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متهيد
يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف نطاق ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الظهري رقم  1-11-19ال�صادر
بتاريخ فاحت مار�س  ،2011بزيارة "...امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية اخلا�صة مبعاجلة الأمرا�ض العقلية والنف�سية"1...
ويعد تقاريرا حول الزيارات التي يقوم بها ،تت�ضمن مالحظاته وتو�صياته الرامية �إىل حت�سني �أو�ضاع نزالء هذه
امل�ؤ�س�سات.2
كما يتوىل ،طبقا للمادة الثالثة ع�رش من الظهري املذكور ،فح�ص الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل
ودرا�سة مدى تال�ؤمها مع االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها
اململكة ،ويف �ضوء املالحظات اخلتامية والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة
لها من لدن احلكومة.
ففي هذا الإطار ،قام املجل�س ما بني  27مار�س  2012و  6يوليوز  2012مبهمة ا�ستطالع وحتر همت الع�رشين
م�ؤ�س�سة التالية :بر�شيد ،تيط مليل ،بوايف بالدار البي�ضاء ،م�صلحة الطب النف�سي للأطفال باملركز اال�ست�شفائي
اجلامعي بالدار البي�ضاء� ،آ�سفي� ،سال ،مراك�ش (م�ست�شفى ابن النفي�س ،وم�ست�شفى �سعادة) ،بني مالل ،خريبكة،
مكنا�س ،فا�س ،طنجة ،الدار البي�ضاء (املركز اال�ست�شفائي اجلامعي) ،مركز �أكدال لليافعني بالرباط ،تطوان� ،إنزكان،
تارودانت ،العيون ،احل�سيمة ،ورزازات .ودر�س الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بال�صحة العقلية وعقد لقاءات عمل
وتبادل مع م�س�ؤويل هذا القطاع على كافة امل�ستويات.
ويحر�ص املجل�س بهذه املنا�سبة على التوجه بجزيل ال�شكر �إىل عموم ال�سلطات وكافة الأ�شخا�ص الذين مكنوه من
�إجناز مهمته وو�ضعوا رهن �إ�شارته جميع الوثائق ال�رضورية وجميع املعلومات املطلوبة ،وخا�صة م�س�ؤويل وزارة
ال�صحة والطاقم الطبي وطاقم املمر�ضات واملمر�ضني ،وم�صادر املعلومات و�أع�ضاء املجتمع املدين .كما يحر�ص
على التعبري عن تقديره لطاقم امل�ؤ�س�سات التي جرت زيارتها والذي ينجز مهامه يف ظروف بالغة ال�صعوبة.
وبانتهاء هذه املهمة ،ين�رش املجل�س تقريرا يت�ضمن تذكريا باملرجعية الدولية يف م�ضمار ال�صحة العقلية ،ويجري حتليال
ملختلف مكونات الت�رشيع املتعلق بال�صحة العقلية ،وي�ضع تو�صيفا للواقع ويقدم تو�صيات.
فهذا التقرير يهدف �إىل �إثارة انتباه جمموع الفاعلني العموميني واخلا�صني �إىل العالقة الثابتة بني �صحة العقل و�صحة
البدن ،و�إبراز العالقات اجلوهرية بني ال�صحة العقلية وحقوق الإن�سان ،وتوعية املجتمع بارتفاع وترية الإ�صابة
باملر�ض العقلي وحجم ت�أثريه على ال�شخ�ص امل�صاب وانعكا�ساته االقت�صادية واالجتماعية ،والت�شديد على الأو�ضاع
القائمة يف م�ؤ�س�سات معاجلة الأمرا�ض العقلية كما وقعت معاينتها �أثناء الزيارات مع ت�شخي�ص جوانب الق�صور
والنق�ص ،والت�أكيد على قدم الن�صو�ص الت�رشيعية املتعلقة بال�صحة العقلية ،والإحلاح على االهتمام اخلا�ص الذي
ينبغي �إيال�ؤه للأطفال واليافعني ،وللن�ساء وللم�سنني .ويهدف التقرير يف النهاية �إىل �إحاطة ،كل من يعنيه الأمر ،علما
باملقرتحات والتو�صيات الكفيلة بتح�سني حياة الأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات عقلية ،والنهو�ض بال�صحة العقلية
لل�ساكنة وجعلها من الأولويات العر�ضانية الرئي�سة لل�سيا�سات العمومية ،والربهنة على �رضورة �إ�رشاك عدد من
الفاعلني وخمتلف املهنيني يف التفكري والعمل من �أجل النهو�ض بال�صحة العقلية وحماية احلقوق الأ�سا�سية للمر�ضى
العقليني.
 – 1املادة  11من الظهري ،الفقرة الأوىل
 – 2املادة  ،11الفقرة الثانية
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املعايري الدولية
ا�ستلهم املجل�س يف عمله خمتلف �صكوك حقوق الإن�سان ذات ال�صلة بال�صحة العقلية ،ومنها �أ�سا�سا :املادة  25من
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
املادة  24من اتفاقية حقوق الطفل ،املادة  12من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،املادة  5من
اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز العن�رصي ،د�ستور منظمة ال�صحة العاملية ،االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص
املعاقني ،وجميعها �صكوك مت التوقيع و امل�صادقة عليها من قبل املغرب.
كما �أخذ املجل�س بعني االعتبار ن�صو�صا دولية مرجعية �أخرى مثل مبادئ الأمم املتحدة حلماية الأ�شخا�ص امل�صابني
مبر�ض عقلي ولتح�سني عالجات ال�صحة العقلية ،القواعد املعيارية لتكاف�ؤ حظوظ الأ�شخا�ص امل�صابني بعجز ،
�إعالن كاركا�س� ،إعالن مدريد ،ت�رشيع عالجات ال�صحة العقلية :ع�رشة مبادئ �أ�سا�سية ملنظمة ال�صحة العاملية� ،إعالن
و�إطار عمل �سالمنكا حول الرتبية على االحتياجات اخلا�صة ،تقرير منظمة ال�صحة العاملية حول ال�صحة يف العامل
ل�سنة .2001

تو�صيف الواقع
 - Iالإطار القانوين الوطني :قدم الن�صو�ص وعدم ومالءمتها
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يحلل التقرير� ،ضمن الإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي ،خمتلف الت�رشيعات املت�صلة بال�صحة العقلية ،ومنها يف املقام الأول
د�ستور فاحت يوليوز ( 2011الديباجة والف�صل .)31
ويعالج يف املقام الثاين القانون اخلا�ص بال�صحة العقلية جم�سدا يف ظهري � 30أبريل  1959املتعلق ب "الوقاية من
الأمرا�ض العقلية ومعاجلتها وحماية املر�ضى امل�صابني بها" .فقد �شكل هذا القانون الرائد ،على مدى �سنوات،
تقدما هائال ومك�سبا معياريا ال ينكر .لكن مبا �أنه بقي على حالته ومل يخ�ضع ،منذ �صدوره ،لأي تعديل ،فقد �أ�صبح
متقادما� .إنه يف�سح املجال للعديد من التجاوزات .وقد �أعدت م�صالح وزارة ال�صحة م�سودة قانون بديل .لكن
رغم �أهمية امل�سودة وقيمتها ،ف�إن م�رشوع القانون البديل البد �أن يكون مو�ضوع ت�شاور م�سبق وا�سع قدر الإمكان،
ونقا�ش عمومي ،وال بد �أن يندرج يف �سياق �سيا�سة ا�سرتاتيجية م�ستنرية لل�صحة العقلية و�أن يج�سد مبادئ حقوق
الإن�سان.
ويتطرق �أخريا للت�رشيع اجلنائي الذي ي�ضم العديد من املقت�ضيات ذات ال�صلة بال�صحة العقلية وي�شمل القانون اجلنائي
(الف�صول  61ومن � 75إىل  82ومن � 134إىل )137؛ قانون امل�سطرة اجلنائية (املادتان  389و)435؛ القانون
املتعلق بزجر الإدمان على املخدرات ال�سامة ووقاية املدمنني عليها وامل�ؤرخ يف  21ماي 1974؛ الت�رشيع املتعلق
بال�سجون (القانون رقم  23-98ومر�سوم تطبيقه) ،وللت�رشيع املتعلق بتنظيم امل�ست�شفيات (مر�سوم � 13أبريل
 2007املتعلق بالتنظيم اال�ست�شفائي وقرار  6يوليوز  2010ب�ش�أن النظام الداخلي للم�ست�شفيات).
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 - IIم�ؤ�س�سات الطب النف�سي :مظاهر اختالل ونق�ص
ي�ضع التقرير ،بعد ذلك ،تو�صيفا حلالة ال�صحة العقلية يف املغرب ،يتناول البنيات اال�ست�شفائية والتجهيزات واملوارد
الب�رشية واخلدمات املقدمة ومعاجلة املجموعات املعر�ضة للخطر والعالقات بني العدالة وال�صحة العقلية ،والقطاع
اخلا�ص ،وتدخل املجتمع املدين.
�سجل فريق العمل ،يف هذا الإطار ،بخ�صو�ص امل�ؤ�س�سات التي زارها املالحظات التالية:

 – II – 1البنيات :عتيقة وغري مالئمة
يتوفر املغرب حاليا على �سبعة وع�رشين م�ؤ�س�سة عمومية ملعاجلة الأمرا�ض العقلية ت�شمل� :ستة ع�رش م�ست�شفى
عموميا متوفرا على م�صلحة للطب النف�سي ،و�ست م�ست�شفيات متخ�ص�صة يف الطب النف�سي ،وثالث م�ست�شفيات
للطب النف�سي تابعة للمراكز اال�ست�شفائية اجلامعية بالرباط ومراك�ش وفا�س ،وم�صلحة للطب النف�سي تابعة للمركز
اال�ست�شفائي اجلامعي بالدار البي�ضاء وم�صلحة للطب النف�سي للأطفال تابعة للمركز اال�ست�شفائي اجلامعي بالدار
البي�ضاء .ويبلغ عدد �أ�رسة جممل هذه البنيات ،ح�سب معطيات وزارة ال�صحة� 1725 ،رسيرا .ويعرف هذا العدد
تناق�صا م�ستمرا.
وقد �سجل التقرير بخ�صو�ص البنيات املالحظات التالية:
�إن منط الت�سيري املطبق يف الأغلب الأعم ،وهو نظام م�صالح الدولة امل�سرية بطريقة م�ستقلة ،ال يتالءم مع طبيعة
م�ؤ�س�سات الطب النف�سي؛
�إن التوزيع اجلغرايف للم�ؤ�س�سات غري متكافئ وغري متوازن؛
�إن البنيات املتوفرة غري كافية بالنظر �إىل تواتر الإ�صابة بالأمرا�ض العقلية؛
ثمة بنيات معطلة رغم �أنها حديثة البناء و التجهيز (تزنيت ،الناظور ،احلي املحمدي بالدار البي�ضاء)؛
بع�ض البنيات غري مالئمة متاما (�آ�سفي ،مكنا�س ،تطوان)؛
ثمة بنيات متخلى عنها متاما .واملثال ال�صارخ عليها هو م�ست�شفى بر�شيد؛
ال ت�ستويف �أغلب البنيات �رشوط مراقبة و�سالمة مالئمة؛
هنالك ق�صور يف ال�صيانة واملحافظة يف عدد ال ي�ستهان به من امل�ؤ�س�سات؛
توجد ،مع ذلك ،بنيات ميكن اعتبارها مبثابة مناذج حتتذى (جناح الن�ساء ب�سال ،م�صلحة الطب النف�سي للأطفال
بالدار البي�ضاء).

 – II – 2التجهيزات :خ�صا�ص وخراب
�إن التجهيزات غالبا ما تكون يف حالة م�ؤ�سفة:

املكاتب فقرية من حيث التجهيزات ومواد املكتب؛
و�سائل ال�سالمة ،مثل و�سائل �إطفاء احلريق� :إما �أنها غري موجودة و�إما �أنها غري كافية ،وبالتايل ف�إنها غري متالئمة
مع حاجيات امل�ؤ�س�سة؛
ال تتوفر جل امل�ؤ�س�سات على �سيارات �إ�سعاف؛
الأ�رسة والأغطية يف حالة �سيئة يف معظم امل�ؤ�س�سات؛
املعازل ال �إن�سانية ومفتقرة �إىل �رشوط ال�سالمة؛
املرافق ال�صحية يف �أغلب امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها يف حالة خراب متقدمة؛
ي�سند غ�سل املالب�س عموما �إىل �رشكة خارجية ،لكنه غالبا ما يكون غري كاف؛
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 – II – 3املوارد الب�رشية :خ�صا�ص وافتقاد للأمن
ي�ضم القطاع العام  172طبيبا نف�سانيا و 740ممر�ضا اخت�صا�صيا يف الطب النف�سي ،وي�ضم القطاع اخلا�ص 131
طبيبا نف�سانيا .ومادام عدد الأطباء واملمر�ضني يف الطب النف�سي يف املغرب ي�شكو من نق�ص جلي ،ف�إنه بعيد عن
اال�ستجابة للمعايري املقررة واملعرتف بها على ال�صعيد العاملي يف هذا املجال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ن�سجل ما يلي:
الطبيبات والأطباء النف�سانيون :يتوزعون على اجلهات وامل�ؤ�س�سات بكيفية غري متكافئة :يوجد  % 54منهم يف
حمور الدار البي�ضاء -الرباط؛ وما �أكرث امل�ؤ�س�سات التي ال تتوفر �سوى على طبيب نف�ساين واحد .وقد يكون بع�ض
الأطباء معينني حيث هم �ضدا على �إرادتهم �أو يف �إطار �إجراءات ت�أديبية �ضمنية.
املمر�ضات واملمر�ضون :من �أبرز االختالالت :عدم وجود نظام �أ�سا�سي للممر�ض واملمر�ضة يف جمال الطب
النف�سي؛ عدم حتديد املهام؛ غياب التكوين امل�ستمر؛ افتقاد الأمن واحلماية؛ ظروف العي�ش �سيئة يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
ومنها بخا�صة م�ست�شفى تيط مليل (النقل ،ال�سكن ،املاء ال�رشوب)...؛ الو�صم املهني واالجتماعي.
املوارد الب�رشية اخلا�صة مب�صالح الطب النف�سي :ت�شمل نظريا خمت�صا يف علم النف�س (،)psychologue
واخت�صا�صيا يف العالج بوا�سطة الرتفيه �أوالعالج بوا�سطة الفنون ،وم�ساعدات اجتماعيات �أو م�ساعدين اجتماعيني.
ما �أقل امل�ؤ�س�سات التي تتوفر ،يف الواقع ،على �إحدى هذه الفئات املهنية ،فما بالك مبجموع هذه الفئات.

 – II – 4اخلدمات املقدمة :ق�صور ونق�ص
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ال تعمل الإدارة ب�أنظمة املعلوميات �إال نادرا؛
يجري اال�ستقبال على وجه العموم يف ظروف عادية؛
لي�س القبول متي�رسا يف جميع الأحوال ،خا�صة ب�سبب االكتظاظ؛
يتوقف اال�ست�شفاء على طبيعة امل�ؤ�س�سة وما تتوفر عليه من و�سائل وموارد؛
تبقى العالجات عموما يف حدود العالجات الدنيا والتقليدية تقريبا يف معظم امل�ؤ�س�سات؛
الأجيال اجلديدة من الأدوية غري متوفرة وغالبا ما ال يتم احرتام املعايري املتعلقة بحفظ الأدوية؛
�أحيانا ال يتم حفظ الأر�شيف بكيفية جيدة ،غري �أن قواعد ال�رسية يتم احرتامها عموما؛
�إن الوجبات املقدمة �إىل املر�ضى غري كافية ،على وجه العموم ،وغري متوازنة؛
�إن االختالالت امل�سجلة يف جمال النظافة ال�صحية عديدة كما �أنها مت�س بحق املر�ضى يف �إيواء الئق يحفظ كرامتهم؛
�إن ج�سور �إعادة الإدماج �شبه منعدمة ،مما يحكم �أحيانا على م�سل�سل العالج بالف�شل؛

 – II – 5املجموعات املعر�ضة للخطر :غياب التكفل واحلماية

يتعلق الأمر ب�رشائح من الأ�شخا�ص ت�ستحق اهتماما خا�صا وتكفال متكيفا مع و�ضعهم اخلا�ص مثل الن�ساء والأطفال
وامل�سنني واملدمنني.
الن�ساء� :إن امل�ؤ�س�سات يف جمملها ال تدمج مقاربة النوع يف خمططاتها وت�صوراتها وال تعطي للن�ساء االهتمام
امل�ستحق لهن اعتبارا خل�صو�صيتهن.
الأطفال :فيما عدا م�صلحتي الطب النف�سي للأطفال التابعتني للمركزين اال�ست�شفائيني اجلامعيني بالدارالبي�ضاء
والرباط ،ف�إن هذا املجال ال يحظى ب�أي اهتمام رغم دوره الهام يف ال�صحة العقلية لل�ساكنة .وبالفعل ،ف�إن الطب
النف�سي للأطفال ،كتخ�ص�ص قائم بذاته ،ما زال يف طور الن�شوء يف بالدنا كما �أن الأطباء النف�سيني للأطفال مازالوا
نادرين.
امل�سنون :ال يحظى الأ�شخا�ص امل�سنون بتكفل منا�سب.
الأ�شخا�ص املدمنون� :إن م�صالح معاجلة الإدمان املوجودة حاليا غري كافية بالنظر �إىل ارتفاع حاالت الإدمان على
الكحول واملخدرات ،كما �أن الولوج �إليها �شبه متعذر بالنظر �إىل �إمكانيات املدمنني املعدمني.
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 – II – 6م�ؤ�س�سات الطب النف�سي اخلا�صة :ندرة يف امل�ؤ�س�سات وفراغ يف القانون
ي�ضم القطاع اخلا�ص  131طبيبا نف�سانيا وعيادة واحدة متخ�ص�صة يف الطب النف�سي.
وف�ضال عن اخل�صا�ص ال�صارخ يف الأطباء النف�سانيني ويف الوحدات الطبية الذي ي�شكو منه القطاع اخلا�ص ،ف�إن هذا
القطاع تواجهه �صعوبات جمة ،منها:

�إن ال�سلطات العمومية ال ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية الطب النف�سي ،كما �أنه ال يوجد ت�رشيع وال تعريفة
مراعيان لهذه اخل�صو�صية؛
�إن املقت�ضيات القانونية املتعلقة بالعيادات اخلا�صة ،ت�ستلزم ،للرتخي�ص بفتحها ،التوفر على قاعة عمليات ،واحلال
�أنه ال حاجة بعيادات الطب النف�سي �إىل هذه القاعة؛
�إن جميع املمر�ضات واملمر�ضني� ،سواء املمار�سني �أو من هم يف طور التكوين ،متعاقدون مع وزارة ال�صحة،
وبالتايل ف�إن من الع�سري على عيادة خا�صة للطب النف�سي �أن توظف ممر�ضات �أو ممر�ضني متخ�ص�صني؛
ثمة فراغ قانوين فيما يتعلق باملخاطر املرتبطة بالطب النف�سي وبال�ضمانات اخلا�صة مبمار�سة الطب النف�سي،
وبعيادات الطب النف�سي وب�أطباء القطاع اخلا�ص النف�سانيني.

 – II – 7العدالة وال�صحة العقلية :هدر حقوق �أ�سا�سية
مادامت ال�صحة العقلية وثيقة ال�صلة بحقوق الإن�سان وما دامت العدالة ،يف كل دولة دميقراطية ،هي �ضامنة حقوق
كافة املواطنني وحرياتهم ،وما دام القانون املغربي املتعلق بال�صحة العقلية ،رغم تقادمه ،ي�سند م�س�ؤولية ال�سهر على
احرتام حقوق املر�ضى العقليني �إىل العدالة ،ف�إنه ينبغي للعدالة �أن تلعب دورا �أ�سا�سيا يف حماية الأ�شخا�ص امل�صابني
ب�أمرا�ض عقلية وحقوقهم.
لقد ك�شفت املهمة التي قام بها املجل�س �أن ال�سلطات الق�ضائية ال تقوم بدورها يف املراقبة على الوجه املطلوب ،من
حيث تواتر الزيارات ونوعية التقارير املنجزة والتتبع.
كما �أبرزت من جهة �أخرى �أن اخلربات التي ت�أمر بها املحاكم غالبا ما يتم �إ�سنادها �إىل الطبيب النف�ساين الوحيد املوجود
يف املنطقة والذي يكون قد قام من قبل مبعاجلة املعني ،مما ي�ؤدي �إىل حالة تناف من ناحية �أخالق املهنة.
وعالوة على ذلك ،فقد �أثارت الو�ضعية املقلقة للمر�ضى العقليني املعفيني من امل�ساءلة اجلنائية و ما ي�ساهمون فيه جزئيا
من اكتظاظ ،وكذلك م�آل الطعون املقدمة يف نطاق القانون والتي غالبا ما تبقى بدون جواب ،انتباه الفريق الزائر.

 – II – 8املجتمع املدين :جنيني لكنه واعد
ميكن للمجتمع املدين �أن يلعب دورا �أ�سا�سيا يف الوقاية من املر�ض العقلي ويف حماية حقوق املر�ضى العقليني
ويف التوعية املتعلقة بال�صحة العقلية يف كافة �أبعادها .من ثمة ،ف�إنه ينبغي ت�شجيعه و�إ�رشاكه يف بلورة الت�رشيعات
واال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بال�صحة العقلية ويف تفعيلها .يتعلق الأمر يف الواقع بثالثة �أنواع من
اجلمعيات هي:
جمعيات عائالت املر�ضى العقليني؛
جمعيات م�ستعملي الطب النف�سي؛
جمعيات املمار�سني :وت�شمل هذه الفئة اجلمعية املغربية للطب النف�سي؛ جمعية الأطباء النف�سانيني للقطاع
اخلا�ص؛ جمعية الأطباء النف�سانيني للقطاع العام؛ اجلمعية املغربية للطب النف�سي للطفل واملهن امل�ساهمة وجمعية
ممر�ضي ال�صحة العقلية.
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خال�صات عامة
�إن ال�صحة العقلية ال حتظى ،باعتبارها �رضورة و�رشطا لرفاه املواطنني باملكانة الالئقة بها يف ال�سيا�سات العمومية.
وتتمثل املالمح الرئي�سة للو�ضعية امل�ؤ�سفة املرتتبة عن ذلك فيما يلي:
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تقادم ن�ص القانون املتعلق باملر�ض العقلي والقوانني املت�صلة به وعدم مالءمتها؛
نق�ص البنيات املوجودة وعدم مالءمتها من حيث التوزيع اجلغرايف وهند�سة املعمار والتجهيزات...؛
عدم تال�ؤم هذه البنيات مع معايري ال�سالمة واملراقبة وم�ستلزماتهما؛
اخل�صا�ص احلاد يف عدد الأطباء ويف عدد املمر�ضات واملمر�ضني وعدم كفاية برامج التكوين والتكوين امل�ستمر؛
غياب التخ�ص�صات ال�رضورية يف جمال الطب النف�سي مثل املربني النف�سانيني وعلماء النف�س الإكلينيكي
واالخت�صا�صيني يف العالج بوا�سطة الرتفيه والعالج بوا�سطة الفنون ،وامل�ساعدات االجتماعيات �أو امل�ساعدين
االجتماعيني...؛
�سوء نوعية اخلدمات الطبية وغري الطبية املقدمة مل�ستعملي الطب النف�سي و�رشوط احلياة التي يخ�ضعون لها �أثناء
اال�ست�شفاء؛
عدم توفر الأجيال اجلديدة من الأدوية التي تعد �أكرث فعالية و�أقل ت�سببا يف الآثار اجلانبية؛
الو�صم العام للمر�ضى العقليني بل وملعاجليهم �أي�ضا؛
عدم كفاية االهتمام الذي يخ�ص به الأطفال واليافعون والأ�شخا�ص امل�سنون؛
عدم �إدماج مقاربة النوع يف جميع الق�ضايا الواقعية والقانونية املتعلقة بال�صحة العقلية.
�إن هذه الو�ضعية املقلقة تقت�ضي على املديني القريب واملتو�سط تدخال قويا ويقظا ودقيقا و�سديدا وتدابري عاجلة يتم
تفعيلها يف �أ�رسع وقت ممكن.

تو�صيات
�إن فريق اال�ستطالع والتحري للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،با�ستكماله ملهمته ،وتقديرا منه جل�سامة املهمة التي
تقع على عاتق وزارة ال�صحة ،ولاللتزام واملجهود الذي تبذله يوميا الفرق املهنية العاملة يف جمال ال�صحة العقلية،
يقدم التو�صيات التالية:

تدابري ينبغي اتخاذها با�ستعجال

التخلي ر�سميا و�إداريا عن �إحداث امل�ست�شفيات اجلهوية ال�سبعة التي كانت مربجمة ،مع تخ�صي�ص امليزانية ،التي
كانت مر�صودة لبنائها وجتهيزها واملوارد الب�رشية التي كان من املتوقع �أن ت�ؤطرها ،للم�ؤ�س�سات العمومية للطب
النف�سي املوجودة ح�سب حاجياتها؛
حل م�شكل جناح الن�ساء مب�ست�شفى تطوان ،والذي مي�س بكرامة وحرمة نزيالته ،ووقف م�سل�سل تدهور هذه
البنية؛
ت�شكيل جلنة خمتلطة خا�صة لدرا�سة حالة م�ست�شفى بر�شيد يف كافة �أبعادها ومبا�رشة عملية ترميم هذه املعلمة
التاريخية ورد االعتبار �إليها؛
ترميم البنيات املوجودة التي تعرف حالة من التدهور اجللي �أو االنهيار الو�شيك (مكنا�س� ،آ�سفي ،خريبكة)؛
ويف انتظار تبني �سيا�سة لل�صحة العقلية ،و�ضع معايري دنيا لعمليات البناء والرتميم ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صية
هذا النوع من البنيات؛
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�إطار قانوين البد من مراجعته

القيام ،يف �إطار م�سل�سل ت�شاركي وا�سع ،بتغيري قانون � 30أبريل  1959املتعلق بالوقاية من الأمرا�ض العقلية
وبحماية املر�ضى امل�صابني بها ومعاجلتهم ،مبا ين�سجم مع املعايري الدولية ويتكيف مع الأو�ضاع اجلديدة لل�صحة
العقلية يف املغرب .وال يكمن الهدف من وراء ذلك يف �سد ثغرات الن�ص اجلاري به العمل وح�سب ،و�إمنا يف �إغناء
الن�ص القادم �أي�ضا بالتجربة امليدانية جلميع الفاعلني وباملمار�سات اجليدة واملعارف املكت�سبة؛
مراجعة القوانني املتعلقة بال�ضمان االجتماعي والت�أمني على املر�ض بق�صد تكييفها مع املتطلبات اخلا�صة للتكفل
الطبي النف�سي؛
مراجعة القانون املتعلق بفتح العيادات اخلا�صة مع مراعاة خ�صو�صية الطب النف�سي؛
�إقرار النظام الأ�سا�سي للممر�ضة واملمر�ض املخت�صني يف الطب النف�سي ،مع حتديد مهامهما ومقابل ما يتعر�ضان
له من �أخطار وهما يقومان مبهامهما ،وحقوقهما والتزاماتهما.

و�ضع �سيا�سة لل�صحة العقلية وتفعيلها
اتخاذ جودة اخلدمة واحلياة ،والكرامة املت�أ�صلة يف ال�شخ�ص الب�رشي ،واحلق املت�ساوي للجميع يف ال�صحة العقلية
والبدنية� ،أهدافا جوهرية وعر�ضانية جلميع �سيا�سات ال�صحة العقلية وبراجمها؛
التبني العاجل ل�سيا�سة عمومية لل�صحة العقلية متميزة ومتكاملة ،وا�ضحة يف �أهدافها ،دقيقة يف و�سائلها وتطورية
يف �أدواتها ،تنطلق من نقا�ش عمومي وت�شاور مع جميع الأطراف املهتمة �أو املعنية بق�ضايا ال�صحة العقلية ،وت�ستفيد
من اخلربة الوطنية والدولية؛
البد لهذه ال�سيا�سة �أن ت�شتمل على املكونات الدنيا التالية:
و�ضع ميزانية خا�صة بال�صحة العقلية تبعا ملتطلباتها اخلا�صة وتخ�صي�ص ف�صل حمدد من امليزانية لل�صحة العقلية؛
�إحداث م�صالح للطب النف�سي يف امل�ست�شفيات العمومية التي ال تتوفر عليها؛
�إحداث بنية دائمة خا�صة ب�صيانة التجهيزات و�إ�صالحها يف كل م�ست�شفى �أو م�صلحة؛
�إعادة انت�شار البنيات واملوارد الب�رشية بغية �سد النق�ص املرتتب عن التوزيع اجلغرايف غري العادل وغري املتوازن
و�ضمان احرتام �أدنى للحق املت�ساوي للجميع يف ال�صحة ويف معايري تتعلق بعدد الأطباء واملمر�ضني بارتباط مع عدد
ال�سكان وعدد الأ�رسة؛
تعزيز م�ؤ�س�سات الطب النف�سي باخت�صا�صيني يف علم النف�س وم�ساعدات اجتماعيات واخت�صا�صيني يف العالج
بوا�سطة الرتفيه �أو الفنون؛
ت�أمني توفر الأجيال اجلديدة من الأدوية؛
ت�شجيع تخ�ص�صات وم�سالك الطب النف�سي والطب النف�سي للأطفال يف كليات الطب ومدر�سة تكوين
املمر�ضات واملمر�ضني؛
تنمية املوارد الب�رشية بكافة و�سائل الت�شجيع والتحفيز املمكنة؛
متكني الأطباء العامني الراغبني يف ذلك من اال�ستفادة من تكوين خا�ص يف الطب النف�سي حتى يت�أتى لهم امل�ساهمة
يف حل م�شكل اخل�صا�ص يف عدد الأطباء النف�سانيني؛
�إيالء مزيد من االهتمام للطب النف�سي للأطفال واملراهقني؛
�إدماج مقاربة النوع بكيفية عر�ضانية يف القانون ويف ال�سيا�سات املتعلقة بال�صحة العقلية؛
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الرتبية والإعالم وتوعية اجلمهور العري�ض يف �إطار حماربة و�صم الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية و�إق�صائهم،
ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان وقيمها ذات ال�صلة بال�صحة العقلية؛
و�ضع بنيات كفيلة مبراقبة ال�صحة العقلية لل�ساكنة وبلورة م�ؤ�رشات من �ش�أنها �أن تفيد حول عدد الأ�شخا�ص
امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية ونوعية العالجات التي يتلقونها وفعاليتها؛
ت�شجيع البحث يف �شتى جوانب الأمرا�ض العقلية و�آثارها ودعمه ،وتكوين قاعدة معطيات وطنية يف جمال ال�صحة
العقلية وحتيينها با�ستمرار؛
�إحياء اليوم الدويل لل�صحة العقلية يوم � 10أكتوبر من كل �سنة ،بدءا من ال�سنة اجلارية ،واتخاذه منا�سبة وطنية
للتوعية والنقا�ش والإعالم بخ�صو�ص ال�صحة العقلية؛
اقرتاح يوم وطني لل�صحة العقلية ولتعزيز العالقة الوثيقة بني ال�صحة العقلية واحلقوق الإن�سانية.
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