآذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات المصحة
    

  13المبدأ 
  الحقوق واألحوال في مصحات األمراض العقلية

ي أن  .1 ة ف ي مصحة لألمراض العقلي ودع ف رام الكامل لحق آل مريض م ل االحت يكف
  : فة خاصة، بما يلي يتمتع، بص

  االعتراف في آل مكان بصفته االعتبارية أمام القانون، ) أ (
  . خصوصيته ) ب (



حرية االتصاالت التي تشمل حرية االتصال باألشخاص اآلخرين في المصحة،             ) ج (
ة            ارات مكفول ي زي ة تلق ة، وحري ر مراقب ة غي ائل خاص سلم رس ال وت ة إرس وحري

ل ش  ام أو ممث ن مح ات    الخصوصية م ع األوق ي جمي رين ف رين آخ ن زائ صي، وم خ
ى الصحف واالستماع                    اتف وعل د واله ى خدمات البري ة الحصول عل المعقولة، وحري

  . إلي اإلذاعة ومشاهدة التليفزيون 
  . حرية الدين أو المعتقد ) د (

تكون البيئة واألحوال المعيشية في مصحات األمراض العقلية أقرب ما يمكن ألحوال               .2
ا                   الحياة الط  شمل بصفة خاصة م ة، وت سن المماثل ا األشخاص ذوو ال بيعية التي يحياه

  : يلي 
  مرافق لألنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ، ) أ (
  مرافق للتعليم، ) ب (
  مرافق لشراء أو تلقي األشياء الالزمة للحياة اليومية والترفيه واالتصال، ) ج (
دابير     مرافق الشتراك المريض في عمل يناس  ) د ( ة، وللت ة والثقافي ه االجتماعي ب خلفيت

شجيع                ع، والت المناسبة إلعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة االندماج في المجتم
  . على استخدام هذه المرافق

يجب أن تشمل تلك التدابير اإلرشاد المهني وخدمات للتدريب المهني وإليجاد العمل، 
  . عمل في المجتمع أو االحتفاظ بهبغية تمكين المرضي من الحصول على 

اري     .3 ل اإلجب ريض للعم ضاع م روف إخ ي أي ظ وز ف تمكن  . ال يج ي أن ي وينبغ
ن      سة، م ات إدارة المؤس ع متطلب ه وم ع احتياجات ق م ي تتف دود الت ي الح ريض، ف الم

  . اختيار نوع العمل الذي يريد أن يؤديه
ة .4 ي مصحة لألمراض العقلي ون لكل مريض ويك. ال يجوز استغالل عمل مريض ف

انون أو                  الحق في أن يحصل عن أي عمل يؤديه على نفس األجر الذي يدفع، حسب الق
ر مريض                ي شخص غي ذا العمل إل ويجب أن يكون لكل    . العرف المحلي، عن مثل ه

دفع                    مريض في جميع األحوال الحق في الحصول على نصيب منصف من أي أجر ي
  . إلي مصحة األمراض العقلية عن عمله

    
  14بدأ الم

  موارد مصحات األمراض العقلية
ون ألي         .1 ذي يك وارد ال ستوي الم س م ة نف راض العقلي صحة األم ون لم ي أن يك ينبغ

  مؤسسة 
  : صحية أخرى، وال سيما ما يلي 

ان               ) أ ( بين، ومك ين المناس املين المهني عدد آاف من األطباء المؤهلين وغيرهم من الع
  عالج مناسب وفعال، آاف لتوفير الخصوصية لكل مريض، وبرنامج 

  معدات لتشخيص األمراض وعالج المرضي، ) ب (
  الرعاية المهنية المناسبة، ) ج (
  . العالج الكافي والمنتظم والشامل، بما في ذلك إمدادات األدوية) د (

واتر           .2 ة بت ى آل مصحة لألمراض العقلي يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتفتيش عل
  . ضي وعالجهم ورعايتهم مع هذه المبادئآاف لضمان اتساق أحوال المر



    
  15المبدأ 

  مبادئ إدخال المرضي في المصحات
    

ود               .1 ذل آل الجه ة، تب ي العالج في مصحة لألمراض العقلي في حالة احتياج مريض إل
  . الممكنة لتجنب إدخاله على غير إرادته

ة دخول        .2 نفس طريق ة ب ي مصحة لألمراض العقلي أي تجري إدارة دخول المريض إل
  . مصحة أخري من أجل أي مرض آخر

يكون لكل مريض أدخل مصحة لألمراض العقلية على غير إرادته الحق في مغادرتها    .3
ر            ى غي ي عل از المرض ة باحتج ايير المتعلق ه المع ق علي م تنطب ا ل ت، م ي أي وق ف

  .  أدناه، وينبغي إعالم المريض بهذا الحق16إرادتهم، حسبما يرد بيانه في المبدأ 
    

  16مبدأ ال
  إدخال المريض في مصحة عقلية على غير إرادته

ال يجوز إدخال شخص مصحة لألمراض العقلية على غير إرادته بوصفه مريضا، أو              .1
ه آمريض              د إدخال ة بع استبقاؤه آمريض على غير إرادته في مصحة األمراض العقلي

ه قان      رخص ل ة وم صحة العقلي ال ال ي مج ل ف ب مؤه رر طبي م يق ا ل اره، م ا باختي ون
دأ       ا للمب راره، وفق ون ق ال، ويك ذا المج ي ه ة ف شخص   4بالممارس ك ال اله أن ذل  أع

  : مصاب بمرض عقلي، وأنه يري ما يلي 
أنه يوجد، بسبب هذا المرض العقلي، احتمال جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك ) أ (

  لذلك الشخص أو لغيره من األشخاص، أو 
ون مرضه    ) ب ( ة شخص يك ي حال ل، ف ه يحتم ه   أن ز لدي ة التميي ديد وملك ي ش العقل

ه أو                   ر في حالت مختلة، أن يؤدي عدم إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي تدهور خطي
ه      اه إال بإدخال ن أن يعطي إي ذي ال يمك الج المناسب ال ه الع ة دون إعطائ ي الحيلول إل

ا   وفي الحالة ا. مصحة لألمراض العقلية، وفقا لمبدأ أقل الحلول البديلة تقييدا    لمشار إليه
ة  رة الفرعي ي الفق ي  )ب(ف ان ف ارس ث ب مم شارة طبي ك، است ن ذل ا أمك ، يجب، حيثم

ه       . مجال الصحة العقلية، يكون مستقال عن الطبيب األول        شارة، فإن وإذا تمت هذه االست
ة الطبيب الممارس                       ه إال بموافق ر إرادت ى غي ال يجوز إدخال الشخص أو احتجازه عل

  . الثاني 
ال ال .2 ون إدخ صيرة   يك رة ق ر لفت ادئ األم ي ب ه ف ر إرادت ى غي ازه عل شخص أو احتج

النظر      يحددها القانون المحلي للمالحظة والعالج األولي، في انتظار قيام هيئة فحص ب
وتبلغ أسباب اإلدخال أو االحتجاز إلي المريض دون         . في إدخال المريض أو احتجازه    

ي       تأخير آما يبلغ اإلدخال أو االحتجاز وأسبابه فورا         وبالتفصيل إلي هيئة الفحص، وإل
رض          م يعت ا ل ريض م رة الم ي أس ذلك إل د، وآ ريض، إن وج صي للم ل الشخ الممث

  . المريض على ذلك
م إال إذا      .3 ر إرادته ال يجوز أن تستقبل مصحة لألمراض العقلية مرضي أدخلوا على غي

  . آلفت سلطة مختصة يحددها القانون المحلي المصحة بالقيام بذلك
    



  17أ المبد
  هيئة الفحص

انون                   .1 شأ بموجب الق ة تن ستقلة ونزيه تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري م
ي              انون المحل ا لإلجراءات الموضوعة بمقتضى الق ذه   . المحلي وتعمل وفق ستعين ه وت

ؤهلين              الهيئة، في اتخاذ قراراتها، بواحد أو أآثر من األطباء الممارسين المستقلين، الم
  . ة العقلية، وتأخذ رأيهم في االعتبارفي مجال الصح

رة                       .2 ه الفق ة الفحص، حسبما تتطلب ا هيئ وم به ة التي تق  من   2تجري إعادة النظر األولي
ه في            16المبدأ   ر إرادت ى غي رار بإدخال أو احتجاز شخص مريض عل  أعاله، في ق

ا  أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ ذلك القرار، وتتم وفقا إلجراءات بسيطة وسريعة وفقا ل              م
  يحدده القانون المحلي، 

م،              .3 ر إرادته تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حاالت المرضي المحتجزين على غي
  . وذلك على فترات معقولة وفقا لما يحدده القانون المحلي

ى                         .4 ة الفحص عل ي هيئ ات إل ديم طلب ه حق تق ر إرادت ى غي يكون للمريض المحتجز عل
ا           ه الق ا ينص علي ي            فترات معقولة، وفقا لم ه إل ي، إلطالق سراحه أو تحويل نون المحل

  . وضع االحتجاز الطوعي
ى                       .5 ايير اإلدخال عل ا إذا آانت مع النظر فيم دي آل استعراض، ب تقوم هيئة الفحص، ل

دأ      1غير اإلرادة المبينة في الفقرة       م تكن              16 من المب ستوفاة، وإذا ل ا زالت م  أعاله م
  . لى غير إرادتهآذلك، تعين إخالء سبيل المريض آمريض محتجز ع

ي أي  .6 ة، ف سؤول عن الحال ة والم صحة العقلي ي مجال ال ارس ف ع الطبيب المم إذا اقتن
د                       م تع ه ل ر إرادت ى غي ضا محتجزا عل وقت، بأن شروط احتجاز شخص بوصفه مري
ر               مستوفاة، تعين عليه أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا على غي

  . إرادته
ه .7 ريض أو لممثل ون للم ام   يك ن أم ي أن يطع ي الحق ف  الشخصي أو ألي شخص معن

  . محكمة أعلى في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة لألمراض العقلية
    

  18المبدأ 
  الضمانات اإلجرائية

ه في                      .1 ك تمثيل ا في ذل ضا، بم يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مري
صل المريض بنفسه على هذه الخدمات، تعين       وإذا لم يح  . أي إجراء للشكوى أو للطعن    

ات                         ي اإلمكاني اره إل ك في حدود افتق يئا، وذل دفع المريض ش ه دون أن ي توفير محام ل
  . الكافية للدفع

وفي  . يكون للمريض أيضا الحق في االستعانة، إذا لزم األمر، بخدمات مترجم شفوي         .2
ا الم         صل عليه دمات وال يح ذه الخ ا ه زم فيه ي تل االت الت ين  الح سه، يتع ريض بنف

  . توفيرها له دون أن يدفع شيئا، وذلك في حدود افتقاره إلي اإلمكانيات الكافية للدفع
را مستقال                      .3 سة تقري دما في أي جل ا وأن يق يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلب

ة التي           ا من األدل ة وغيره عن الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية ومكتوب
  .  باألمر ويجوز قبولهاتكون لها صلة



ائق ينبغي                   .4 ارير ووث سخ من سجالت المريض ومن أي تق تعطي للمريض ومحامية ن
أنه أن                       ه للمريض من ش ا أن آشف أمر بعين تقديمها، إال في حاالت خاصة يتقرر فيه

رين للخطر   را أو أن يعرض سالمة اآلخ صحته ضررا خطي سبب ل د . ي ا ق ا لم ووفق
ي، ف       ل               ينص عليه القانون المحل ا لممث ة ال تعطي للمريض ينبغي إعطاؤه إن أي وثيق

سرية                  ة وال ذلك في إطار الثق ام ب د  . المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القي وعن
ين إخطار المريض أو                  ي المريض، يتع ة إل االمتناع عن إعطاء أي جزء من أي وثيق

ا              اع إلع ذا االمتن ه     محاميه، إن وجد، بهذا االمتناع وبأسبابه، مع خضوع ه دة النظر في
  . قضائيا

سة وأن       .5 ضروا أي جل ي أن يح ق ف ه الح صي ومحامي ه الشخ ريض ولممثل ون للم يك
  . يشترآوا فيها وأن يستمع إليهم شخصيا

سة،                 .6 إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جل
رر أن حضوره يمكن أن يلحق ضر              م يتق را تعين السماح بحضور هذا الشخص، ما ل

  . خطيرا بصحة المريض أو أن يعرض سالمة اآلخرين للخطر
ا أو                              .7 ا علن د جزء منه سة أو أن يعق د الجل ان يجب أن تعق ا إذا آ شأن م أي قرار يتخذ ب

سه، وضرورة   ات المريض نف ا رغب ه تمام ا، ينبغي أن تراعي في ل علن را وأن تنق س
ع حدوث                ضرر  احترام خصوصيته وخصوصية األشخاص اآلخرين، وضرورة من

  . خطير لصحة المريض أو تجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر
ه      .8 ريض وممثل اء الم بابه، وإعط دوين أس سة وت ن الجل ئ ع رار الناش دوين الق يجب ت

رار  ك الق ن ذل سخا م ه ن شر  . الشخصي ومحامي رار سين ان الق ا إذا آ ت فيم دي الب ول
ات المريض ن         ك رغب ا في ذل سه، وضرورة   بالكامل أو جزئيا، يجب أن تراعي تمام ف

ة     ي إقام ة ف صلحة العام رين، والم رام خصوصيته وخصوصية األشخاص اآلخ احت
ر لصحة المريض أو تجنب تعريض                    العدل علنا، وضرورة منع حدوث ضرر خطي

  . سالمة اآلخرين للخطر
    

  19المبدأ 
  الحصول على المعلومات

ريض  .1 ون للم سابق  (يك ريض ال دأ الم ذا المب ي ه صطلحه ف شمل م ذي ي ي ا) ال لحق ف
الحصول على المعلومات المتعلقة به والواردة في سجالته الصحية والشخصية التي                

ة  راض العقلي صحة األم ا م تفظ به ع   . تح ة من ود بغي ذا الحق لقي ن أن يخضع ه ويمك
ا  . حدوث ضرر خطير لصحة المريض وتجنب تعريض سالمة اآلخرين للخطر           ووفق

لومات من هذا القبيل ال تعطي للمريض،  لما قد ينص عليه القانون المحلي، فإن أي مع    
ذلك في إطار                 ام ب ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما يمكن القي

سرية ة وال ين   . الثق ات، يتع ذه المعلوم ن ه ا م ريض أي اء الم اع عن إعط د االمتن وعن
ا              ع إخطار المريض أو محاميه، إن وجد، بهذا االمتناع وبأسبابه مع خضوع هذا االمتن

  . إلعادة النظر فيه قضائيا
ه   .2 دمها المريض أو ممثل ة يق ات مكتوب ب أي تعليق د الطل ي ملف المريض عن درج ف ت

  . الشخصي أو محاميه
    



  20المبدأ 
  مرتكبو الجرائم

ينطبق هذا المبدأ على األشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم،              .1
ة ضدهم،            أو الذين يحتجزون على نحو آخر أثناء       ة موجه ات جنائي  إجراءات أو تحقيق

ذا    ل ه ال إصابتهم بمث ي احتم د ف ي أو يعتق صابون بمرض عقل م م رر أنه ذين يتق وال
  . المرض

ا هو                      .2 ة آم ة متاحة للصحة العقلي ينبغي أن يتلقى جميع هؤالء األشخاص أفضل رعاي
يهم إل     .  من هذه المبادئ1منصوص عليه في المبدأ     ادئ عل ذه المب ي أقصي  وتنطبق ه

تثناءات محدودة                  ديالت واس . حد ممكن، باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تع
وق بموجب    ن حق ا لألشخاص م تثناءات بم ديالت واالس ذه التع وز أن تخل ه وال يج

  .  أعاله1 من المبدأ 5الصكوك المذآورة في الفقرة 
ة أو سلطة أخري مختصة، تعمل          .3 ى أساس   يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكم  عل

صحة          ي م خاص ف ؤالء األش ال ه أمر بإدخ أن ت ستقلة، ب صة وم ة مخت شورة طبي م
  . لألمراض العقلية

ينبغي في جميع األحوال أن يتفق عالج األشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض     .4
  .  أعاله11عقلي مع المبدأ 

    
  21المبدأ 

  الشكاوى
انون   يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طري        ق اإلجراءات المحددة في الق

  . المحلي
    

  22المبدأ 
  اإلنصافالمراقبة وسبل 

ادئ، ومن                       ذه المب ال له ى االمتث شجيع عل ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للت
ول                    اد حل ا وإيج شكاوي والتحقيق فيه ديم ال ة، وتق أجل التفتيش على مصحات األمراض العقلي

ة      سلوك المهني أو                   لها، ومن أجل إقام سبب سوء ال ضائية ب ة أو الق دعاوى المناسبة التأديبي  ال
  . انتهاك حقوق المريض

    
  23المبدأ 
  التنفيذ

ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية  .1
  . دوريةوإدارية وتعليمية وغيرها من التدابير، وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة

بة   .2 ائل مناس ى نطاق واسع بوس ة عل ادئ معروف ذه المب ل ه دول أن تجع ى ال يجب عل
  . وفعالة

    
  24المبدأ 



  نظام المبادئ المتعلقة بمصحات األمراض العقلي
  . تنطبق هذه المبادئ على جميع األشخاص الذين يدخلون في مصحة لألمراض العقلية

    
  25المبدأ 

  الحفاظ على الحقوق القائمة
ا في                          اء، بم تثناء أو إلغ د أو اس ة للمرضي ألي قي وق القائم ال يجوز إخضاع أي حق من الحق
ادئ ال        ذه المب دعوى أن ه ق، ب ي المنطب ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحل

  .تعترف بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



_______________________  
ورك،              : حقوق اإلنسان *  م المتحدة، نيوي د األول، األم ة، المجل ، 1993مجموعة صكوك دولي

  759، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1رقم المبيع
 
 


