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يعرب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان عن خال�ص امتنانه و�شكره جلميع ال�سلطات والأفراد
الذين �ساعدوا الفريق املكلف مبهمة البحث والتق�صي على القيام ب�أبحاثه داخل امل�ؤ�س�سات املعنية
يف �أح�سن الظروف وقدموا له كافة الوثائق الالزمة واملعلومات املطلوبة.
ويتوجه املجل�س ب�شكر خا�ص �إىل م�س�ؤويل وزارة ال�صحة والطاقم الطبي و�شبه الطبي لقطاع
ال�صحة والأ�شخا�ص م�صادر املعلومات و�أفراد املجتمع املدين الذين مت االت�صال بهم والذين مل
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وقد �شارك يف الزيارات فريق م�شكل من ال�سيدات وال�سادة �أع�ضاء جمموعة العمل املكلفة
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تـ ـم ـه ـ ـي ــد
يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يف �إطار ممار�سة االخت�صا�صات التي يخولها له الظهري
ال�رشيف رقم  1.11.19ال�صادر يف  19مار�س  ،2011بزيارات �إىل « ...امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية
اخلا�صة مبعاجلة الأمرا�ض العقلية والنف�سية 1»...ويعد تقارير حول الزيارات التي يقوم بها تت�ضمن
مالحظاته وتو�صياته بهدف حت�سني �أو�ضاع نزالء امل�ؤ�س�سات املذكورة وامل�ستفيدين من خدماتها.2
ويتوىل املجل�س �أي�ضا ،طبقا للمادة الثالثة ع�رش من الظهري املذكور ،بحث الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية
اجلاري بها العمل ودرا�سة مالءمتها مع املعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان وبالقانون الدويل
الإن�ساين التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،ويف �ضوء املالحظات اخلتامية والتو�صيات
ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من لدن احلكومة.
وتندرج هذه االخت�صا�صات يف �إطار املهمة ال�شاملة املخولة للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
باعتباره م�ؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان ،والتي تتمثل ،من بني �أمور �أخرى ،يف ر�صد �أو�ضاع
حقوق الإن�سان و�إحرتامها ومراقبتها وتتبعها و�إبداء ر�أيه ومالحظاته وتو�صياته ب�ش�أن جميع
الق�ضايا املتعلقة بحماية واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات الفردية واجلماعية للمواطنني
والنهو�ض بها ،وامل�ساهمة بكل الو�سائل املالئمة يف النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان و�إ�شاعتها،
وتر�سيخ قيم املواطنة امل�س�ؤولة ،وتنمية قدرات خمتلف امل�صالح العمومية ،و�إثراء الفكر واحلوار
حول حقوق الإن�سان والدميقراطية.
فمن هذا املنظور ويف هذا ال�سياق� ،أوفد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بعثة للتق�صي والبحث
�إىل امل�ؤ�س�سات وامل�صالح املكلفة بالوقاية من الأمرا�ض العقلية ومعاجلتها وحماية امل�صابني بها،
وقام بدرا�سة الن�صو�ص القانونية املتعلقة باملر�ض العقلي وامل�صابني به .كما عقدت البعثة خالل
ذلك اجتماعات عمل ولقاءات مع امل�س�ؤولني عن هذا القطاع على جميع امل�ستويات.
وتتجلى �أهمية هذه املهمة و�رضورتها �إليها يف العالقة الوثيقة التي تربط بني ال�صحة العقلية
وحقوق الإن�سان من جهة ،يف كون عالج امل�صابني بالأمرا�ض العقلية ،الذين هم يف الغالب
�ضعفاء وعدميو الإرادة ،مرتبطا يف كثري من الأحيان باحلب�س واحلرمان من احلرية بل وبالعزلة
�أحيانا من جهة �أخرى.
 .1املادة  11من الظهري ال�رشيف ،الفقرة الأوىل.
 .2املادة  ،11الفقرة الثانية.
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وميكن تلخي�ص منهجية العمل التي اعتمدها الفريق على النحو التايل:
.1مت اتخاذ قرار القيام بزيارات �إىل امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية اخلا�صة برعاية املر�ضى العقليني
من قبل جمموعة العمل املكلفة بحماية حقوق الإن�سان يف االجتماع الذي عقدته
بتاريخ  18يناير  .2012وقد �أف�ضى القرار �إىل مناق�شة الت�صور واخلطوات الواجب
اتخاذها ومنهجية العمل ارتباطا بالأهداف املتوخاة.
.2مت عقد جل�سة عمل متهيدية مع امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة بغر�ض الإخبار والتن�سيق
فيما يتعلق بالزيارات والوثائق.
 . 3قامت البعثة ب�إعداد ا�ستبيانات ودالئل خا�صة بالزيارات ب�إجراء املقابالت انطالقا من
املعايري الدولية التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العاملية واملمار�سات الف�ضلى يف جمال ال�صحة
العقلية ومن دليل املقابلة الذي اعتمدته م�ؤخرا منظمة ال�صحة العاملية يف ب�ش�أن تقييم
3
اجلودة وحت�سينها وتعزيز حقوق الإن�سان يف مرافق ال�صحة العقلية والرعاية االجتماعية
على وجه اخل�صو�ص.
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وتخ�ص هذه اال�ستبيانات ودالئل املقابلة م�س�ؤويل مرافق الطب العقلي وموظفيها ومرتفقي
م�صالح الطب العقلي و�أ�رس املر�ضى واجلمعيات العلمية العاملة يف جمال الطب العقلي .وقد مت
دعمها بدليل املراقبة ومعاينة الأماكن.

.3دليل «احلق يف اجلودة» ) (QualityRights Tool Kitاخلا�صة مبنظمة ال�صحة العاملية ،تقييم وحت�سني اجلودة وحقوق
الإن�سان يف مرافق ال�صحة العقلية و الرعاية االجتماعية؛ تقرير تقييمي مبني على املرافق ،منظمة ال�صحة العاملية.2012 ،

 .4متت زيارة امل�ؤ�س�سات ح�سب اجلدول التايل:
امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها

تاريخ الزيارة

بر�شيد

 27مار�س 2012

تيط مليل

 28مار�س 2012

م�صلحة الطب النف�سي للأطفال – الدار البي�ضاء

� 6أبريل 2012

�سال

� 4أبريل 2012

بوايف

�آ�سفي

� 6أبريل 2012
� 3أبريل 2012

مراك�ش ابن النفي�س

� 12أبريل 2012

بني مالل

� 17أبريل 2012

مراك�ش ال�سعادة
خريبكة
مكنا�س
فا�س

طنجة

الدار البي�ضاء

� 12أبريل 2012
� 18أبريل 2012
� 24أبريل 2012
� 24أبريل 2012
� 26أبريل 2012
 2مايو 2012

مركز املراهقني – �أكدال الرباط

 2مايو 2012

�إنزكان

 29مايو 2012

تطوان

 22ماي 2012

تارودانت

 29مايو 2012

احل�سيمة

 13يونيو 2012

العيون

ورزازات

 6يونيو 2012

 6يوليوز 2012
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�.5شارك يف هذه الزيارات �أع�ضاء الفريق املكلف باملهمة و�أع�ضاء جمموعة العمل املكلفة
بحماية حقوق الإن�سان و�أع�ضاء اللجان اجلهوية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
وقد مكنت الزيارات �أع�ضاء الفريق الزائر من االطالع على �أر�ض الواقع على مرافق
امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها وجتهيزاتها ،ف�ضال عن و�ضعية اخلدمات التي تقدمها
هذه امل�ؤ�س�سات .كما كانت فر�صة للتوعية مبقاربة حقوق الإن�سان وبالعالقة الوثيقة
بينها وبني ال�صحة العقلية ومنا�سبة لإجراء حوار �إيجابي و�شفاف ولقاءات مثمرة مع
امل�س�ؤولني املركزيني واجلهويني واملحليني .وبف�ضل هذا احلوار واملقرتحات التي طرحها
�أع�ضاء البعثة يف عني املكان واال�ستعداد والتفهم اللذين �أبداهما امل�س�ؤولون على جميع
امل�ستويات ،مت حل بع�ض امل�شاكل على الفور فيما التزمت ال�سلطات بت�سوية امل�شاكل
الأخرى يف امل�ستقبل.
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.6مت عقد اجتماعات عمل مثمرة مع كبار م�س�ؤويل وزارة ال�صحة ،ويتعلق الأمر بال�سيد
الوزير احل�سني الوردي وال�سيد املفت�ش العام وال�سادة املديرين املركزيني .وقد �أكد ه�ؤالء
امل�س�ؤولون على الأهمية التي يتعني �إيال�ؤها لل�صحة العقلية وعلى �أوجه الق�صور واخللل
احلاد التي يعاين منها هذا القطاع يف الوقت احلا�رض .كما �أعربوا عن ا�ستعدادهم التخاذ
جميع التدابري الالزمة لت�صحيح هذا الو�ضع.

مـ ـق ــدمـ ــة
الغر�ض والأهداف
يعترب هذا التقرير ثمرة عمل قام به املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ملدة �ستة �أ�شهر تقريبا ،متوخيا
يف ذلك الدقة قدر الإمكان .ويت�ضمن التقرير املعاينات التي مت ت�سجيلها خالل زيارة خمتلف
امل�ؤ�س�سات وامل�صالح اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة يف عالج الأمرا�ض العقلية والنف�سية مبختلف
جهات اململكة وبناء على املقابالت التي مت �إجراءها مع خمتلف امل�س�ؤولني والفاعلني يف قطاع
ال�صحة العقلية .ويقدم حتليال للت�رشيعات املتعلقة بال�صحة العقلية يف �إطار �أهداف البعثة ،ويخل�ص
�إىل تو�صيات تهدف �إىل �ضمان احرتام احلقوق الأ�سا�سية ملرتفقي طب الأمرا�ض العقلية وممار�سيه
وحت�سني ظروف رعاية املر�ضى العقليني والوقاية من الأمرا�ض العقلية وتطوير املقت�ضيات القانونية
ذات ال�صلة.
ويهدف التقرير �إىل ما يلي:
■ �إثارة االنتباه �إىل العالقة القائمة بني �صحة العقل و�صحة البدن و�إىل �أهمية ال�صحة العقلية
باعتبارها عن�رصا �أ�سا�سيا من ال�صحة العامة للأفراد ودعامة و�رشط رفاهية ال غنى عنه
وعامل منو ال حميد عنه؛
■ حت�سي�س املجتمع بارتفاع معدالت الإ�صابة بالأمرا�ض العقلية وبحدة ت�أثريها على الأفراد
واالقت�صاد واملجتمع ومبتطلبات الوقاية منها ومعاجلتها وبحقوق املر�ضى العقليني يف
احل�صول على رعاية �صحية حترتم كرامتهم ومواطنتهم؛
■ ت�سليط ال�ضوء على العالقة الوثيقة بني ال�صحة العقلية وحقوق الإن�سان يف �شموليتها
وكونيتها وعدم قابليتها للتجزيء؛
■ ت�سليط ال�ضوء على و�ضعية م�ؤ�س�سات عالج الأمرا�ض العقلية وم�صاحلها كما متت معاينتها
خالل الزيارات وحتديد مكامن ال�ضعف والنق�ص التي تعاين منها هذه املرافق وامل�صالح؛
■ الت�أكيد على تقادم الن�صو�ص الت�رشيعية املرتبطة بالأمرا�ض العقلية وحتديد النواق�ص
والتجاوزات الناجتة عن تطبيق مقت�ضياتها و� /أو عدم �إعمال �أحكامها؛
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■ الت�أكيد على العناية اخلا�صة التي ينبغي �إيال�ؤها للأطفال واملراهقني والن�ساء والأ�شخا�ص
امل�سنني على م�ستوى التخطيط والوقاية والرعاية؛
■ تقدمي مقرتحات وتو�صيات واقعية وقابلة للتحقيق ،للجهات املعنية� ،سواء على م�ستوى
القوانني �أو على م�ستوى املمار�سة من �أجل حت�سني ظروف عي�ش الأ�شخا�ص امل�صابني
با�ضطرابات عقلية والنهو�ض بال�صحة العقلية لل�ساكنة ومنحها االهتمام الذي ت�ستحقه
وجعلها من بني الأولويات الأ�سا�سية لل�سيا�سات العمومية؛
■ ت�سليط ال�ضوء على �رضورة انخراط العديد من الفاعلني واملهن املختلفة يف التفكري
والعمل من �أجل النهو�ض بال�صحة العقلية وحماية املر�ضى العقليني وو�ضع �سيا�سة
مندجمة ومتنا�سقة خا�صة بال�صحة العقلية.
يعد هذا التقرير الأول من نوعه يف املغرب من حيث التحليل الدقيق للن�صو�ص القانونية ذات
ال�صلة والت�شخي�ص املقلق ملواطن النق�ص واخللل يف جمال عالج اال�ضطرابات العقلية واالكتئاب
والتو�صيات القابلة للتنفيذ التي يقدمها.

�أهمية ال�صحة العقلية وخ�صو�صيتها
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تقر منظمة ال�صحة العاملية ر�سميا ب�أهمية ال�صحة العقلية ،كما يت�ضح ،على �سبيل املثال ،من خالل
تعريف ال�صحة الوارد يف د�ستورها ،4حيث تعترب املنظمة �أن «ال�صحة هي حالة من اكتمال
ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا ،ال جمرد انعدام املر�ض �أو العجز». 5وللإ�شارة ،فقد خ�ص�ص
يف �سنة  2001م�ؤمتر ال�صحة الدويل ،الذي نظمته منظمة ال�صحة العاملية ،لدرا�سة ال�صحة العقلية
يف جميع �أبعادها واجلهود العلمية والعملية املبذولة من قبل العديد من الباحثني واملمار�سني
والفاعلني يف جميع �أنحاء العامل لتجديد املفاهيم وتطوير املعرفة وحت�سني احلماية والوقاية من
الأمرا�ض العقلية ورعاية امل�صابني بها.
�إن ال�صحة العقلية وال�صحة اجل�سدية �أ�سا�سيتان بقدر ما هما متالزمتان ،كما �أنهما جانبان �أ�سا�سيان
من جوانب احلياة ومرتابطان ب�شكل وثيق ،و�آثارهما املتبادلة وا�ضحة ومعقدة وعميقة .وح�سب
منظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن لل�صحة العقلية �أهمية بالغة يف حتقيق رفاه الأفراد واملجتمعات.
�. 4أقره م�ؤمتر ال�صحة الدويل الذي عقد يف نيويورك من � 19إىل  22يونيو  .1946ورغم �أنه مت �إدخال العديد من التعديالت
على هذا الد�ستور� ،إال �أن مل يتم قط تعديل تعريفه املالئم لل�صحة منذ .1946
 .5الفقرة الثانية من ديباجة د�ستور املنظمة.

وينبع االهتمام الذي يجب �إيال�ؤه للأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات عقلية يف كون ه�ؤالء
املر�ضى ،مثلهم يف ذلك مثل باقي املر�ضى ،يحتاجون �إىل العناية والعالج ،لكنهم بالإ�ضافة �إىل
ذلك يعانون يف �صمت �أو وحدة ،ويتعر�ضون يف كثري من الأحيان ،ب�سب املر�ض ذاته� ،إىل
الو�صم واخلزي والإق�صاء والتمييز.

ال�صحة العقلية وحقوق الإن�سان
�إن حق كل �شخ�ص يف التمتع ب�أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة اجل�سدية والعقلية م�ستمد من
الكرامة املت�أ�صلة يف الإن�سان مبا هو �إن�سان ،وهو كذلك م�ضمون مبوجب خمتلف ال�صكوك
الدولية ذات ال�صلة ،ومنها:
■ املادة  25من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،6التي تن�ص على �أن «لكل �شخ�ص احلق يف
م�ستوى معي�شة يكفى ل�ضمان ال�صحة والرفاهة له ولأ�رسته ،وخا�صة على �صعيد امل�أكل
وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية و�صعيد اخلدمات االجتماعية ال�رضورية ،وله احلق يف
ما ي�أمن به الغوائل يف حاالت البطالة �أو املر�ض �أو العجز �أو الرتمل �أو ال�شيخوخة �أو غري
ذلك من الظروف اخلارجة عن �إرادته» ،كما تن�ص على �أن «للأمومة والطفولة حق يف
رعاية وم�ساعدة خا�صتني .وجلميع الأطفال حق التمتع بذات احلماية االجتماعية»؛
■ املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،7التي
تن�ص على �أن الدول الأطراف يف العهد تقر «بحق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى
ممكن من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه» ،وعلى �أنه يتعني على الدول �أن تتخذ
التدابري الالزمة لت�أمني املمار�سة الكاملة لهذا احلق ،مبا يف ذلك «تهيئة ظروف من �ش�أنها
ت�أمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�ض»؛
■ املادة  24من اتفاقية حقوق الطفل ،8التي تن�ص على «حق الطفل ﻲﻓ اﻟﺘﻤﺘﻊ ب�أعلى
م�ستوى �صحي ميكن بلوغه وبحقه يف مرافق عالج الأمرا�ض و�إعادة الت�أهيل ال�صحي»
وتلزم الدول الأطراف ببذل «ق�صارى جهودها لت�ضمن �أال يحرم �أي طفل من حقه يف
احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية» و�أن يتم �إعمال هذا احلق كامال؛
 . 6اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  10دجنرب .1948
 .7اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرار رقم � 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف دجنرب .1966
 .8اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻗﺮار رقم  25/44اﻤﻟ�ﺆ رخ ﻲﻓ  20ﻧﻮنرب .1989
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■ املادة  12من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،9التي تن�ص على اتخاذ
«جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان الرعاية ال�صحية من �أجل �أن
ت�ضمن لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية»؛
■ املادة  5من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،10التي تن�ص
على �أن الدول الأطراف تتعهد ب�ضمان حق كل �إن�سان «يف ال�صحة الطبية وال�ضمان
االجتماعي واخلدمات االجتماعية» ،من دون متييز ب�سبب اللون �أو العرق �أو الأ�صل
القومي �أو الإثني؛
■ د�ستور منظمة ال�صحة العاملية الذي تن�ص ديباجته على �أن «التمتع ب�أعلى م�ستوى من
ال�صحة ميكن بلوغه هو �أحد احلقوق الأ�سا�سية لكل �إن�سان ،دون متييز ب�سبب العن�رص �أو
الدين �أو العقيدة ال�سيا�سية �أو احلالة االقت�صادية �أو االجتماعية».
�أما يف ما يتعلق حتديدا بالأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات عقلية ،فما �أكرث هي ال�صكوك
واالتفاقيات الدولية التي تكر�س حقوقهم� ،أخذا يف االعتبار طبيعة املر�ض العقلي ،ونذكر منها
على وجه اخل�صو�ص:
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االتفاقية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة11التي تدرج �ضمن مفهوم «الإعاقة» العاهات
البدنية والذهنية والعقلية واحل�سية امل�ستمرة .وتُ�شري هذه االتفاقية �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني
بعاهة قد ي�صطدمون بحواجز يف املواقف والبيئات املحيطة حتول دون م�شاركتهم م�شاركة كاملة
وفعالة يف جمتمعهم على قدم امل�ساواة مع الآخرين. 12
كما ت�شري االتفاقية �إىل �أن هذا املفهوم ما زال قيد التطور و�أن التمييز �ضد �أي �شخ�ص على �أ�سا�س
الإعاقة ميثل انتهاكا للكرامة والقيمة الأ�صلية للفرد .وعلى �صعيد �آخر ،تقر االتفاقية �أن الن�ساء
والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا �أكرب يف التعر�ض� ،سواء داخل املنزل �أو خارجه،
للعنف واالعتداء والإهمال �أو غياب العناية و�سوء املعاملة �أو اال�ستغالل .كما ينبغي �أن يتمتع
الأطفال ذوو الإعاقة متتعا كامال بجميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
.9اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة  180/34امل�ؤرخ يف  18دجنرب .1979
 .10اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرار رقم � 2106ألف (د )20-امل�ؤرخ يف  21دجنرب .1965
.11اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  13دجنرب  2006و�صادق عليها املغرب مبنا�سبة الذكرى ال�ستون للإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان.
.12راجع الديباجة (الفقرة  )5واملادة الأوىل.

وتلخ�ص املادة  3الأهداف العامة لالتفاقية يف ما يلي:
■  احرتام كرامة الأ�شخا�ص املت�أ�صلة وا�ستقاللهم الذاتي ،مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم
ب�أنف�سهم وا�ستقالليتهم؛
■ عدم التمييز؛
■ كفالة م�شاركة و�إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�صورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛
■ احرتام الفوارق وقبول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع الب�رشي والطبيعة الب�رشية؛
■ تكاف�ؤ الفر�ص؛
■ ت�سهيل الولوج؛
■ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة؛
■ احرتام تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة؛
■ احرتام حق الأطفال ذوي الإعاقة يف احلفاظ على هويتهم.
وبعد التذكري بهذه املبادئ ،تعر�ض االتفاقية االلتزامات التي يجب الوفاء بها جتاه الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ب�صفتهم �أ�شخا�صا وفئات (الن�ساء والأطفال) ال�سيما يف ما يتعلق بحقوقهم كاحلق
يف احلياة وال�شخ�صية القانونية والعدالة والأمن و�سالمة الفرد واال�ستقاللية واالندماج يف املجتمع
والتنقل وحرية التعبري والر�أي والو�صول �إىل املعلومات واحرتام احلياة ال�شخ�صية والعائلية .كما
ركزت االتفاقية على حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف الرتبية والت�أهيل و�إعادة الت�أهيل وال�شغل
والعمل واحلماية االجتماعية واحلق يف م�ستوى عي�ش منا�سب ويف امل�شاركة يف احلياة الثقافية
واحلق يف الريا�ضة والرتفيه وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة وعدم التعر�ض للتعذيب وغريه
من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة وعدم التعر�ض لال�ستغالل والعنف
و�سوء املعاملة وغريها.
�أما يف جمال ال�صحة ،فتق�ضي املادة  25من االتفاقية ب�أن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة احلق يف التمتع
ب�أعلى م�ستويات ال�صحة دون متييز على �أ�سا�س الإعاقة كما �أن لهم احلق يف احل�صول على خدمات
�صحية تراعي الفروق بني اجلن�سني.

17

وعالوة على ذلك ،تلتزم الدول الأطراف يف االتفاقية بتوفري رعاية وبرامج �صحية جمانية �أو
معقولة التكلفة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها ومعايريها تلك التي توفرها
للآخرين كما تلتزم بتقدمي هذه اخلدمات ال�صحية يف �أقرب مكان ممكن من جمتمعاتهم املحلية.
ومبوجب هذه املادة من االتفاقية ،يتعني على مزاويل املهن ال�صحية تقدمي الرعاية �إىل الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بنف�س جودة الرعاية التي يقدمونها �إىل الآخرين ،مبا يف ذلك تقدمي هذه الرعاية
على �أ�سا�س املوافقة احلرة وامل�ستنرية .ولهذا الغر�ض ،تقوم الدولة بتوفري التدريب لهم ون�رش معايري
�أخالقية تتعلق بالرعاية ال�صحية يف القطاعني العام واخلا�ص من �أجل الرفع من درجة الوعي بحقوق
الإن�سان املكفولة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وبكرامتهم وا�ستقاللهم الذاتي واحتياجاتهم اخلا�صة.
كما حتظر هذه املادة من االتفاقية التمييز �ضد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف جمال الت�أمني وتوجب
على الدولة منع احلرمان ،على �أ�سا�س التمييز ،من الرعاية ال�صحية �أو اخلدمات ال�صحية �أو الغذاء
وال�سوائل ب�سبب الإعاقة.
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■ مبادئ الأمم املتحدة حلماية الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي وحت�سني العناية بال�صحة
العقلية13التي حتدد املعايري الدنيا حلقوق الإن�سان يف جمال ال�صحة العقلية .وتعنى هذه
املعايري بالعالج وبظروف العي�ش داخل م�ؤ�س�سات ال�صحة العقلية كما تعترب �إطارا
مرجعيا للت�رشيع يف جمال ال�صحة العقلية.

■ القواعد املعيارية لتكاف�ؤ الفر�ص للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة14التي ت ً
ُذكر ب�أهداف الوقاية
و�إعادة الت�أهيل وتكاف�ؤ الفر�ص وتربز �رضورة اعتماد قانون وطني يحمي الأ�شخا�ص
امل�صابني با�ضطراب ذهني من خالل �إدماج حقوق الإن�سان مبفهومها الكوين .وتعد هذه
القواعد �أداة توجيهية تعترب امل�شاركة املواطنة للأ�شخا�ص امل�صابني حقا من حقوق الإن�سان
املعرتف بها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،حتث هذه القواعد املعيارية احلكومات على �إتاحة الفر�ص
�أمام الأ�شخا�ص امل�صابني ب�إعاقة وهيئاتهم وعائالتهم للإ�سهام يف �صياغة القوانني املتعلقة
بالق�ضايا التي تهمهم .كما تدعو �إىل �إطالق م�سل�سل تخطيط وطني ملالءمة الت�رشيعات
وال�سيا�سات والربامج مع املعايري الدولية املعتمدة يف جمال حقوق الإن�سان.

.13مبادئ �أ.ع ) .1991 ، (MI Principles

 .14و�ضعت هذه القواعد يف امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان املنعقد يف فيينا �سنة  1993واعتمدت يف قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة رقم  .96/48وقد توجت هذه القواعد نهاية عقد الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (.)1993-1982

■ �إعالن كراكا�س 15الذي يهم هيكلة اخلدمات اخلا�صة بال�صحة العقلية ويقيم عالقة
وطيدة بني خدمات ال�صحة العقلية وحقوق الإن�سان كما يقر ب�أن االكتفاء باملعاجلة
الدوائية فقط داخل امل�ست�شفيات العقلية من �ش�أنه �أن يعزل املر�ضى عن حميطهم الطبيعي،
وقد ي�ؤدي من ثم �إىل الزيادة من حدة عاهاتهم .كما يقر هذا الإعالن �أن املوارد والرعاية
املتاحة للأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطراب عقلي يجب �أن ت�صون كرامتهم وتراعي حقوق
الإن�سان وتوفر لهم عالجا معقوال ومنا�سبا.
■ �إعالن مدريد 16الذي يت�ضمن التوجيهات التي جاءت بها جمعيات مهنيي ال�صحة
العقلية حول املعايري املتعلقة بال�سلوك املهني والعملي والقواعد الواجب احرتامها يف
جمال الطب النف�سي.
الوثيقة املقدمة حتت عنوان «الت�رشيع يف جمال العناية بال�صحة العقلية :ع�رشة مبادئ �أ�سا�سية» التي
اعتمدت من قبل منظمة ال�صحة العاملية عام  ،1996وهي مبثابة دليل حول �سن الت�رشيعات املتعلقة
بال�صحة العقلية .وتتلخ�ص املبادئ الع�رشة التي جاءت يف الوثيقة يف ما يلي:
■ تعزيز ال�صحة النف�سية والوقاية من اال�ضطرابات النف�سية؛
■ �إتاحة الرعاية ال�صحية النف�سية الأ�سا�سية؛
■ تقييم ال�صحة النف�سية تب ًعا للمبادئ املقبولة دوليا؛

تقييدا للحرية؛
■ توفري الرعاية ال�صحية النف�سية ح�سب النمط الأقل ً
■ حق ال�شخ�ص امل�صاب يف اتخاذ قراراته بنف�سه؛
■ حق ال�شخ�ص امل�صاب يف احل�صول على امل�ساعدة ملمار�سة حقه يف اتخاذ القرار؛
■ توافر �إجراءات الفح�ص؛
■ �آليات للفح�ص الدوري التلقائي؛
■ اتخاذ القرار من قبل اخلرباء وامل�ؤهلني؛
■ احرتام �سلطة القانون.
.1990 .15

 .16اعتمدته اجلمعية العاملية للطب النف�سي ( )WPAيف جمعها العام �سنة .1996
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■ �إعالن �ساالمنكا و�إطار العمل بخ�صو�ص التعليم لذوي االحتياجات اخلا�صة 17الذي
يدعو �إىل احرتام حق الأطفال امل�صابني با�ضطرابات عقلية يف «الرتبية والتعليم اجلامعيني».
■ تقرير منظمة ال�صحة العاملية اخلا�ص بال�صحة فى العامل يف �سنة  2001الذي خ�ص�ص
لل�صحة النف�سية ،18وميكن اعتباره تتويج ًا للجهود التي تبذلها هذه املنظمة من �أجل
التكفل بالأمرا�ض النف�سية على نحو �أف�ضل .وتكمن �أهمية هذا التقرير يف كونه يقدم
مفهوم ًا جديداً لال�ضطرابات النف�سية ،كما ي�ستعر�ض ب�شكل �شامل االنعكا�سات الراهنة
وامل�ستقبلية لهذه اال�ضطرابات والعوامل التي ت�ساهم فيها .وعالوة على ذلك ،يتناول
التقرير �سبل الوقاية والعالج ،وتقدمي اخلدمات والتخطيط يف هذا املجال .ويقدم التقرير
يف خامتته جملة من التو�صيات التي ميكن �أن تعترب منهاج ًا ميكن اتباعه و�أهداف ًا ينبغي
حتقيقها ومعايري يتعني مراعاتها .وميكن تلخي�ص هذه التو�صيات الع�رشة على النحو التايل:
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■ يعد التكفل باال�ضطرابات النف�سية وعالجها على م�ستوى الرعاية الأولية �إجرا ًء
�أ�سا�سي ًا يتيح لأكرب عدد من الأ�شخا�ص اال�ستفادة على نحو �أي�رس و�أ�رسع من اخلدمات
املقدمة يف هذا املجال .ويف هذا ال�صدد ،يتعني تكوين العاملني يف جمال ال�صحة
العامة على القواعد واملعارف الأ�سا�سية ذات ال�صلة بال�صحة النف�سية؛
■ ينبغي توفري الأدوية ال�رضورية اخلا�صة بال�صحة النف�سية ب�شكل دائم على جميع
م�ستويات الرعاية ال�صحية .ويتعني �إدراج هذه الأدوية يف قائمة الأدوية الأ�سا�سية
وتقدميها كلما �أمكن ذلك .ومن ميزات هذه العقاقري �أنها تخفف من الأعرا�ض وتقلل
العجز لدى املر�ضى وتقل�ص مدة العديد من اال�ضطرابات وحتول دون االنتكا�س؛
■ يحقق العالج داخل املجتمع عموما نتائج �أف�ضل من العالج املقدم يف امل�ؤ�س�سات
على م�ستوى معاجلة اال�ضطرابات النف�سية املزمنة وجودة حياة امل�صابني بها .فهو
�أكرث اقت�صادا ومراعاة حلقوق الإن�سان ،كما ي�ساعد على الوقاية املبكرة واحلد من
ال�صور النمطية املرتبطة بالعالج؛
■ يندرج القيام بحمالت التثقيف والتوعية لفائدة عامة النا�س حول ال�صحة النف�سية
�ضمن امل�س�ؤوليات التي يتعني على الدولة وخمتلف الفاعلني يف املجتمع املدين
النهو�ض بها .ويتمثل الهدف الرئي�س من هذه احلمالت يف احلد من العقبات التي
 .17اعتمده امل�ؤمتر العاملي حول التعليم لذوي االحتياجات اخلا�صة.
� .18صدر هذا التقرير حتت عنوان يحمل �أكرث من داللة« :ال�صحة النف�سية :مفهوم جديد و�آمال جديدة».

حتول دون تلقي العالج والرعاية و�إطالع اجلمهور عن مدى انت�شار اال�ضطرابات
النف�سية ،و�إمكانية عالجها ،وخمتلف خيارات العالج وميزاتها ،وفر�ص ال�شفاء وحقوق
املر�ضى .و�ستمكن هذه احلمالت التح�سي�سية ال�سكان والعاملني يف قطاع ال�صحة و�أ�رس
املر�ضى و�أ�صحاب القرار وخمتلف الفاعلني املعنيني من تبني �سلوكيات واعية؛
■ ينبغي �إ�رشاك الأ�رس وخمتلف الفاعلني املعنيني يف و�ضع ال�سيا�سات والربامج واخلدمات حتى
تتالءم ب�شكل �أف�ضل مع احتياجاتهم وحتى يتمكنوا من اال�ستفادة منها على نحو �أف�ضل؛
■ يتعني �أن ي�ستند اعتماد ال�سيا�سات والربامج والت�رشيعات املنا�سبة على املعارف احلالية
واالعتبارات اخلا�صة بحقوق الإن�سان .ويجب �أن تندرج هذه اخلطوات �ضمن
ا�سرتاتيجية �شاملة جتعل من ال�صحة النف�سية �أولوية وتقوم ،من بني �أمور �أخرى ،على
زيادة امليزانية واملوارد املالية والب�رشية املخ�ص�صة لربامج ال�صحة النف�سية؛
■ ينبغي النهو�ض باملوارد الب�رشية وتكثيف وحت�سني برامج تكوين العاملني يف جمال ال�صحة
النف�سية الذين يقدمون خدمات �صحية متخ�ص�صة �إىل جانب دعم برامج الرعاية ال�صحية
الأولية .ويجب �أن يواكب هذا الرتكيز على التطور الكمي والنوعي حتفيز معنوي
ومادي له�ؤالء املهنيني وت�شجيع لهم على البقاء يف �أماكن عملهم ويف منا�صبهم؛
■ يتعني على �أ�صحاب القرار وامل�س�ؤولني والفاعلني يف جمال ال�صحة النف�سية ،بناء
عالقات متينة ودائمة مع القطاعات الأخرى ،مثل التعليم وال�شغل والعدل ،والوقاية
املدنية ومع املنظمات غري احلكومية واحلر�ص على �إ�رشاكها؛
■تكت�سي مراقبة ال�صحة النف�سية لل�سكان �أهمية بالغة ،حيث يتعني �إدراج م�ؤ�رشات
عن عدد الأ�شخا�ص الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�سية ومدى جودة الرعاية
التي يتلقونها يف نظم املعلومات والإخبار ال�صحية .وت�ساعد هذه املراقبة على حتديد
االجتاهات ال�سائدة ور�صد التغريات التي تطر�أ يف احلالة النف�سية جراء �أحداث
خارجية .كما يتم ا�ستخدامها لتقييم مدى فعالية برامج الوقاية والعالج وتوفر احلجج
للح�صول على موارد �إ�ضافية؛
■ ينبغي �إجراء بحوث ب�ش�أن اجلوانب البيولوجية والنف�سية واالجتماعية لل�صحة النف�سية
من �أجل فهم �أف�ضل لال�ضطرابات النف�سية ومن ثم جعل التدخالت �أكرث فعالية يف
هذا املجال .كما يتعني امل�ساهمة يف جهود البحث العلمي التي تبذل على ال�صعيد
الدويل يف هذا امليدان.

21

ا�ستند هذا التقرير على هذه املعايري واملقايي�س العاملية من �أجل اعتماد خمطط يكفل يف البداية
ا�ستعرا�ض الت�رشيعات املتعلقة باملر�ض العقلي والتكفل باملر�ضى امل�صابني به وحتليلها .ثم يقدم
عر�ضا للو�ضعية احلالية كما مت الوقوف عليها يف امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها ومن خالل
املقابالت التي �أجريت مع خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف هذا املجال .وير�صد التقرير بعد ذلك
االختالالت و�أوجه الق�صور التي متت معاينتها والعقبات الت�رشيعية التي تعيق حماية احلق يف
ال�صحة العقلية وتقو�ض جهود رعاية الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات عقلية ،ليخل�ص
يف النهاية �إىل النتائج والتو�صيات الالزمة.
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�أوال  :الإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي
 .1الد�ستور
لقد كر�س الد�ستور اجلديد لفاحت يوليوز  19 2011التزام الدولة باالن�ضمام �إىل املبادئ واحلقوق
وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املواثيق واالتفاقيات ال�صادرة عن املنظمات الدولية وباحرتام
حقوق الإن�سان والنهو�ض بها يف كونيتها وتكاملها وعدم قابليتها للتجزيء.
ففي هذا الإطار ،جرى الت�أ�صيل الد�ستوري لعدد من احلقوق واحلريات وتعزيز ال�ضمانات الالزمة
ملمار�ستها .وهكذا ،ف�إن احلق يف ال�صحة اجل�سدية والعقلية من بني هذه احلقوق� ،إذ ين�ص الف�صل
 31من الد�ستور على ما يلي« :تعمل الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية على تعبئة
كل الو�سائل املتاحة ،لتي�سري �أ�سباب ا�ستفادة املواطنني واملواطنات ،على قدم امل�ساواة ،من احلق
يف :العالج والعناية ال�صحية؛ واحلماية االجتماعية والتغطية ال�صحية والت�ضامن التعا�ضدي �أو
املنظم من لدن الدولة (.»)...
و�إذا كانت �أحكام الد�ستور ذات ال�صلة بهذا املجال ت�شكل مكت�سبا ال ميكن �إنكاره ،ف�إن تفعيلها
و�إعمالهاعلى م�ستوى القوانني واملمار�سة يتطلب الكثري من اجلهد.

 .2القانون اخلا�ص
تعود بداية الت�رشيع املغربي املتعلق بال�صحة العقلية �إىل ال�سنوات الأوىل من اال�ستقالل .يتعلق الأمر
بالظهري ال�رشيف رقم  1.58.295ال�صادر بتاريخ � 30أبريل  1959ب�ش�أن «الوقاية من الأمرا�ض
العقلية ومعاجلتها وحماية املر�ضى امل�صابني بها».20
وقد �شكل هذا القانون �آنذاك ،وطيلة عدة �سنوات ،قفزة نوعية ومكت�سبا معياريا هاما ،ال�سيما
�أن عدد البلدان التي كانت تتوفر وقتئذ على مثل هذا القانون كان حمدودا للغاية .ف�إذا كان حوايل
خم�سة و�سبعني يف املائة من بلدان العامل تتوفر حاليا على ت�رشيعات متعلقة بال�صحة العقلية ،فقد
كان املغرب من بني اخلم�سة ع�رش يف املائة من الدول التي اعتمدت مثل هذا الت�رشيع قبل �سنوات
ال�ستينات من القرن املا�ضي.21
 .19اجلريدة الر�سمية عدد  5964مكرر ال�صادرة بتاريخ  30يوليوز .2011
 .20اجلريدة الر�سمية عدد  2429ال�صادرة بتاريخ  15ماي � ،1959ص.807-804 .
 .21الكتاب املرجعي ملنظمة ال�صحة العاملية يف ال�صحة النف�سية وحقوق الإن�سان والت�رشيع :كفوا عن ا�ستبعادهم وبادروا
�إىل رعايتهم.
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غري �أن هذا القانون ،وبخالف غالبية الت�رشيعات املغربية ،مل ي�شهد �أي تغيري منذ �صدوره و�أ�صبح
متجاوزا حاليا بالنظر �إىل التقدم املحرز على ال�صعيد الدويل يف جمال حقوق الإن�سان عموما
وال�صحة النف�سية ب�شكل خا�ص ،واعتبارا للتقدم الهائل الذي حققه املغرب على امل�ستويني
القانوين وامل�ؤ�س�ساتي ،خالل العقدين الأخريين خا�صة ،والتطور العلمي يف جمال الطب النف�سي
وعالج الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض العقلية.
وب�رصف النظر عن التقادم اجللي لهذا القانون وعدم م�سايرته للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان
ب�صفة عامة وخا�صة منها ما تعلق بال�صحة العقلية ،ف�إن بنيته وحماوره تظل مثرية لالهتمام.

 .1.2الغر�ض من القانون
على عك�س الكثري من الت�رشيعات املغربية ،ال يحدد قانون � 30أبريل  1959الغر�ض منه وال الفئة
امل�ستهدفة مبا ورد فيه من مقت�ضيات .كما �أنه ال يقدم �أي تعريف لل�صحة النف�سية و�/أو املر�ض
العقلي وبالأحرى �أن ي�شري �إىل احلق يف ال�صحة.
ومع ذلك ،يبدو من خالل ت�سميته �أنه يرتكز على ثالث جماالت عمل �أو �أهداف رئي�سة هي:
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■ الوقاية؛
■ معاجلة الأمرا�ض العقلية؛
■ حماية املر�ضى عقليا.
وتتعلق املو�ضوعات الرئي�سة التي يتطرق �إليها هذا القانون مبا يلي:
■ الهيئات املكلفة بالوقاية من الأمرا�ض العقلية ومعاجلتها وحماية املر�ضى امل�صابني بها؛
■ كيفيات الإقامة يف امل�ست�شفى وم�ساطره؛
■ احلرا�سة الطبية خارج م�صالح عالج الأمرا�ض العقلية؛
■ تدابري املراقبة خالل الإقامة يف امل�ست�شفى؛
■ الو�ضع حتت املالحظة واحلرا�سة الطبية؛
■ طرق الطعن؛

■ احلماية الق�ضائية للم�صابني بالأمرا�ض العقلية املقيمني يف امل�ست�شفى؛
■ املقت�ضيات اجلنائية؛
■ املقت�ضيات اخلا�صة بتدابري الأمن الق�ضائي.

 .2.2  الهيئات املكلفة بالوقاية والعالج واحلماية
يوكل القانون م�س�ؤولية الوقاية من الأمرا�ض العقلية ومعاجلتها وحماية املر�ضى امل�صابني بها �إىل
ثالث هيئات هي :امل�صلحة املركزية لل�صحة العقلية وامل�ؤ�س�سات العمومية واخل�صو�صية املعدة
ال�ست�شفاء املر�ضى و�إعادتهم �إىل حالتهم العادية و�إ�سعافهم وجلنة ال�صحة العقلية.
يتمثل دور امل�صلحة املركزية لل�صحة العقلية يف �إعداد املخططات وامل�شاريع املتعلقة مبجاالت
العمل الثالثة ومراقبة امل�ؤ�س�سات العالجية العمومية واخل�صو�صية وتن�سيق و�سائل الوقاية من
الأمرا�ض العقلية ومعاجلتها وحماية املر�ضى امل�صابني بها.
ووفقا للمادة  3من الظهري ال�رشيف ال�سالف الذكر ،يتم �إحداث م�صلحة ا�ست�شفائية عمومية
خم�ص�صة فقط ملعاجلة الأمرا�ض العقلية على م�ستوى كل �إقليم ويديرها طبيب خمت�ص يف الأمرا�ض
العقلية .غري �أنه يف حالة ما �إذا مل ي�ستلزم عدد �سكان الإقليم �إحداث م�صلحة خا�صة ،يتم �إحلاق
هذا الإقليم ب�إقليم جماور له مبقرر ي�صدره وزير ال�صحة العمومية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن
حتدث يف امل�ست�شفيات العامة التي ال تتوفر على طبيب خمت�ص يف الأمرا�ض العقلية م�صالح تدعى
م�صالح «القبول امل�ؤقت» التي يجوز �أن يو�ضع فيها املر�ضى حتت «املالحظة الطبية» ملدة ال
تتجاوز خم�سة ع�رش يوما.
ويجوز فتح م�ؤ�س�سات خ�صو�صية ملعاجلة الأمرا�ض العقلية ب�إذن من الأمني العام للحكومة ي�سلم
بعد ا�ست�شارة وزير ال�صحة .غري �أنه ال ميكن لهذه امل�ؤ�س�سات �أن تقبل املر�ضى املو�ضوعني تلقائيا
حتت املالحظة الطبية �أو املقبولني تلقائيا يف امل�ست�شفى.
وتحُ دث جلنة ال�صحة العقلية بوزارة ال�صحة وير�أ�سها وزير ال�صحة .وت�ضم يف ع�ضويتها هذا
الأخري �أو من ينوب عنه وقا�ض يعينه وزير العدل ورئي�س امل�صلحة املركزية لل�صحة العقلية �أو من
ينوب عنه ورئي�س م�صلحة الإعانة االجتماعية بوزارة ال�صحة �أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة
الداخلية وطبيب اخت�صا�صي يزاول مهنته يف �إحدى امل�صالح العمومية لطب الأمرا�ض العقلية
يعينه وزير ال�صحة .وتتوىل اللجنة درا�سة جميع امل�سائل العامة املتعلقة بالوقاية من الأمرا�ض
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العقلية ومعاجلتها وبحماية املر�ضى امل�صابني بها ،و�إبداء الر�أي بخ�صو�ص تر�شيح �أطباء الأمرا�ض
العقلية الذين يلتم�سون تقييدهم يف الالئحة ال�سنوية للخرباء املحلفني ،والبت يف مطالب الطعن
�ضد املقررات الطبية اخلا�صة بالإبقاء �أو التحويل والو�ضع حتت احلرا�سة الطبية واخلروج.

 .3.2كيفيات الإقامة يف امل�ست�شفى وم�ساطرها
مييز ظهري  1959بني الإقامة يف امل�ست�شفى والو�ضع حتت املالحظة:
تتم الإقامة يف امل�ست�شفى �إما بطلب من املري�ض �أو من كل �شخ�صية عمومية �أو خ�صو�صية عاملة لفائدة
املري�ض �أو لفائدة �أقاربه �أو لفائدة النظام العمومي ،حيث يتم توجيه طلب الإقامة يف امل�ست�شفى �إىل
الطبيب الرئي�س للإقليم �أو العمالة .وال تتم الإقامة �إال بعد االطالع على �شهادة ي�سلمها طبيب م�ؤهل
للأمرا�ض العقلية تت�ضمن ب�صورة مف�صلة ووا�ضحة �أحوال املري�ض ال�شاذة وتق�ضي ب�رضورة �إقامته يف
امل�ست�شفى بعد فح�ص املري�ض �أو بناء على نتائج بحث يجرى بطلب من الطبيب.
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ال ميكن �أن تتجاوز مدة و�ضع املري�ض حتت املالحظة الطبية خم�سة ع�رش يوما ويتم ذلك �إما بطلب
من املري�ض �أو من كل �شخ�صية عمومية �أو خ�صو�صية تعمل لفائدته �أو لفائدة �أقاربه ،و�إما تلقائيا .يف
احلالتني الأوليني ،يتم و�ضع ال�شخ�ص حتت املالحظة بناء على �شهادة طبية م�سلمة من طبيب ،ويف
احلالة الثالثة بناء على قرار من العامل .و�إذا كانت احلالتان الأوليان ال تطرحان �أية م�شكلة ،ف�إن الثالثة
ت�شكل �إحدى ثغرات هذا القانون لأنها تفتح الباب �أمام ال�شطط من طرف ال�سلطات املحلية يف
ا�ستعمال هذا الإجراء ل�سبب �أو لآخر ،ال�سيما من �أجل �إيداع �أ�شخا�ص ال يعانون من �أي ا�ضطراب
عقلي �أو غريه ،وال ت�ستدعي حالتهم و�ضعهم يف م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية.

 .4.2الإقامة بامل�ست�شفى �أو الو�ضع التلقائي حتت املالحظة الطبية
ين�ص ظهري  1959على �أن الو�ضع حتت املالحظة الطبية قد يبا�رش مبوجب قرار من العامل �إذا كان
املري�ض ي�شكل «خطرا على �أقاربه �أو على النظام العمومي �أو �أ�صبح يف حالة خلل عقلي جتعل
حياته يف خطر» .22كما يتخذ البا�شا �أو القائد يف حالة «خطر قريب الوقوع يثبته طبيب يف
�شهادة �أو يف�شيه العموم» 23التدابري الالزمة ب�رشط �أن يخرب بذلك العامل يف ظرف �أربع وع�رشين
�ساعة ،وي�أمر العامل يف ظرف ثمان و�أربعني �ساعة بو�ضع املري�ض تلقائيا حتت املالحظة الطبية
�أوينهى التدابري امل�ؤقتة التي �أمرت باتخاذها ال�سلطة املحلية.
 .22الف�صل الثاين ع�رش من الظهري.
 .23الف�صل الثامن ع�رش من الظهري.

ميكن �أن يحول و�ضع املري�ض حتت املالحظة الطبية �أو �إقامته بامل�ست�شفى �إىل �إقامة تلقائة مب�ؤ�س�سة
عمومية للأمرا�ض العقلية مبوجب مقرر ي�صدره العامل بعد موافقة الطبيب املعالج وهذا «�إذا كان
خروج املري�ض من امل�ست�شفى يكون خطرا على حياته وعلى �أقاربه �أو على النظام العام».24
و�إذا كان ميكن للطبيب املعالج �أن يتخذ قرار �إنهاء �إقامة املري�ض التلقائية بامل�ست�شفى وو�ضعه
تلقائيا حتت املالحظة الطبية �إذا حت�سنت حالته وكانت مالئمة خلروجه ،ف�إن املري�ض يبقى مقيمـا
بامل�ست�شفى �أو مو�ضوعا تلقائيا حتت املالحظة �إيل حني �صدور قرار جلنة ال�صحة �إذا قدم وزير
الداخلية طلب الطعن �ضد القرار املذكور .وعلى �أية حال ،يتم �إ�شعار ال�سلطة العمومية بخروج
�أي مري�ض �سبق لها �أن طلبت �أو �أمرت بو�ضعه حتت املالحظة الطبية �أو ب�إقامته يف امل�ست�شفى.
بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات املمنوحة لل�سلطة العمومية ،يف �شخ�ص العامل ،ي�شعر طبيب
الأمرا�ض العقلية ال�سلطة العمومية بكل مري�ض ُو ِ�ضع حتت احلرا�سة الطبية خارج م�صالح عالج
الأمرا�ض العقلية .وفى حالة ما �إذا تعذرت احلرا�سة الطبية اخلارجية ب�سبب املري�ض ،ف�إن الطبيب
املعالج يخرب بذلك طبيب الأمرا�ض العقلية بغر�ض �إ�صدار قرار بو�ضع املعني بالأمر حتت املالحظة
الطبية التلقائية.

 .5.2احلرا�سة الطبية خارج م�صالح عالج الأمرا�ض العقلية
�إذا كان مـن املمكن جتنب �إقامة م�صاب مبر�ض عقلي يف امل�ست�شفى �أو التقليل مـن مدتها بف�ضل
حرا�سة نف�سانية خارجية واملداواة املنتظمة بطريق التنقل ،ميكن �أن يتقرر وجوب هده املعاجلات
مبوجب قرار معلل ي�صدره طبيب كفء تابع لل�صحة العمومية اخت�صا�صي يف الأمرا�ض العقلية.
وي�صدر قرار و�ضع املري�ض حتت احلرا�سة الطبية ملدة ال يجوز �أن تفوق �ستة �أ�شهر قابلة للتجديد،
ويتم تبليغه �إىل املري�ض و�إىل ال�سلطة الإدارية ،وعند االقت�ضاء �إىل زوج املري�ض �أو �إىل �أقرب �أقاربه.
ويتعني على ال�شخ�ص امل�ستفيد من هذا الإجراء ،الذي ي�شبه �إجراء الو�ضع حتت املراقبة الق�ضائية
الذي تن�ص عليه املواد � 159إىل  174من قانون امل�سطرة اجلنائية �أكرث من �أن يكون �إجراء مل�صلحة
حماية املري�ض العقلي� ،أن يخرب طبيب الأمرا�ض العقلية الذي �أ�صدر القرار با�سم طبيب الأمرا�ض
العقلية املكلف ،من قبل املري�ض �أو �أقرب �أقربائه ،بالقيام باحلرا�سة املذكورة.
عندما يبا�رش احلرا�سة الطبية طبيب تابع لل�صحة العمومية ،ف�إن الدولة ت�ضمن جمانية العالجات
والأدوية ال�رضورية ملعاجلة املري�ض.
 .24الف�صل ال�ساد�س ع�رش من الظهري.
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 .6.2تدابري املراقبة خالل الإقامة يف امل�ست�شفى والو�ضع حتت املالحظة واحلرا�سة الطبية
يتعلق الأمر بتدابري �إعداد ملف طبي �شامل ي�سمح ملن يهمه الأمر بتتبع تطور املر�ض وم�سار
العالج .وتبقى م�س�ؤولية امللف وما يت�صل به ذلك على عاتق طبيب الأمرا�ض العقلية املعالج.
وت�شمل التدابري الرئي�سة ال�شواهد ودفرت الإقامة يف امل�ست�شفى وامللف ال�شخ�صي.
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يحرر طبيب الأمرا�ض العقلية املعالج ،وفق �أحكام الف�صل  22من ظهري � ،1959شهادة معللة
ومف�صلة تبني احلالة املدنية للمري�ض و�سلوكه والت�شخي�ص الذي مت القيام به ورقم دخوله �إىل
م�ؤ�س�سة العالج وتطـور املر�ض منذ ال�شهادة الأخرية ،وذلك عند قبول املري�ض وخالل مدة
الإقامة فـي امل�ست�شفى (فى اليـوم اخلام�س ع�رش ثم يف اليوم الثالثني وعند نهاية ال�ستة �أ�شهر
الأوىل ،وبعـد ذلك �سنويا) ،وعند طلب حتويل الإقامة االختيارية يف امل�ست�شفى �إىل الإقامة
التلقائية ،وعند اخلروج والنقل والوفاة وعند الو�ضع حتت احلرا�سة الطبية .ويجب على الطبيب
�أن يحرر كذلك �شهادة مماثلة �إذا طلبت ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية ذلك منه .و�إذا كانت
جن�سية املري�ض مغربية ،يتم توجيه ن�سخة من ال�شهادة املحررة عند قبوله بامل�ست�شفى �أو خروجه
منه ،ب�شكل تلقائي ،مع بياناته ال�شخ�صية� ،إيل وكيل امللك ،ق�صد متكني املحكمة املخت�صة من
�إ�صدار الأمر بو�ضعه حتت احلجر ،خا�صة �أن املر�ض العقلي يذهب �أو ميكن �أن يذهب القدرة
على الإدراك والتمييز.25
ويكون دفرت الإقامة يف امل�ست�شفى مرقوما ويتعني حتيينه بانتظام داخل كل م�صلحة عمومية �أو
خ�صو�صية تقبل امل�صابني بالأمرا�ض العقلية .ويت�ضمن هذا الدفرت بالن�سبة لكل مري�ض مقيم �صورته
ومعلوماته ال�شخ�صية وحما�رض ال�شهادات ال�صادرة من قبل الطبيب املعالج وتواريخ و�أماكن
امل�ست�شفيات العقلية التي �سبق له الإقامة بها ق�صد العالج وتدابري الو�ضع حتت احلرا�سة الطبية.
يتعني �إعداد ملف �شخ�صي حمني لكل مري�ض مو�ضوع حتت املالحظة الطبية �أو مقيم يف امل�ست�شفى
�أو مو�ضوع حتت احلرا�سة الطبية .ويحتوي هذا امللف ،بالإ�ضافة �إىل �صورة املري�ض ،على بيان
العالجات والفحو�ص التي خ�ضع لها و�أوراق املالحظات الطبية وخمتلف ال�شهادات والوثائق
التي تهمه.
 .25الأهلية ،ح�سب مدونة الأ�رسة ،نوعان� :أهلية وجوب و�أهلية �أداء .تالزم الأوىل لل�شخ�ص طول حياته وال ميكن حرمانه
منها� ،أما الثانية فتتعلق ب�صالحية ال�شخ�ص ملمار�سة حقوقه ال�شخ�صية واملالية ونفاذ ت�رصفاته .املعتوه ،ح�سب املادة
 216من مدونة الأ�رسة ،هو ال�شخ�ص امل�صاب ب�إعاقة ذهنية ال ي�ستطيع معها التحكم يف تفكريه وت�رصفاته .وبالتايل ف�إن
املر�ض العقلي �سبب ي�سمح باحلد من �أهلية الأداء .ويعترب املجنون وفاقد العقل ،ح�سب املادة  ،217من عدميي الأهلية
ويعترب ال�شخ�ص امل�صاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خالل الفرتات التي ي�ؤوب �إليه عقله فيها.

يف �إطار مراقبة امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة يف عالج الأمرا�ض العقلية ،يقوم ر�ؤ�ساء النيابة
العامة لدى حماكم اال�ستئناف �أو ق�ضاة النيابة العامة بزيارة هذه امل�ؤ�س�سات مرة واحدة على الأقل
كل ثالثة �أ�شهر ويعدون تقارير حول زياراتهم .وميكن لهم خالل هذه الزيارات االطالع على
دفاتـر الإقامة يف امل�ست�شفى وملفات املر�ضى ال�شخ�صية.

 .7.2طرق الطعـن
ميكن ،ح�سب �أحكام ظهري  ،1959مبا�رشة الطعن من قبل املري�ض والو�صي والزوج والأ�صول
والفروع ورئي�س النيابة العامة لدى حمكمة اال�ستئناف ووزير الداخلية �ضد قرارات حتويل الو�ضع
حتت املالحظة الطبيـة �أو الإقامة االختيارية �إىل الإقامة التلقائية وقرارات الإبقاء املقررة بعد تقدمي
طلب اخلروج وقرارات الو�ضع حتت احلرا�سة الطبية وقرارات اخلروج.
ويوجه الطعن �إىل وزير ال�صـحة الذي يبلغه بدوره �إىل �صاحب القرار املتنازع ب�ش�أنه .هذا الأخري
مطالب داخل �أجل حمدد يف � 10أيام ،ابتداء من تاريـخ التو�صل بالطعن ،بتوجيه الرد �إىل وزير
ال�صحة .و�إذا مل ي�صدر منه �أي جواب بعد انق�ضاء �أجل الع�رشة الأيام ،حتال الق�ضية على جلنة
ال�صحة العقلية ،التي ت�أخذ قرارا ب�أغلبية الأ�صوات وتبلغه حاال بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع و�صل
الت�سليم �إىل �صاحب الطعن و�إىل الطبيب املعالج و�إىل ال�سلطات املعنية �إن اقت�ضى احلال .وجتدر
خ�ضع احلق يف الطعن �إىل �إجراءات قانونية وال يوفر �ضمانات لتنفيذ
الإ�شارة �إىل �أن القانون ال ُي ِ
القرار اجلديد الناجت عن الطعن.

 .8.2احلماية الق�ضائية للم�صابني بالأمرا�ض العقلية املقيمني يف امل�ست�شفى
من خالل االطالع على اجلزء ال�ساد�س (الف�صول من � 29إىل  ،)32يتبني �أن ظهري �سنة  1959يح�رص
احلماية الق�ضائية للم�صابني بالأمرا�ض العقلية يف حماية �أموالهم وممتلكاتهم .ويعهد بالت�رصف يف
�أموال املر�ضى غري املحجورين �إىل مت�رصف م�ؤقت عادي �أو �إىل مت�رصف م�ؤقت ق�ضائي.
املت�رصف امل�ؤقت العادي موظف مزاول لن�شاطه �أو متقاعد يعني مبوجب قرار م�شرتك من وزير
ال�صحة العمومية ووزير املالية 26فيما يرجع لكل م�ؤ�س�سة عمومية تقبل امل�صابني بالأمرا�ض
العقلية .ويكلف هذا املوظف مبهام مت�رصف م�ؤقت يف الأموال فيما يخ�ص الأ�شخا�ص غري
.26يف الن�ص العربي ا�س ُتعمل م�صطلح «وزير املالية» بيد �أننا جند يف الن�ص الفرن�سي ت�سمية �أخرى وهي« :نائب رئي�س
املجل�س ،وزير االقت�صاد الوطني واملالية» وهي ال�صفة التي كانت لوزير املالية �آنذاك.

29

املحجورين واملو�ضوعني يف هذه امل�ؤ�س�سات وال يجوز له يف �أي حال من الأحوال �أن يكون
مت�رصفا يف �ش�ؤون امل�ست�شفى .ويجب على املت�رصف امل�ؤقت يف الأموال �أن يقدم �ضمانا يحدد
مبلغه يف قرار التعيني ويتوىل املت�رصف ا�ستخال�ص املبالغ الواجبة وت�سديد الديون و�إبرام عقود
الأكرية التي ال ميكن �أن تتجاوز مدتها ثالث �سنوات ،ويجوز له ب�إذن من املحكمة املخت�صة �أن
يبا�رش بيع املنقوالت .وتدفع املبالغ املح�صلة وت�ستعمل لفائدة املعنى بالأمر.
ويتم تعيني املت�رصف الق�ضائي امل�ؤقت يف غرفة امل�شورة مبوجب حكم ال يقبل اال�ستئناف ،وذلك
بطلب من الزوج �أو الأقرب من الأقارب �أو مدير امل�ؤ�س�سة العمومية املو�ضوع فيها املري�ض
�أو وكيل امللك مندوب احلكومة .ويكون تعيني املت�رصف الق�ضائي امل�ؤقت �صاحلا ملدة ثالث
�سنوات ميالدية وال ميكن �أن يختار �إال من بني الأ�شخا�ص ذوي الكفاءة وال�سرية احل�سنة واملروءة
والذين ال تتعار�ض م�صاحلهم مع م�صالح املري�ض .ويحدد احلكم املعني مبوجبه املت�رصف الق�ضائي
امل�ؤقت ال�سلطة املخولة لهذا الأخري ويجوز �أن ي�أمره بدفع �ضمان �أو بجعل �أمالكه مو�ضوع رهن
عام �إىل غاية مبلغ معني.

30

وعالوة على ذلك ،ي�صوغ للمحكمة املخت�صة بطلب من املت�رصف امل�ؤقت �أو مب�سعى من وكيل
امللك� ،أن تعني وكيال خ�صو�صيا ميثل �أمام الق�ضاء كل �شخ�ص غري حمجور و�ضع �أو احتفظ به يف
م�ؤ�س�سة تقبل امل�صابني بالأمرا�ض العقلية.
وتنتهي بحكم القانون ال�سلطات املخولة للمت�رصفني امل�ؤقتني �أو للوكالء مبجرد ما يغادر ال�شخ�ص
املو�ضوع يف �إحدى امل�ؤ�س�سات التي تقبل امل�صابني بالأمرا�ض العقلية امل�ؤ�س�سة ب�صفة منتظمة.

 .9.2املقت�ضيات اجلنائية
ُخ�ص�ص اجلزء ال�سابع من ظهري  1959للمقت�ضيات اجلنائية .ويف هذا الإطارُ ،يعاقب:
■ كل �شخ�ص يكون قد �أعطى عمدا لأحد املوظفني العموميني معلومات خاطئة عن
�سلوك �شخ�ص وعن حالته العقلية وق�صد بذلك التحري�ض على �إقامة غري مربرة يف
م�صلحة ملعاجلة الأمرا�ض العقلية؛
■ كل �شخ�ص قد يكون عرقل عمدا بو�سيلة ما �أو حاول �أن يعرقل ممار�سة طرق الطعن
املقررة يف قانون 1959؛
■ كل طبيب للأمرا�ض العقلية معالج للمري�ض ال يحرر ال�شهادات املقررة مبوجب القانون
وكل �شخ�ص م�س�ؤول عن م�سك دفرت الإقامة يف امل�ست�شفيات يكون قد تغافل عن
ت�ضمني ال�شهادات الواجب �إثباتها يف هذا الدفرت؛

■ كل �شخ�ص يكون قد فتح و�أحدث من غري �إذن م�ؤ�س�سة خا�صة ملعاجلة الأمرا�ض العقلية؛
■ كل مدير �أو م�أمور م�ؤ�س�سة �أو م�صلحة ملعاجلة الأمرا�ض العقلية وكل طبيب معالج
مي�سك �أي �شخ�ص يف م�ؤ�س�سة �أو م�صلحة ملعاجلة الأمرا�ض العقلية خالفا ملقت�ضيات
قانون  1959والقانون اجلنائي.

 .10.2تدابري الأمن الق�ضائي
تتخذ هذه التدابري �إزاء املتهمني الذين تظهر فيهم عالمات االختالل العقلي �أو اجلانحني امل�رصح
بعدم م�س�ؤوليتهم كليا �أو جزئيا عما قاموا به من �أعمال �إجرامية .ويف هذا الإطار ،يكتفي قانون
 1959بالتذكري باملقت�ضيات املعمول بها كما يحيل على مقت�ضيات القانون اجلنائي ذات ال�صلة.
ولتدارك النواق�ص املوجودة يف ظهري  ،1959مت �إحداث جلنة متخ�ص�صة مببادرة من وزارة ال�صحة
من �أجل بلورة م�سودة للقانون املتعلق بالأمرا�ض العقلية.
ومن خالل ال�صياغة الأولية للم�رشوع والتي �أعقبت �أ�شغال اللجنة ،يتبني جليا �أن فريق ال�صياغة
�ألح على �إدماج مبادئ حقوق الإن�سان يف عنوانه العام .ذلك �أن الديباجة التي تت�صدر ن�ص
امل�سودة ت�شري �إىل �أهمية احلماية وتعزيز حقوق الأ�شخا�ص امل�صابني باختالالت عقلية ،كما
تربز �أهمية مبد أ� الوقاية وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة .وعالوة على ذلك ،يركز هذا امل�رشوع
يف �صياغته الأولية على �أن الن�ص القانوين يجب �أن يعك�س نظرة متقدمة لل�صحة العقلية و�أن
يرتكز على قيم امل�ساواة وجودة الرعاية واحرتام حقوق الإن�سان و�أن يحدد الأهداف ويدقق
امل�صطلحات امل�ستعملة.
وت�ضع ال�صيغة الأولية للم�رشوع مقت�ضياته يف �سياق الوقاية من الأمرا�ض العقلية ،وتتوزع هذه
املقت�ضيات على �ستة وع�رشين ف�صال تعنى �أ�سا�سا باملوا�ضيع التالية :الوقاية ،امل�ؤ�س�سات املكلفة
بحماية الأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات عقلية ،النظام العام للبنيات التي ت�ستقبل املر�ضى ،متويل
خدمات ال�صحة العقلية ،حقوق مرتفقي م�ؤ�س�سات ال�صحة العقلية وحقوق العائالت ،حماية
حقوق و�أموال الأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات عقلية والفئات اله�شة� ،أنواع العالجات يف
امل�ست�شفى ،م�س�ألة االخت�صا�ص ،الأهلية والو�صاية وطرق الطعن ،البحث ال�رسيري والتجريبي ،الخ.
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ورغم اجلهود املحمودة املبذولة من �أجل و�ضع امل�سودة ،تعترب بعثة املجل�س للتق�صي والبحث �أن
�صياغتها يجب �أن تكون مو�ضوع ت�شاور م�سبق ونقا�ش عام على �أو�سع نطاق ممكن ،كما يجب
�أن يندرج هذا امل�رشوع يف �إطار �سيا�سة �إ�سرتاتيجية م�ستنرية لل�صحة العقلية و�أن تدمج فيه مبادئ
حقوق الإن�سان �سواء على م�ستوى ال�شكل �أو امل�ضمون.

 .3الت�رشيع اجلنائي
يعالج الت�رشيع اجلنائي ال�ضمانات املتاحة للأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض عقلي والإجراء
املتبع يف هذا الإطار.

 .1.3القانون اجلنائي

32

يربط القانون اجلنائي 27امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص ب�صحتهم العقلية وقدرتهم على التمييز.
ففي الف�صول من � 134إىل  ،137يعترب القانون اجلنائي العاهة العقلية عامال تنتفي معه امل�س�ؤولية
كليا �أو جزئيا وعليه ،فالقانون اجلنائي يق�ضي ب�أن «كل �شخ�ص �سليم العقل قادر على التمييز
يكون م�س�ؤوال �شخ�صيا عن اجلرائم التي يرتكبها وعن اجلنايات �أو اجلنح التي يكون م�شاركا
يف ارتكابها» .28وطبقا للف�صل  61من القانون اجلنائي ،يندرج الإيداع الق�ضائي داخل م�ؤ�س�سة
لعالج الأمرا�ض العقلية �ضمن التدابري الوقائية ال�شخ�صية� ،إال �أنه يفرق بني الإيداع الق�ضائي
داخل م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية واال�ست�شفاء يف م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية �أثناء الإجراء
�أو قبل تنفيذ العقوبة والإيداع الق�ضائي داخل م�ؤ�س�سة للعالج.
 .1.1.3الإيداع الق�ضائي
مبوجب الف�صل  75من القانون اجلنائي ،يتم الإيداع الق�ضائي مبقت�ضى قرار من حمكمة املو�ضوع
�إذا كان املعني متهما بارتكاب جناية �أو جنحة �أو بامل�ساهمة �أو امل�شاركة فيها ،ولكنه كان وقت
ارتكاب الفعل ،يف حالة خلل عقلي ثبت بناء على خربة طبية ،وا�ستوجب الت�رصيح بانعدام
م�س�ؤوليته مطلقا و�إعفاءه من العقوبة التي قد ي�ستحقها وفق القانون .ويف هذه احلالة ،يبقى الأمر
باالعتقال �ساريا على املتهم �إىل �أن يودع فعال يف تلك امل�ؤ�س�سة .و«الإيداع الق�ضائي ي�ستمر طاملا
ا�ستوجب ذلك الأمن العام وعالج ال�شخ�ص امل�أمور ب�إيداعه».29
.27ظهري رقم  1.59.413بتاريخ  26نونرب  1962كما مت تعديله وتتميمه؛ اجلريدة الر�سمية عدد  2460ال�صادرة بتاريخ
 5يونيو .1963
 .28الف�صل .132
 .29الف�صل  76من القانون اجلنائي.

ويبقى ال�شخ�ص املودع حتت املالحظة ،ويجب فح�صه كلما ر�أى الطبيب املعالج �رضورة ذلك،
وعلى �أي حال كل �ستة �أ�شهر.
و�إذا ا�ستقر ر�أي الطبيب املعالج على �إنهاء الإيداع ف�إنه يجب �أن يخطر بذلك رئي�س النيابة
العامة مبحكمة اال�ستئناف الذي له �أن يطعن يف قرار الإخراج يف ظرف ع�رشة �أيام ابتداء من
ت�سلمه ذلك الإخطار ،وذلك وفق ال�رشوط املقررة يف قانون  1959اخلا�ص بالوقاية والعالج
من الأمرا�ض العقلية وحماية املر�ضى امل�صابني بها ،ويوقف هذا الطعن مفعول الأمر بالإخراج.
 .2.1.3الإقامة داخل م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية �أثناء تنفيذ امل�سطرة
يتم تنفيذ هذا الإجراء وفق ًا للف�صلني  79و 136من القانون اجلنائي �إذا ارت�أى ق�ضاء املو�ضوع �أو
التحقيق ،بعد اخلربة الطبية� ،أن ال�شخ�ص املتابع لديها بجناية �أو جنحة كامل امل�س�ؤولية �أو ناق�ص
امل�س�ؤولية بالن�سبة للوقائع املن�سوبة �إليه ،ولكن ب�سبب خلل يف قواه العقلية طر أ� عليه �أو ا�شتد �أثره
بعد ارتكاب الفعل �أ�صبح غري قادر على الدفاع عن نف�سه يف الدعوى .وتقرر املحكمة يف هذه
احلالة وقف النظر يف الدعوى وت�أمر ب�إدخاله يف م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية ويبقى الأمر
باالعتقال �ساريا بالن�سبة للمتهم حتى يتم �إيداعه فعال.
ويجب على الطبيب املعالج �أن يخطر رئي�س النيابة العامة بقرار �إخراجه يف ظرف ع�رشة �أيام على
الأقل قبل تنفيذ الأمر باخلروج ،ويبقى الأمر باالعتقال الذي كان نافذا وقت �إدخاله بامل�ؤ�س�سة
�ساري املفعول وت�ست�أنف املتابعة ،بناء على طلب النيابة العامة .ويف حالة �صدور حكم بعقوبة
�سالبة للحرية ف�إن حمكمة املو�ضوع ميكن لها �أن تخ�صم املدة التي ق�ضاها يف امل�ؤ�س�سة من مدة
تلك العقوبة.
 .3.1.3الإقامة داخل م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية قبل تنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية
يتخذ هذا الإجراء بناء على الف�صل  78من القانون اجلنائي حني تقرر حمكمة املو�ضوع ،بعد
اخلربة الطبية� ،أن مرتكب جناية �أو جنحة ،رغم كونه قادرا على الدفاع عن نف�سه يف الدعوى،
�إال �أنه كان م�صابا وقت الأفعال املن�سوبة �إليه ب�ضعف يف قواه العقلية يرتتب عليه نق�ص م�س�ؤولية.
ويف هذه احلالة ،ف�إنه يجب عليها �أن ت�صدر احلكم بالعقوبة و�أن ت�أمر� ،إذا اقت�ضى الأمر ذلك،
ب�إدخال املحكوم عليه يف م�ؤ�س�سة لعالج الأمرا�ض العقلية ،قبل تنفيذ العقوبة ال�سالبة للحرية.
وتخ�صم مدة بقائه يف هذه امل�ؤ�س�سة من مدة العقوبة.

33

 .4.1.3الو�ضع الق�ضائي يف م�ؤ�س�سة للعالج
يقت�ضي طبق ًا للف�صل  80من القانون اجلنائي �أن يجعل حتت املراقبة مب�ؤ�س�سة مالئمة  -ومبقت�ضى
حكم �صادر عن ق�ضاء احلكم � -شخ�ص ارتكب �أو �ساهم �أو �شارك يف جناية �أو جنحة ت�أديبية �أو
�ضبطية ،وكان م�صابا بت�سمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول �أو املخدرات �إذا ظهر �أن لإجرامه
�صلة بذلك الت�سمم .ويف هذه احلالة ،ي�صدر ق�ضاء احلكم حكمه وي�أمر ،عالوة على ذلك،
بالو�ضع الق�ضائي داخل م�ؤ�س�سة للعالج ،ملدة ال تزيد عن �سنتني .ويطبق على املحكوم عليه
تدبري الو�ضع الق�ضائي قبل تنفيذ العقوبة ،ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك.

 .2.3قانون امل�سطرة اجلنائية
يف �إطار معاجلة املقررات الق�ضائية ال�صادرة يف الدعاوى اجلنائية ،ين�ص قانون امل�سطرة اجلنائية
على �أنه �إذا تبني للمحكمة �أن املتهم «كان وقت ارتكابه الأفعال م�صابا بخلل يف قواه العقلية �أو
�أن اخللل ح�صل له �أثناء املحاكمة» ،31ف�إنها تطبق ،ح�سب الأحوال ،مقت�ضيات الف�صول  76و78
و 79من القانون اجلنائي.
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وميكن لقا�ضي التحقيق ،طبق ًا للمادة  88من قانون امل�سطرة اجلنائية� ،أن ي�أمر يف �أي وقت باتخاذ
جميع التدابري املفيدة و�أن يقرر �إجراء فح�ص طبي �أو يكلف طبيبا بالقيام بفح�ص طبي نف�ساين.
ويجوز له بعد تلقي ر�أي النيابة العامة �أن ي�أمر ب�إخ�ضاع املتهم لعالج �ضد الت�سمم� ،إذا ظهر �أن
هذا الأخري م�صاب بت�سمم مزمن ناجت عن تعاطي الكحول �أو املخدرات �أو املواد ذات امل�ؤثرات
العقلية .ويبا�رش هذا العالج �إما يف امل�ؤ�س�سة التي يوجد فيها املتهم رهن االعتقال و�إما يف م�ؤ�س�سة
متخ�ص�صة ح�سب ال�رشوط املن�صو�ص عليها قانون ًا ،وتتوقف م�سطرة التحقيق �أثناء مدة العالج
ويحتفظ �سند االعتقال مبفعوله .و�إذا طلب املتهم �أو حماميه �إجراء فحو�ص عليه �أو �إخ�ضاعه
للعالج ،فال ميكن رف�ض الطلب �إال ب�أمر معلل.

.30ظهري �رشيف رقم � 1.02.255صادر يف �أكتوبر  2002كما مت تعديله بالقوانني  10.36و 10.37و11.35؛ اجلريدة الر�سمية
عدد  5078ال�صادرة بتاريخ  30يناير  -2003الن�سخة العربية.
 .31املادتان  389و 435من قانون امل�سطرة اجلنائية.

 .3.3القانون املتعلق بزجر الإدمان على املخدرات ال�سامة ووقاية املدمنني على هذه املخدرات
يعاقب هذا القانون32على �إم�ساك �أو ا�ستعمال املواد �أو النباتات املعتربة خمدرات .كما يعاقب كل
من �سهل على الغري ا�ستعمال املواد �أو النباتات املذكورة با�ستعمال �أية و�سيلة من الو�سائل ،مبا يف
ذلك بوا�سطة و�صفات طبية �صورية.
غري �أن املادة  8من هذا القانون تن�ص على «�أن املتابعات اجلنائية ال جتري �إذا وافق مرتكب اجلرمية
(ا�ستعمال املواد �أو النباتات) ،بعد فح�ص طبي بطلب من وكيل جاللة امللك ،على اخل�ضوع
خالل املدة الالزمة ل�شفائه �إىل عالجات الق�ضاء على الت�سمم التي تقدم �إما يف م�ؤ�س�سة عالجية
( )...و�إما يف م�صحة خا�صة تقبلها وزارة ال�صحة العمومية» .ويجوز لقا�ضي التحقيق بعد
ا�ست�شارة وكيل امللك الأمر ب�إجراء عالج للمعنى بالأمر .وي�صدر وزير العدل بعد ا�ست�شارة وزير
ال�صحة العمومية قرارا حتدد فيه ال�رشوط التي قد متكن يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية املتعلقة
بالقا�رصين على اخل�صو�ص من معاجلتهم يف و�سط عائلي.
ويف الواقع ،ف�إن هذا الإجراء نادراً ما يتم اللجوء �إليه ،حتى ولو ك�إجراء بديل ،ملا فيه م�صلحة
مدمني املخدرات انطالق ًا من منظور يعطي بو�ضوح �أهمية �أكرب للوقاية والعالج والتخفيف من
املخاطر بدل العقاب والإكراه.

 .4.3الن�صو�ص القانونية املنظمة لل�سجون
يهدف القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجينة33بالأ�سا�س �إىل حتديد حقوق املعتقلني
وواجباتهم والو�سائل التي ت�ضمن حقهم يف التمتع بظروف عي�ش مالئمة ومعاملة �إن�سانية حترتم
كرامة الإن�سان .ويف هذا ال�سياق ،خ�ص�ص هذا القانون بابه الثامن للخدمات ال�صحية ،حيث
يتناول بعد الباب املخ�ص�ص للمقت�ضيات العامة مهام �أطباء امل�ؤ�س�سات ال�سجينة واال�ست�شفاء.
وين�ص القانون يف �إطار توجيه املعتقلني وتوزيعهم داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية على العزلة التي
قد يخ�ضع لها بع�ضهم ب�سبب �إجراء �صحي .ويف كلتا احلالتني ال يتم التفريق بني ال�صحة البدنية
والعقلية ،اعتباراً ملا لهذه الأخرية من خ�صو�صيات ،كما ال يفرد القانون �أي تعامل خا�ص مع
املعتقلني امل�صابني �أثناء فرتة اعتقالهم با�ضطرابات عقلية.
.32ظهري �رشيف مبثابة قانون رقم  1.73.282بتاريخ  21مايو  1974؛ اجلريدة الر�سمية عدد  3214ال�صادرة بتاريخ  5يونيو .1974
.33ظهري �رشيف رقم � 1.99.200صادر يف  25غ�شت  1999بتنفيذ القانون رقم  23.98املتعلق بتنظيم وت�سيري امل�ؤ�س�سات ال�سجنية؛
اجلريدة الر�سمية عدد  4726بتاريخ � 16شتنرب .1999
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وال بد من الإ�شارة �إىل �أن املر�سوم34الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  23.98ين�ص على
�أنه ميكن للمعتقلني ،بناء على طلب كتابي وبعد موافقة الطبيب اخل�ضوع ،قبل الإفراج عنهم،
للعالج من �أجل �إزالة ت�سمم كحويل �أو ت�سمم ناجت عن الإدمان على املخدرات .35كما ميكن
اقرتاح ترحيل املدان �إذا تبني �أنه م�صاب بخلل عقلي �أو انهيار ع�صبي �إىل م�ؤ�س�سة تتوفر على
طبيب للأمرا�ض العقلية والنف�سية .36و�إذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي ف�إنه يقدم للفح�ص لأقرب
م�ست�شفى للأمرا�ض العقلية بعد �إ�شعار ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة وموافقتها.37

 .4الن�صو�ص القانونية املتعلقة بتنظيم امل�ست�شفيات
يتعلق الأمر باملر�سوم املتعلق بالتنظيم اال�ست�شفائي وقرار وزيرة ال�صحة مبثابة نظام داخلي
للم�ست�شفيات.

 .1.4املر�سوم املتعلق بالتنظيم اال�ست�شفائي
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يعرف املر�سوم ال�صادر بتاريخ � 13أبريل 38 2007امل�ست�شفيات بكونها م�ؤ�س�سات �صحية،
تتوىل مهمة تقدمي �أعمال الت�شخي�ص والعالجات واخلدمات �إىل املر�ضى واجلرحى والن�ساء
احلوامل بالإيواء �أو بدونه .وت�ضمن امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات العالجية
والإ�سعاف الطبي اال�ستعجايل .وتنق�سم امل�ست�شفيات ،ح�سب ت�شكيلة اخلدمات التي تقدمها
وطبيعة جتهيزاتها �إىل م�ست�شفيات وم�ست�شفيات متخ�ص�صة .وتنظم هذه امل�ست�شفيات ،ح�سب
جمال عملها وم�ستوى اخلدمات التي تقدمها وت�ضم امل�ست�شفيات املحلية واملراكز اال�سث�شفائية
الإقليمية واملراكز اال�سث�شفائية اجلهوية.
وتن�ص املواد  11و 12و 13من املر�سوم على �أنه ي�سري كل م�ست�شفى وكل مركز ا�ست�شفائي مدير
يتوىل الت�سيري التقني والإداري واملايل للم�ؤ�س�سة .وي�ستعني مدير امل�ست�شفى يف �أداء مهامه بهيئات
للتن�سيق والدعم .وتنظم �إدارة املركز اال�ست�شفائي وكل م�ست�شفى يف ثالثة �أقطاب هي :قطب
ال�ش�ؤون الطبية وقطب العالجات التمري�ضية وقطب ال�ش�ؤون الإدارية.
 .34املر�سوم رقم  2.00.485ال�صادر بتاريخ  3نونرب  ،2000اجلريدة الر�سمية عدد  4848بتاريخ  16نونرب .2000
 .35املادة .98
 .36املادة .101
 .37املادة .101
 .38املر�سوم رقم  2.06.656ال�صادر بتاريخ � 13أبريل 2007؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5526بتاريخ  17ماي .2007

 .2.4النظام الداخلي للم�ست�شفيات
يتناول القرار مبثابة النظام الداخلي للم�ست�شفيات 39بتف�صيل �أكرب التنظيم الإداري اال�ست�شفائي
وتنظيم العالجات ،والقبول بامل�ست�شفى ،وتنظيم وتن�سيق العالجات ،و�رشوط الإقامة ،واخلروج
من امل�ست�شفى ،وال�سالمة ،واملحافظة على ال�صحة وتدبري الأخطار ،وواجبات العاملني
بامل�ست�شفى وحمايتهم.
وبا�ستثناء امل�سطرة و�رشوط القبول التي يتحدث القرار يف �إطارها ب�شكل خا�ص عن بع�ض الفئات
من املر�ضى كالقا�رصين واملر�ضى امل�صابني بالأمرا�ض العقلية واملعتقلني ...ف�إن هذا القرار مل
يتحدث ب�شكل خا�ص عن امل�صابني بالأمرا�ض العقلية على نحو يراعي خ�صو�صيتهم وحقوقهم.
وحتى عندما يتحدث عن هذه الفئة ف�إن القرار يكتفي ب�رسد مقت�ضيات ظهري  1959املتعلقة
ب�أ�شكال القبول يف امل�ست�شفيات.

37

.39قرار لوزارة ال�صحة رقم  11.456ال�صادر بتاريخ  16يوليوز 2010؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5926بتاريخ  17مار�س .2011

ثانيا :ت�شخي�ص الو�ضعية الراهنة
 .1املرافق
يتوفر املغرب حاليا على  27م�ؤ�س�سة عمومية متخ�ص�صة يف عالج الأمرا�ض العقلية40موزعة على
النحو التايل:
■ �ستة ع�رش م�ست�شفى عاما يتوفر على م�صلحة لطب الأمرا�ض العقلية يف كل من خريبكة
واجلديدة و�آ�سفي و�سيدي قا�سم والدار البي�ضاء-الفداء واملحمدية والعيون والرا�شيدية
و�إفران ومكنا�س و�إنزكان وورزازات وتارودانت وبني مالل واحل�سيمة؛
■ �ستة م�ست�شفيات متخ�ص�صة يف عالج الأمرا�ض العقلية يف كل من بر�شيد وتيط مليل
ومراك�ش-املدينة ووجدة وطنجة وتطوان؛
■ ثالثة م�ست�شفيات للأمرا�ض العقلية تابعة ملراكز ا�ست�شفائية جامعية يف �سال وفا�س ومراك�ش؛
■ م�صلحة للأمرا�ض العقلية تابعة للمركز اال�ست�شفائي اجلامعي للدار البي�ضاء؛
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■ م�صلحة الطب النف�سي للأطفال تابعة للمركز اال�ست�شفائي اجلامعي للدار البي�ضاء.
وتبلغ الطاقة الإيوائية ملجموع هذه املرافق ،وفق البيانات املقدمة من وزارة ال�صحة� 1725 ،رسيرا.

 .40بع�ض هذه امل�ست�شفيات مغلق حاليا لأ�سباب خمتلفة (التو�سعة �أو �إعادة البناء �أو �إعادة الهيكلة) ،كما هو احلال بالن�سبة
مل�ست�شفيي وجدة وتازة الذين يقعان ،للمفارقة ،يف نف�س املنطقة.

اجلدول رقم :1نوعية امل�ست�شفيات العامة املتوفرة على م�صلحة للأمرا�ض العقلية وطاقتها الإيوائية
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ا�سم امل�ست�شفى

الإقليم �أو
العمالة

�صنفه

نوعه

القدرة الإيوائية
الإجمالية

احل�سن الثاين

خريبكة

عام

م�ست�شفى �إقليمي

265

الطاقة الإيوائية
مل�صلحة الطب
العقلي
15

352

15

حممد اخلام�س

�آ�سفي

عام

م�ست�شفى جهوي

466

48

م�ست�شفى �إقليمي

206

8

عام

م�ست�شفى �إقليمي

213

18

عام

م�ست�شفى �إقليمي

141

20

عام

م�ست�شفى جهوي

180

10

عام

م�ست�شفى �إقليمي

87

30

عام

م�ست�شفى �إقليمي

310

70

عام

م�ست�شفى �إقليمي

225

30

بني مالل

بني مالل

عام

م�ست�شفى �إقليمي

230

40

457

45

عام

م�ست�شفى جهوي

300

56

م�ست�شفى �إقليمي

317

32

الرا�شيدية

متخ�ص�ص م�ست�شفى �إقليمي

77

35

مكنا�س

متخ�ص�ص م�ست�شفى �إقليمي

180

58

4006

530

حممد اخلام�س

اجلديدة

�سيدي قا�سم �سيدي قا�سم
عمالة
مقاطعات
حممد بوايف
الفداء درب
ال�سلطان
موالي عبد اهلل املحمدية
موالي احل�سن
العيون
بن املهدي
 20غ�شت
�إفران
42
ب�أزرو
�إنزكان
�إنزكان
�سيدي ح�سن
ورزازات
بنا�رص
املختار ال�سو�سي تارودانت
حممد اخلام�س

بن باجة
حمان
الفطواكي
موالي ا�سماعيل
املجموع

احل�سيمة
تازة

عام
عام

عام
عام

 .41امل�صدر :وزارة ال�صحة.
 .42يتعلق الأمر مب�ست�شفى �شبح اليوجد �إال على الورق.

م�ست�شفى �إقليمي

م�ست�شفى جهوي
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اجلدول رقم  :2م�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية ومقرها وطاقتها الإيوائية
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ا�سم امل�ست�شفى
الرازي
تيط مليل
مراك�ش املدينة
وجدة
طنجة

املدينة
بر�شيد
تيط مليل
مراك�ش
وجدة
طنجة
تطوان

املجموع

الطاقة الإيوائية
240
86
160
17
55
110
668

اجلدول رقم :3م�ست�شفيات وم�صالح طب الأمرا�ض العقلية التابعة للمراكز اال�ست�شفائية
44
اجلامعية ومقرها وطاقتها الإيوائية
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ا�سم امل�ؤ�س�سة

نوعها

ابن احل�سن

م�ست�شفى

الرازي

املدينة

الطاقة الإيوائية

م�ست�شفى

�سال

ابن النفي�س

م�ست�شفى

مراك�ش

185

م�صلحة طب
الأمرا�ض العقلية

م�صلحة

الدار البي�ضاء

104

املجموع

 .43امل�صدر :وزارة ال�صحة.
 .44امل�صدر :وزارة ال�صحة.

فا�س

170
68
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ويف ما يتعلق باملرافق ،ينبغي الت�أكيد على امل�سائل التالية:

 .1.1منط �إدارة غري منا�سب
تتمتع جميع امل�ست�شفيات العمومية ب�صفة ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟ�ﺴﻴﺭﺓ ﺒ�ﺼﻭﺭﺓ ﻤ�ﺴﺘﻘﻠﺔ .وقد مت منحها
هذا الو�ضع بغر�ض تقريب العالجات من املر�ضى و�ضمان جودتها واال�ستخدام امل�شرتك للموارد
وخف�ض تكلفة التزويد والت�سيري والإدارة.
وعلى الرغم من فائدته وفعاليته وطابعه التحفيزي نوعا ما ،قد ي�شكل الت�سيري امل�ستقل عائقا �أمام
تطور طب الأمرا�ض العقلية ،الذي يكفل القانون جمانية عالجاته ،من حيث املبد�أ .كما يعترب
امل�س�ؤولون عن املرافق اال�ست�شفائية طب الأمرا�ض العقلية �أكرث التخ�ص�صات كلفة و�أقلها ربحا،
�إذ يتميز بارتفاع تكاليفه ونفقاته وباملتطلبات اخلا�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات
عقلية من حيث الغذاء والك�ساء والنظافة والفرا�ش وغريها.
وقد مت منح املراكز اال�ست�شفائية اجلامعية �صفة م�ؤ�س�سات عمومية تتمتع بال�شخ�صية املعنوية
واال�ستقالل املايل مبوجب القانون رقم  37.80ال�صادر يف  15يناير  1983كما مت تغيريه وتتميمه،
وتخ�ضع للو�صاية الإدارية لوزارة ال�صحة .ومبقت�ضى هذا اال�ستقالل املايل ،تفر�ض امل�ست�شفيات
التابعة للمراكز اال�ست�شفائية اجلامعية �أ�سعارا على جميع اخلدمات الطبية التي تقدمها ،مبا يف ذلك
طب الأمرا�ض العقلية .وهكذا ،جند �أن الفح�ص لدى م�صالح طب الأمرا�ض العقلية بهذه املراكز
م�ؤدى عنه ،خالفا لأحكام القانون واملعايري الدولية.

 .2.1توزيع جغرايف غري متكافئ
يك�شف التوزيع اجلغرايف مل�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية عرب الرتاب الوطني التفاوت ال�صارخ بني
اجلهات على م�ستوى التغطية� ،إذ تتمركز �أهم امل�ؤ�س�سات من حيث املوارد الب�رشية وو�سائل العالج
والطاقة الإيوائية وجودة اخلدمات يف حمور الدار البي�ضاء-الرباط-مراك�ش .وعلى العك�س من
ذلك ،تفتقر مثال املناطق ال�رشقية واجلنوبية كثريا �إىل بنيات حتتية خا�صة مبعاجلة الأمرا�ض العقلية،
بحيث ال تتوفران �إال على م�ست�شفى واحد يف كل من احل�سيمة والعيون على التوايل.
ويعزى التوزيع غري املتكافئ ،من بني �أ�سباب �أخرى� ،إىل غياب خريطة ا�ست�شفائية تعتمد على
درا�سات وبائية وت�أخذ يف االعتبار احتياجات ال�سكان ومبادئ حقوق الإن�سان وامل�ساواة يف
املواطنة بني املر�ضى.
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 .3.1مرافق غري كافية
من الوا�ضح �أن املرافق احلالية ،ال ت�ستجيب من حيث الكم ،حلاجيات ال�سكان ،كما �أنها لي�ست
متي�رسة وال �سهلة الولوج.
ومن �أجل اال�ستجابة للطلب املتزايد يف جمال ال�صحة العقلية والتغلب على العديد من ال�صعوبات
التي تعرتي املرافق القائمة� ،سبق لوزارة ال�صحة �أن خططت لبناء �سبعة م�ست�شفيات جهوية
للأمرا�ض العقلية بطاقة �إيوائية �إجمالية تبلغ � 840رسيرا� ،أي مبعدل � 120رسيرا لكل م�ست�شفى.
ووفقا للمعلومات التي مت جمعها من م�صادر خمتلفة ،فقد ارت�أت الوزارة بناء هذه امل�ست�شفيات
خارج املدن و�رشعت يف البحث عن القطع الأر�ضية الالزمة و�أطلقت درا�سات �أولية يف هذا
ال�صدد .غري �أن �إقامة م�ست�شفيات جهوية للأمرا�ض العقلية خارج املدن يدفع املر�ضى �إىل
الإح�سا�س بالإق�صاء واخلزي ،ويتعار�ض مع االجتاهات احلالية يف جمال الطب العقلي والتي
تخل�ص ب�شكل قطعي �إىل �أن املري�ض العقلي �شخ�ص �ضعيف يتعني دجمه يف حميطه وعدم �إبعاده عن
جمتمعه .واقتناعا منها بالف�شل املنتظر لهذا امل�رشوع ،قررت الوزارة التخلي قدر امل�ستطاع عن
�إن�شاء هذه امل�ست�شفيات.
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 .4.1مرافق غري م�شغلة
بالنظر �إىل النق�ص احلاد يف املرافق اال�ست�شفائية والطلب املتزايد من لدن املواطنني ،مت م�ؤخرا بناء
ثالثة مرافق وجتهيزها �إىل حد ما ،لكنها مل تفتح يف وجه العموم ودون تقدمي �أي تربير مقنع.
ويتعلق الأمر ببنايات تزنيت والناظور واحلي املحمدي يف الدار البي�ضاء .وتتعر�ض هذه املن�ش�آت
خلطر التلف وت�آكل معداتها دون �أن تكون قد ا�ستخدمت .غري �أن اخلطر الأكرب الذي يتهددها
يكمن يف حتويلها عن غر�ضها الأ�صلي.

 .5.1مرافق غري مالئمة
�إن بنية امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها ،مع ا�ستثناءات قليلة ،ال تتالءم مع احتياجات مرتفقي الطب
العقلي .ويرجع ذلك ،من جهة� ،إىل �أن عددا من هذه املرافق مل يكن موجها يف الأ�صل لرعاية
امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية (مثل م�ست�شفى خريبكة) ،ومن جهة �أخرى �إىل �أن ت�صاميم بنائها مل ت�أخذ
يف االعتبار خ�صو�صيات طب الأمرا�ض العقلية واملعايري واملمار�سات املعمول بها دوليا ور�أي
املرتفقني واملوظفني.

والنتيجة هي �أن معظم هذه املرافق عبارة عن �أماكن لعزل املر�ضى �أكرث من كونها م�ست�شفيات،
كما �أنها ال ت�ستجيب للحد الأدنى من املعايري ذات ال�صلة ب�أخالقيات املهنة وطب الأمرا�ض
العقلية .و�أبرز منوذج لهذه املرافق احلاطة من الكرامة الإن�سانية م�صالح طب الأمرا�ض العقلية
مب�ست�شفى حممد اخلام�س ب�آ�سفي وم�ست�شفى موالي ا�سماعيل مبكنا�س وجناح الن�ساء مب�ست�شفى
الأمرا�ض العقلية يف تطوان.
فم�صلحة طب الأمرا�ض العقلية مب�ست�شفى حممد اخلام�س ب�آ�سفي ،التي تقع يف طابقني ،تتوفر
على هند�سة معمارية رديئة .واجلدران الفا�صلة بني غرفها متهالكة وقذرة ،بينما مت حت�صني
الأبواب بق�ضبان حديدية .ويوجد الدرج امل�ؤدي �إىل الطابق الأول حيث تقع غرف املر�ضى
يف و�ضعية مت�آكلة كما �أنه �ضيق للغاية ب�شكل ال ي�سمح ب�إجالء املر�ضى واملوظفني يف حاالت
الطوارئ (بالن�سبة للمر�ضى �أو يف حالة احلريق وغريها) ،مما يجعل �رشوط ال�سالمة منعدمة .كما
�أن الأر�ضية املك�سوة باملوزاييك مت�سخة ببقع �سوداء� .إن هذه الو�ضعية تدفع �إىل ا�ستنتاج التهمي�ش
الوا�ضح الذي تعانيه هذه امل�صلحة مقارنة مع امل�صالح الأخرى للم�ست�شفى والتي تتوفر على
ظروف ا�شتغال �أف�ضل ن�سبيا.
و�إذا كانت م�صلحة طب الأمرا�ض العقلية مب�ست�شفى موالي ا�سماعيل مبكنا�س حديثة البناء
وموجهة يف الأ�صل لتحل حمل معزل �سابق للأمرا�ض العقلية ،ف�إنها ال ت�ستجيب للمعايري املعمارية
واجلمالية الواجب توفرها يف م�صالح طب الأمرا�ض العقلية وال لالحتياجات اخلا�صة ملرتفقي
هذه امل�صالح .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فالبناية معر�ضة خلطر االنهيار على املرتفقني واملوظفني
ب�سبب الت�شققات الوا�ضحة على اجلدران.
وبالن�سبة للنموذج الثالث ،واملتمثل يف جناح الن�ساء مب�ست�شفى الأمرا�ض العقلية يف تطوان،
فالولوج �إليه �شبه م�ستحيل ،بحيث مت بنا�ؤه يف مكان منعزل داخل امل�ست�شفى ،ولبلوغه يتعني
�صعود درج خارجي يعادل ثالثة طوابق (مبا �أن املدينة تقع يف منطقة جبلية ومت ت�شييدها فوق
منحدر حاد نوعا ما) .ويقع هذا اجلناح يف طابق واحد ويحتل زاوية من جدار امل�ست�شفى .وي�ضم
بداخله فناء مك�شوفا تتوزع حوله الغرف .ويقع �أحد جدران اجلناح بجوار مبان للخوا�ص
مكونة من ثالثة �إىل �أربعة طوابق تطل نوافذها على الفناء وبع�ض الغرف ،مما ي�شكل با�ستمرار
انتهاكا فا�ضحا حلميمية املري�ضات املقيمات يف هذا اجلناح.
وبالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن احلدائق املخ�ص�صة للنزهة �إما غري موجودة �أو �صغرية جدا وتفتقر �إىل
اخل�رضة بينما تقل فيها ال�صيانة �أو تنعدم متاما .كما تفتقر �أغلب امل�ؤ�س�سات �إىل قاعات لال�سرتاحة
والرتفيه جديرة بهذا اال�سم.
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عموما ،ومع بع�ض اال�ستثناءات ،ال تتطابق املرافق مع املعايري الدولية وال تتالءم مع متطلبات
العالج من اال�ضطرابات العقلية .ويف بع�ض احلاالت ،يقوم امل�س�ؤولون و�أع�ضاء الطاقم الإداري
ببذل ق�صارى جهدهم ل�سد الثغرات� ،إما باالعتماد على مواردهم وجمهوداتهم اخلا�صة �أو من
خالل �إ�رشاك املجتمع املدين وال�سلطات .غري �أن جهودهم ال ميكن بتاتا �أن تكفي للتغلب على
امل�شاكل التي تعرتي هذه املرافق.

 .6.1مرافق مهملة متاما
من امل�ؤ�سف �أن يتواجد مرفق �صحي تاريخي كم�ست�شفى الأمرا�ض العقلية برب�شيد يف حالة �إهمال
تام .فب�سبب عدم االهتمام والعناية وغياب ال�صيانة ،حتول هذا املرفق تدريجيا �إىل خراب و�أ�صبح
�شبيها مبكب للنفايات .وثمة العديد من امل�ؤ�رشات التي تثبت هذا التدهور ،تتمثل يف ما يلي:
■ انهيار جزء كبري من اجلدار املحيط بامل�ست�شفى ،ال�شيء الذي ي�شكل تهديدا حقيقيا ل�سالمة
العاملني به ،الذين تعر�ض بع�ضهم بالفعل العتداءات داخل امل�ست�شفى من قبل جمرمني؛
■ متت م�صادرة جزء من الأر�ض التي يقع عليها امل�ست�شفى ،بحيث قلت م�ساحته ب�شكل
كبري فيما كانت ت�شكل يف ال�سابق جزءا من �شموخه وقيمته؛
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■ اختفاء بع�ض املرافق الهامة مثل املكتبة التي كانت �أقدم و�أكرب و�أغنى مكتبة من نوعها.
كما �أن مرافق �أخرى ،مثل الأر�شيف ،معر�ضة خلطر االندثار؛
■ مت �إغالق جميع الور�شات التي كانت ت�شغل املر�ضى وت�ساهم يف �إدماجهم وتعزز �إنتاجيتهم؛
■ مت �إغالق �أماكن الرتفيه والعالج عن طريق الفن ،من خالل امل�رسح وال�سينما مثال؛
ل القمامة املمرات وامل�ساحات بني الأجنحة ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار الروائح الكريهة،
■ مت أ
بحيث �أ�صبح امل�ست�شفى ي�شبه مكبا للنفايات .كما جتد الزواحف والكالب ال�ضالة ملج�أ
لها يف هذا الف�ضاء ،الذي ت�شكل بناياته املتهالكة واملهجورة خطرا يوميا على امل�ؤ�س�سة
ب�أكملها وكذلك على حميطها؛
■ ميكن ر�ؤية مياه ال�رصف ال�صحي حتى يف املطبخ ،ب�سبب خلل نظام ال�رصف ال�صحي
املعتمد بامل�ست�شفى ،مما ي�ؤدي �إىل انت�شار جميع �أنواع احل�رشات (ال�رصا�صري والذباب
والبعو�ض وغريها) وانبعاث الروائح ال�سامة .وميثل هذا الو�ضع تهديدا خطريا للبيئة
ول�صحة �أي �شخ�ص يرتدد على املرفق؛
■ مت هدم بع�ض البنايات بحجة �أنها كانت م�أوى للمت�سكعني واملجرمني واملنحرفني ،دون
�إزالة الأنقا�ض التي خلفها الهدم.

جتدر الإ�شارة �إىل �أن العديد من امل�شاكل التي تعاين منها هذه امل�ؤ�س�سة تعود� ،إىل حد ما� ،إىل كون
هذا امل�ست�شفى الإقليمي الكبري (الذي ت�صل طاقته الإيوائية �إىل � 240رسيرا) يتبع ،من وجهة نظر
قانونية و�إدارية ،علم�ست�شفى حملي �صغري (ت�صل طاقته الإيوائية �إىل � 45رسيرا) ،وهذه و�صمة عار
�إدارية جلية يجب و�ضع حد لها ب�شكل م�ستعجل.

 .7.1عدم مراعاة �رشوط املراقبة وال�سالمة
ال ي�ستجيب التمو�ضع غري الالئق ملرافق بع�ض امل�ست�شفيات ل�رشوط املراقبة ومتطلبات ال�سالمة ،مما
ي�صعب على العاملني يف املجال الطبي و�شبه الطبي �أداء مهامهم ويعر�ضهم العتداءات خطرية،
حيث �أ�صبحت هذه االعتداءات �شائعة و�أ�ضحت تعترب �أمرا ال مفر منه .ويف هذا الإطار ،جتدر
الإ�شارة �إىل �أن هذا الأمر ت�سبب بوفاة ممر�ض يف م�ست�شفى الرازي ب�سال و�إ�صابة طبيبة متخ�ص�صة
يف الأمرا�ض العقلية بجروح خطرية بوا�سطة ال�سالح الأبي�ض يف بني مالل ،بالإ�ضافة �إىل تعر�ض
ممر�ضني بعدة م�ؤ�س�سات �إىل االعتداء ،على وجه التحديد ،ب�سبب غياب �رشوط ومتطلبات املراقبة
وال�سالمة ،خا�صة عندما ي�ضطرون لال�ضطالع مبهام احلرا�سة يف ظروف غري مواتية.
من الوا�ضح �أن نوع البنايات وطريقة توزيعها يلعبان دورا هاما يف ال�سالمة بعامة ويف ال�سالمة
البدنية للموظفني واملرتفقني بخا�صة.

� .8.1ضعف ال�صيانة
مت الوقوف يف بع�ض املرافق على �ضعف كبري يف خدمات العناية وال�صيانة .فقلة اليقظة واملثابرة
واملتابعة وعدم وجود يد عاملة م�ؤهلة ي�ؤدي ال حمالة �إىل تدهور كبري يف مرافق ومعدات امل�ؤ�س�سات
اال�ست�شفائية ،خا�صة مرافق املياه والكهرباء والنوافذ والأبواب والأقفال واملراحي�ض واحلمامات...
وقد الحظت البعثة �أن مرفقا مت بنا�ؤه �أو �إعادة تهيئته حديثا ،مثل بناية تطوان ،يوجد يف حالة
�إهمال وعطب مفرط ،و�إن مل تكد متر �سنة على ال�رشوع يف ا�ستخدامه.
ومن الوا�ضح �أن هذه االختالالت ،و�إن كانت ثانوية ،ت�شكل تبذيرا كبريا للطاقة وهدرا للموارد
املالية املحدودة وت�ؤدي �إىل �إحباط العديد من الفاعلني واملتدخلني وا�ستيائهم .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن ما يتم القيام به من �أجل ت�صحيحها ال يتجاوز منطق التدابري الرتقيعية التي غالبا ما تتم بدوافع
والعتبارات �أمنية.
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 .9.1مرافق مالئمة
ميكن اعتبار بع�ض املرافق من وجهة نظر معمارية مثاال يحتدى ،مثل م�صلحة الن�ساء مب�ست�شفى
الرازي ب�سال وم�صلحة �صحة الأطفال العقلية التي مت �إن�شا�ؤها حديثا بامل�ست�شفى اجلامعي
بالدار البي�ضاء وم�صلحة الإدمان مب�ست�شفى ابن احل�سن بفا�س ،وهي م�صالح مهي�أة ب�شكل يبعث
على االرتياح ،بحيث �إن معايري البناء وباقي املرافق (املقا�صف والقاعات املتعددة الأغرا�ض
واحلدائق) ،وتدابري ال�سالمة والنظافة ت�ستجيب �إىل املعايري الدولية املعتمدة يف هذا املجال ،كما
�أن بناياتها ،التي تتوفر فيها التهوية ،ت�ستجيب متاما الحتياجات املرتفقني.
وميكن يف هذا الإطار كذلك احلديث عن م�ست�شفى �سعادة مبراك�ش ،خا�صة �أن بنايته وت�صميمه
ي�ستجيبان الحتياجات الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية وملتطلبات ال�سالمة واملراقبة ،رغم �أنه
مل يكن خم�ص�صا يف الأ�صل �إىل تقدمي خدمات �صحية لهذه الفئة من املر�ضى.

� .10.1ضعف الطاقة الإيوائية
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تعترب الطاقة الإيوائية للمرافق القائمة �ضعيفة جدا باملقارنة مع عدد ال�سكان واحلالة الوبائية،
وهي بعيدة عن احتياجات ومطالب ال�ساكنة واملعايري الدولية املعتمدة يف املجال ،كما هو مبني
يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم  :4الطاقة الإيوائية الوظيفية للم�ؤ�س�سات التي متت زيارتها
امل�ؤ�س�سة

تاريخ الزيارة

جمموع الطاقة
الإيوائية

بر�شيد

 27مار�س 2012

240

تيط مليل

 28مار�س 2012

86

بوايف
م�صلحة ال�صحة العقلية
للأطفال  -الدار البي�ضاء
�آ�سفي

� 6أبريل 2012

24

� 6أبريل 2012

16

� 3أبريل 2012

30

ابن النفي�س  -مراك�ش

� 12أبريل 2012

بني مالل

� 17أبريل 2012

�سال

ال�سعادة  -مراك�ش
خريبكة
مكنا�س
فا�س

� 12أبريل 2012
� 18أبريل 2012

� 24أبريل 2012
� 24أبريل 2012

 22ماي 2012

تارودانت

 29ماي 2012

احل�سيمة

 13يونيو 2012

العيون

ورزازات

14

10

� 4أبريل 2012

طنجة
املركز اال�ست�شفائي
اجلامعي  -الدار البي�ضاء
مركز املراهقني -
�أكدال الرباط
تطوان
�إنزكان

عدد الأ�رسة
املخ�ص�صة
للرجال

عدد الأ�رسة
املخ�ص�صة
للن�ساء

185
160
45
47

15
58

29

29

68

44

24

� 26أبريل 2012

55

 2ماي 2012

100

 2ماي 2012
 29ماي 2012

 6يونيو 2012

 6يوليوز 2012

90

70

20

70
40
25

13

12

56
36

30

6

وبدال من زيادة الطاقة الإيوائية لهذه املرافق ،خا�صة مع انت�شار الأمرا�ض العقلية واحلاجة �إىل
مزيد من خدمات الرعاية ال�صحية يف هذا املجال ،نالحظ �أن هذه الطاقة ت�سجل ،يف خمتلف
اجلهات وعلى مدى �سنوات ،انخفا�ضا مطردا.
ففي الوقت الذي كان مل�ست�شفى مدينة بر�شيد لوحده ،منت�صف ال�سبعينات ،طاقة �إيوائية ت�صل �إىل
�ألف �رسير ،ف�إنه ال يكاد يتجاوز حاليا � 240رسيرا .نف�س الأمر ينطبق على م�ست�شفى تيط مليل،
الذي انخف�ضت طاقته الإيوائية من � 400إىل  140ثم � 120رسيرا لت�صل يف الأخري �إىل � 86رسيرا،
وهو ما ي�شكل ،يف نهاية املطاف ،معدل انخفا�ض بن�سبة  .% 80ويف مدينة مكنا�س ،انتقل عدد
الأ�رسة املخ�ص�صة للمر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية من � 120إىل � 58رسيرا.
ميكن بالت�أكيد تف�سري انخفا�ض الطاقة الإيوائية ،خا�صة بالن�سبة مل�ؤ�س�سات بعينها ،ب�أن�سنة ظروف
ا�ستقبال املر�ضى و�إقامتهم .ولكن على ال�صعيد الوطني ،ويف غياب البدائل وال�سيا�سات املتب�رصة
يف جمال ال�صحة العقلية ،ال ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إال �إىل انتهاك حقوق املر�ضى العقليني وتقييد
�إمكانيات الإقامة بامل�ست�شفيات ق�صد العالج �أو احلد منها بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يحتاجون
�إليها �أو الذين قد ي�شكلون خطرا على �أنف�سهم �أو على غريهم.
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 .2التجهيزات
 .1.2معدات مكتبية مهرتئة وغري كافية
غالبا ما تفتقر مكاتب امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها �إىل التجهيزات و�أدوات العمل ال�رضورية،
فالطاوالت والكرا�سي قدمية ومهرتئة واخلزانات متهالكة وعددها غري كاف .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن هذه احلالة املزرية للتجهيزات التي لوحظت يف جل امل�ؤ�س�سات حتول دون قيام هذه
امل�ؤ�س�سات بوظيفتها ب�شكل �سليم ومنتظم .وينعك�س هذا الو�ضع على الأطر العاملة داخل هذه
امل�ؤ�س�سات وعلى املر�ضى وعائالتهم على حد �سواء كما ي�ؤثر �سلبا على جودة اخلدمات وعلى
مناخ الثقة والأمان الذي يجب �أن ي�سود يف امل�ؤ�س�سات الطبية.

 .2.2و�سائل جد حمدودة للأمن واملراقبة
�إن و�سائل الأمن من قبيل �أدوات �إطفاء احلرائق غري كافية �إن مل تكن منعدمة� ،إنها يف جميع الأحوال
ال ت�ستجيب ملتطلبات هذا النوع من امل�ؤ�س�سات .بل �إن بع�ضا من هذه امل�ؤ�س�سات ال تتوفر حتى
على خط هاتفي داخلي ميكن العاملني من التوا�صل فيما بينهم يف احلاالت اال�ستعجالية.

وعلى �صعيد �آخر ،تنعدم و�سائل املراقبة يف �أغلب امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها .فبالإ�ضافة �إىل
�سوء ت�صميم هذه امل�ؤ�س�سات ورداءة جودة النوافذ الزجاجية والق�ضبان ،ف�إن غياب التجهيزات
اخلا�صة باملراقبة يت�سبب يف وقوع حاالت انتحار ميكن تفاديها ،كما يت�سبب يف هروب املر�ضى
ب�سهولة ويف �شجارات بني املر�ضى املقيمني وتهجمهم على الطاقم الطبي .فعلى �سبيل املثال،
لوحظ يف م�ست�شفى �إنزكان للأمرا�ض العقلية �أن ت�صميم عنرب املر�ضى على �شكل دهليز ن�صف
دائري مغلق يحول دون �ضمان مراقبة فعالة ،وبالتايل ف�إنه ال يتالءم متاما مع خ�صو�صية هذا النوع
من امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية.

 .3.2غياب �سيارات الإ�سعاف
ال تتوفر �أغلب امل�ؤ�س�سات على �سيارة �إ�سعاف لنقل املر�ضى �أو �إجالئهم يف حاالت الطوارئ �أو
يف حالة تعر�ضهم لأمرا�ض ع�ضوية .وب�شكل عام� ،إذا كان هذا الو�ضع ال يطرح م�شكال بالن�سبة
للم�ؤ�س�سات املوجودة داخل م�ست�شفى متعدد االخت�صا�صات ،ف�إن الأمر يختلف متاما متى كان
م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية م�ستقال �أو معزوال كما هو احلال بالن�سبة مل�ست�شفى الأمرا�ض العقلية
يف تطوان �أو م�ست�شفى تيط مليل الذي يوجد داخل املجال القروي مما يجعل الو�صول �إليه �أمرا
يف غاية ال�صعوبة خا�صة و�أن الطريق التي ت�ؤدي �إليه غري معبدة.

� .4.2أفر�شة يف حالة جد مت�آكلة
�إن �أغلب امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها ،ال�سيما خارج حمور الرباط-الدارالبي�ضاء-مراك�ش-
ت�ستعمل �أرائك يعلوها ال�صد�أ و�أفر�شة �إ�سفنجية منخورة مرتخية مت�سخة و�أغطية بالية قذرة غالبا
ما تكون بها ثقوب .وهذا النق�ص يف العناية بالأفر�شة ،الذي ميتد �أي�ضا �إىل خدمات �أ�سا�سية �أخرى،
يعك�س يف عمقه عدم اهتمام امل�ؤ�س�سة مبرتفقي طب الأمرا�ض العقلية .كما �أن املجهودات التي
تبذل يف جل امل�ؤ�س�سات من �أجل �ضمان النظافة وال�صيانة مل تنفع �أبدا يف حل هذا امل�شكل الذي
�أ�صبح بنيويا.

 .5.2غرف عازلة تنعدم فيها �رشوط الإن�سانية
تعترب الغرف العازلة من بني املرافق الأ�سا�سية يف م�ؤ�س�سات الأمرا�ض العقلية حيث يودع فيها
املري�ض الذي قد ت�شكل حالته ال�صحية امل�ضطربة خطرا على نف�سه �أوعلى الآخرين .ونظرا
خلطورتها وللو�ضع اال�ستثنائي الذي متثله ،ف�إن حالة العزل ال ينبغي �أن تتم �إال بقرار من الطبيب
النف�سي ملدة زمنية حمدودة يف غرفة تتوفر فيها كل �رشوط الأمان وت�سهل مراقبتها.
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وميكن القول �إن الغرف العازلة املوجودة يف امل�ؤ�س�سات التي متت معاينتها ال ت�ستجيب للمعايري
الدولية املعمول بها يف هذا املجال ،بل ميكن و�صفها بالال�إن�سانية .فبع�ض هذه املعازل ال تتوفر
فيها �أدنى �رشوط الأمان وت�صعب مراقبتها نظرا لت�صميمها غري املالئم .وهذه املعازل �أبعد ما
تكون عن مكان لال�ست�شفاء حيث ال تتوفر �سوى على فرا�ش و�صنبور مك�رس يف �أغلب الأحيان
ومرحا�ض تقليدي .كما �أنها ال حترتم حميمية املري�ض .ويف هذا ال�سياق ،نذكر على �سبيل املثال
منوذج الغرفة العازلة يف م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية بالعيون التي ال يوجد فيها ما يعزل الفرا�ش
عن املرحا�ض .وهناك مناذج �أخرى كما هو ال�ش�أن يف املركز اال�ست�شفائي اجلامعي يف الدار
البي�ضاء حيث جند غرفا عازلة مظلمة ب�أبواب حديدية مدعمة.
كما جتدر الإ�شارة يف هذا الباب �أن هناك م�ؤ�س�سات تنعدم فيها الغرف العازلة حيث حتول فيها
الغرف العادية عند ال�رضورة �إىل غرف عازلة والعك�س �صحيح.

 .6.2قاعات متعددة الوظائف ناق�صة التجهيز
القاعات املتعددة الوظائف يف جل امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها ال تتوفر على التجهيزات الالزمة
وتنعدم فيها و�سائل الرتفيه كالتلفاز واملذياع والألعاب اجلماعية كالورق وال�شطرجن وغريها.
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� .7.2شبه غياب التكييف والتدفئة
تفتقر جل امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها �إىل و�سائل التربيد والتدفئة مما ي�ؤثر �سلبا على العاملني يف
هذه امل�ؤ�س�سات وكذلك على املر�ضى ويجعل ظروف العي�ش والعمل فيها �أكرث �صعوبة خالل
ف�صلي ال�صيف وال�شتاء خا�صة يف املناطق الداخلية للبالد .ويطال انعدام و�سائل التكييف يف بع�ض
احلاالت حتى �صيدلية امل�ست�شفى علما �أن بع�ض الأدوية تفقد �صالحيتها ب�سبب احلرارة املرتفعة.

 .8.2وجبات الطعام ومعدات املطبخ
لإطعام املر�ضى املقيمني ،تلتجئ جل امل�ؤ�س�سات التي متت زيارتها �إىل خدمات متعهدين خارجني
الذين قلما يهتمون بامل�ستلزمات الغذائية الأ�سا�سية .ففي العديد من امل�ؤ�س�سات ،تقدم الوجبات
يف �أطباق بال�ستيكية رديئة اجلودة .ومن جهة �أخرى ،لوحظ �أن الأواين امل�ستعملة يف املطابخ يف
حالة يرثى لها .ففي م�ست�شفى بر�شيد مثال ت�ستعمل �أفران غازية قدمية وطناجر يطهى فيها الطعام
منذ ع�رشات ال�سنني.

 .9.2حمامات ومراحي�ض يف حالة جد متدهورة
يف معظم امل�ؤ�س�سات التي متت معاينتها ،توجد احلمامات ودورات املياه يف حالة جد متدهورة
ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إىل التجهيزات غري املالئمة وعدم �صيانة ال�صنابري و�أنابيب املياه و�سوء
ا�ستعمال هذه املرافق .فالروائح الكريهة التي تنبعث من املراحي�ض واحلمامات (التي غالبا ما
تكون خمنوقة ب�أ�شياء خمتلفة) مت�س بالكرامة الإن�سانية وي�صعب معها حتمل ظروف العي�ش والعمل
داخل هذه امل�ؤ�س�سات� ،سواء بالن�سبة للمر�ضى �أو العاملني بها.

 .10.2نق�ص يف خدمة غ�سل املالب�س
ال تتوفر �أغلب امل�ؤ�س�سات على خدمة داخلية لغ�سل مالب�س املر�ضى .فعلى مدى �سنوات عديدة،
مل تتوفر بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات على �آالت غ�سيل .ونذكر على �سبيل املثال م�ؤ�س�سة بر�شيد التي
كانت تقوم بغ�سل مالب�س مر�ضاها باليد وال تتوفر �إىل حد الآن �إال على �أربع �آالت غ�سيل.
وقد الحظت البعثة �أن مالب�س املر�ضى يف �أغلب امل�ؤ�س�سات مت�سخة وبالية لعدم توفرهم على
مالب�س كافية للتغيري وعدم غ�سل مالب�سهم ب�صفة منتظمة.

 .3املوظفون واخلدمات املقدمة
 .1.3املوظفون
يقدم اجلدول التايل ملحة عن الأطر الطبية و�شبه الطبية العاملة يف م�ؤ�س�سات الأمرا�ض العقلية
التابعة للقطاع العام وتوزيعها اجلغرايف.
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اجلدول :5الأطر الطبية و�شبه الطبية العاملة يف امل�ؤ�س�سات العمومية لعالج الأمرا�ض العقلية وتوزيعها اجلغرايف
اجلهة

واد الذهب-لكويرة
العيون-بوجدور-
ال�ساقية احلمراء
كلميم-ال�سمارة

�سو�س-ما�سا-درعة
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الغرب-ال�رشاردة-بني ح�سن
ال�شاوية-ورديغة

مراك�ش-تان�سيفت-احلوز

الإقليم والعمالة

�أو�رسد
واد الذهب
بوجدور
العيون
طرفاية
�أ�سا الزاك
ال�سمارة
كلميم
طانطان
طاطا
�أكادير �إيداوتنان
�شتوكة �آيت باها
�إنزكان �أيت ملول
ورززات
�سيدي �إفني
تارودانت
تينغري
تيزنيت
زاكورة
القنيطرة
�سيدي قا�سم
�سيدي �سليمان
بن �سليمان
بر�شيد
خريبكة
�سطات
احلوز
�شي�شاوة
قلعة ال�رساغنة
ال�صويرة
مراك�ش
م�.إ.ج مراك�ش
الرحامنة

الأطر الطبية

الأطر �شبه الطبية

0

1

1

11
1
1

1
1

4
1

1

1

3
1

19
13

1

11
8

3
2

2
11

2
4
1

1
44
11
4

1
2
4
9

1
1
5
14
21
40
1

اجلهة ال�رشقية

جهة الدارالبي�ضاء الكربى

الرباط�-سال-زمور-زعري

دكالة-عبدة

تادلة�-أزيالل

بركان
الدريو�ش
فيكيك
جرادة
الناظور
وجدة�-أنكاد
توريرت
عني ال�شق
عني ال�سبع -احلي املحمدي
الفداء مر�س ال�سلطان
بن م�سيك
الدارالبي�ضاء �أنفا
م.ا.ج الدارالبي�ضاء
احلي احل�سني
امل�شوار
مديونة
املحمدية
موالي ر�شيد
النوا�رص
�سيدي الربنو�صي
اخلمي�سات
الرباط
م�.إ.ج الرباط�-سال
امل�صالح املركزية
�سال
ال�صخريات-متارة
اجلديدة
�آ�سفي
�سيدي بنور
اليو�سفية
�أزيالل
بني مالل
الفقيه بن �صالح

1

4

2
3

4
2
22
30
1

1
2
2
1
2
35
2

2
6
13
2
9
44
2

3
2
2

14
9
3

1

1

2

5
26
1
3
3
3
1

7
3
81
1
4
3
8
11

1
1

6
17

53

مكنا�س-تافياللت

فا�س-بوملان

تازة-احل�سيمة-تاونات

54

طنجة-تطوان

املجموع

احلاجب
الرا�شيدية
�إفران
خنيفرة
مكنا�س
ميدلت
بوملان
فا�س
م�.إ.ج فا�س
موالي يعقوب
�صفرو
احل�سيمة
جر�سيف
تاونات
تازة
�شف�شاون
فح�ص اجنرة
العرائ�ش
امل�ضيق-الفنيدق
وزان
طنجة�-أ�صيلة
تطوان

1
1
3
1
3
8

1
20
4
9
36
3
3
2
25
1

2

17
1

2
1

12
6

2

4
1

5
1

31
26

172
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وهكذا ،يتبني من خالل اجلدول �أعاله �أن عدد الأطر الطبية و�شبه الطبية العاملة يف م�ؤ�س�سات
العمومية للأمرا�ض العقلية �أبعد ما يكون عن املعايري املعمول بها واملعرتف بها على امل�ستوى العاملي.
كون فكرة عن �ش�ساعة الهوة التي تف�صل هذا الواقع عن املعايري التي يجب اعتمادها،
وحتى ُن ِّ
يكفي التذكري ب�أنه يجب توفري طبيب نف�ساين على الأقل ملا بني ع�رشة �آالف �إىل �أربعني �ألف ن�سمة
وممر�ض واحد على الأقل لكل �أربعة مر�ضى.
وبالإ�ضافة �إىل اخل�صا�ص املهول يف املوارد الب�رشية ،الطبية منها و�شبه الطبية ،العاملة يف م�ست�شفيات
الأمرا�ض العقلية ،علينا التذكري باملالحظات التالية:

 .1.1.3الطاقم الطبي
يبلغ عدد الأطباء املخت�صني يف الأمرا�ض العقلية العاملني يف القطاع العام  172طبيبا ،موزعني
ب�شكل غري متوازن على م�ؤ�س�سات الأمرا�ض العقلية يف البالد .ويعمل  % 35,5من ه�ؤالء الأطباء
يف املركزين اال�ست�شفائيني اجلامعيني يف الدار البي�ضاء والرباط لوحدهما ،حيث ي�شتغل  35طبيبا
خمت�صا يف الأمرا�ض العقلية يف الدار البي�ضاء و  26يف الرباط� ،أي ما جمموعه  61طبيب ًا .ويعمل
ثمانية �أطباء يف املركز اال�ست�شفائي اجلامعي بفا�س وت�سعة يف املركز اال�ست�شفائي اجلامعي يف
مراك�ش ،بينما ال يتعدى �أعلى رقم يف امل�ؤ�س�سات الأخرى خم�سة �أطباء (وهو ما ميثل تقريبا
بالن�سبة ملدينة مثل �أكادير طبيب ًا واحداً خمت�ص ًا يف الأمرا�ض العقلية لكل  70.000ن�سمة).
وميكن تف�سري ارتفاع عدد �أطباء الأمرا�ض العقلية يف املراكز اال�ست�شفائية اجلامعية جزئيا منه
بطبيعة هذه املراكز باعتبارها م�ؤ�س�سات للتكوين والبحث العلمي ،لكن ذلك يخلق يف واقع
الأمر عدم توازن كبري بني امل�ؤ�س�سات التي تعنى بالأمرا�ض العقلية ،ال �سيما �إذا �أخذنا يف االعتبار
معايري مثل عدد الأ�رسة املتوفرة ،وق�ضايا اجلودة والقرب ،ومبد�أ امل�ساواة يف الرعاية ال�صحية،
وبوجه عام حق جميع املواطنني يف ال�صحة .وي�ؤثر هذا االختالل بال�رضورة على ظروف العمل
وعلى جودة اخلدمات املقدمة.
يتمركز غالبية الأطباء املخت�صني يف الأمرا�ض العقلية� ،أي  ،% 54يف الدار البي�ضاء ونواحيها (53
طبيبة) والرباط ( 40طبيبة).

وال تتوفر العديد من امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية �إال على طبيب واحد للأمرا�ض العقلية بالرغم من
أ�رسة .وهذا ينطبق على الأق�سام اخلا�صة بالأمرا�ض
�أن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ضم عددا كبرياً من ال َّ
العقلية يف كل من �آ�سفي ( 300.000ن�سمة) ،والعيون ( 185.000ن�سمة) ،وتارودانت وبني مالل
( 170.000ن�سمة) ،وخريبكة وورزازات ( 60.000ن�سمة) وم�ست�شفى تطوان.
وعالوة على �أن التوفر على طبيب نف�ساين واحد فقط يعد يف حد ذاته عائق ًا كبرياً بالن�سبة مل�ؤ�س�سة
ا�ست�شفائية للأمرا�ض العقلية ،ف�إن هذا الأمر يخلق الكثري من امل�شاكل ،ال �سيما فيما يت�صل بتدبري
احلرا�سة واملداومة و�رضورة الت�شاور مع �أطباء �آخرين يف بع�ض احلاالت.
وقد يتم تعيني بع�ض �أطباء الأمرا�ض العقلية يف مناطق حمرومة �ضداً على �إرادتهم �أو يف �إطار
تدابري ت�أديبية ر�سمية �أو �ضمنية ،وهو ما ي�ؤثر على مردودهم وعلى عالقتهم مبحيطهم داخل
�أماكن العمل.
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 .2.1.3الطاقم �شبه الطبي
يتمثل االختالل الرئي�سي امل�سجل على م�ستوى الطاقم �شبه الطبي يف غياب نظام �أ�سا�سي
للممر�ضات واملمر�ضني املخت�صني يف الأمرا�ض العقلية .ومن امل�ؤكد �أن هذا النظام الأ�سا�سي
هو الو�سيلة الوحيدة لتحديد حقوق ه�ؤالء املمر�ضني وواجباتهم ،نظرا خل�صو�صية العمل الذي
يقومون به وحجم املخاطر التي تواجههم و�رضورة تخ�صي�ص مكاف�آت لهم.
و�أمام نق�ص �أعداد العاملني املخت�صني يف الأمرا�ض العقلية ي�ضطر املمر�ضون واملمر�ضات
االخت�صا�صيون للقيام مبهام لي�ست من اخت�صا�صهم (غ�سل الأواين واملالب�س وتنظيف �أماكن
العمل وغري ذلك) والعمل فوق ما حتتمله طاقتهم .وي�شعر معظم ه�ؤالء بالغنب وب�أنهم مت�رضرون
من هذا الق�صور امل�سجل على م�ستوى �أداء اخلدمات اال�ست�شفائية العمومية .ويرى ه�ؤالء �أن لهذه
امل�شكلة حالن متكامالن ،وهما التحديد الوا�ضح للأدوار املنوطة بكل طرف وتوظيف عاملني
م�ؤهلني للقيام باملهام التي ال تدخل �ضمن اخت�صا�صات الطاقم �شبه الطبي.

56

وال ي�ستفيد الطاقم �شبه الطبي تقريب ًا من �أي برنامج خا�ص للتكوين امل�ستمر .ويكت�سي التكوين
الذي يتلقاه بع�ضهم طابع ًا عام ًا ،ويكون موجها يف الغالب �إىل كل املمر�ضني واملمر�ضات
باختالف تخ�ص�صاتهم.
وغالب ًا ما يكون التكوين امل�ستمر غري مالئم وال يراعي طبيعة املهام املوكولة للطاقم �شبه الطبي
وح�سا�سيتها ال�شديدة .كما �أن هذا التكوين غري كاف مقارنة بالعدد الكبري ممن يرغبون يف
اال�ستفادة منه وبحجم انتظاراتهم .ويف الواقع ،ف�إن الوزارة ال تويل مو�ضوع تكوين املمر�ضات
واملمر�ضني ما ي�ستحقه من اهتمام بالنظر �إىل خ�صو�صية طب الأمرا�ض العقلية باعتباره كيان ًا
قائما بذاته ،واعتباراً للتقدم امل�سجل على م�ستوى عالج الأمرا�ض العقلية وما ت�شهده العالقة بني
ال�صحة النف�سية وحقوق الإن�سان من توطيد تدريجي.
يعاين الطاقم �شبه الطبي من نق�ص يف الأمن واحلماية .وي�شعر املمر�ضون ب�أنهم مهددون من
قبل املر�ضى امل�صابني بالأمرا�ض العقلية ،وحتى من قبل �أ�رس ه�ؤالء املر�ضى يف بع�ض الأحيان.
وبتعر�ض العاملون يف امل�ست�شفيات با�ستمرار للعديد من االعتداءات .وتطرح م�شكلة الأمن
ب�شكل �أكرث حدة بالن�سبة للممر�ضات وللممر�ضني الذين ي�ضطرون للقيام باحلرا�سة الليلية �أو يف
عطلة نهاية الأ�سبوع ب�أعداد حمدودة .وي�ؤدي ه�ؤالء عملهم يف ظل غياب �شبه تام للأمن (عدد
قليل من حرا�س الأمن ،وانعدام نظام للإنذار �أو كامريات للمراقبة).

كما تعاين بع�ض املمر�ضات من ظروف �سيئة على م�ستوى معي�شتهن وعملهن .ويعد م�ست�شفى
الأمرا�ض العقلية بتيط مليل منوذج ًا لهذه االختالالت البنيوية ولعدم مالءمة ظروف العمل.
ويعاين املمر�ضون واملمر�ضات على وجه اخل�صو�ص العاملون يف هذا امل�ست�شفى من العديد من
امل�شاكل نورد منها ثالث م�شاكل رئي�سة:
■ م�شكلة النقل :ال توجد �أية و�سيلة من و�سائل النقل العمومي بني مدينة الدار البي�ضاء
وامل�ست�شفى الذي يبعد عنها بنحو ثالثني كيلومرتاً؛
■ م�شكلة ال�سكن قرب امل�ست�شفى بالنظر �إىل �أن هذا الأخري يقع يف منطقة معزولة عن
املنازل ،مما ي�ضطر املمر�ضات �إما للإقامة يف الأحياء الفقرية املجاورة للم�ست�شفى �أو
العودة �إىل الدار البي�ضاء بو�سائلهن اخلا�صة وهو �أمر مكلف ومرهق يف الآن نف�سه؛
■ م�شكلة تزويد امل�ست�شفى ومرافقه باملاء ال�صالح لل�رشب :ال يوجد �أي ربط بال�شبكة
العمومية لتوزيع املياه مما ي�ضطر امل�ست�شفى والعاملني به وغريهم ممن يرتادون امل�ست�شفى
�إىل ا�ستخدام مياه �أحد الآبار.
ويف الأخري ،كثرياً ما يتعر�ض املمر�ضون واملمر�ضات للإ�ساءة عندما ي�ضطرون لنقل م�صاب مبر�ض
عقلي يعاين يف ذات الوقت من اعتالل �آخر �إىل الق�سم الذي يفرت�ض �أن ي�ستقبله .وينظر �إىل هذا
املري�ض من قبل العاملني بالأق�سام الأخرى على �أنه جمنون وعدواين وقذر ومثري لل�شغب .وغالبا ما
يجد املمر�ضون واملمر�ضات العاملون يف جمال الأمرا�ض العقلية �أنف�سهم ،يف مثل هذه احلالة ،غري
مرحب بهم ويتعر�ضون للإ�ساءة وي�ضطرون �إىل حتمل ت�رصفات غري مقبولة وغري مربرة من �أقرانهم.
 .3.1.3امل�ساعدون ال�رضوريون يف الأمرا�ض العقلية
يتعلق الأمر بالعاملني من ذوي اخلربة التي تقت�ضيها طبيعة الطب النف�سي والأمرا�ض العقلية،
وتغري املقاربات والأفكار واملعايري وانت�شار �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال .وي�شمل ه�ؤالء:
■ الطبيب العام :هناك عدد قليل جداً من امل�ؤ�س�سات التي تتوفر على طبيب عام .بيد �أن هذا الأخري
ي�ضطلع بدور يف غاية الأهمية يف حاالت الطوارئ ويف حالة االعتالل امل�شرتك على �سبيل املثال؛
■ املخت�ص النف�ساين �أو الب�سيكولوغ :ال تتوفر �أي م�ؤ�س�سة على خمت�ص نف�ساين �أو ب�سيكولوغ.
ويرى املهنيون العاملون يف جمال ال�صحة العقلية �أنه �إذا كان عدد املخت�صني يف علم النف�س
املتخرجني من كلية الآداب عدداً كبرياً ف�إن قلة قليلة جداً منهم تلقت تكوين ًا يف جمال علم
النف�س الإكلينيكي ،و�أن هذه هي العقبة الرئي�سة التي حتول دون توظيفهم؛
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■ املتخ�ص�صون يف العالج عن طريق الفن و�/أو العالج الوظيفي �أو االن�شغايل
( :)ergothérapieوحدها امل�ست�شفيات �أو الأق�سام التابعة للمراكز اال�ست�شفائية
اجلامعية هي من توفر العالج عن طريق الفن �أو العالج الوظيفي �أو االن�شغايل .وال تقدم
امل�ؤ�س�سات الأخرى هذه اخلدمات ،غالب ًا ب�سبب االفتقار �إىل املوارد الب�رشية و�/أو غياب
الوعي بالأهمية البالغة التي يكت�سيها العالج عن طريق الفن والعالج الوظيفي؛
■ امل�ساعدون االجتماعيون :ال تتوفر امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية اخلا�صة بالأمرا�ض العقلية
�إال نادراً جداً على م�ساعدة اجتماعية .و�إن وجدت ،ف�إنها تعمل يف كثري من الأحيان
مع جميع �أق�سام امل�ست�شفى.

 .2.3اخلدمات املقدمة
 .1.2.3الإدارة واملراقبة من طرف ال�سلطات الق�ضائية
تتم �إدارة الأغلبية ال�ساحقة للمرافق بطريقة تقليدية ،فيما يتوفر النذر القليل منها على نظام معلوماتي.
كما �أن قاعدة البيانات ب�سيطة للغاية وال ت�ستجيب للمعايري الدولية ومتطلبات البحث والتحقيق.
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وال تعر�ض معظم امل�ؤ�س�سات �إجراءات القبول والإقامة يف امل�ست�شفى وال حقوق والتزامات
املرتفقني واملوظفني ،وال حتتفظ بامللفات الطبية للمر�ضى وفق الكيفيات الواجب اتباعها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تقوم ال�سلطات الق�ضائية ،التي تتمتع بحق مراقبة ال�سري القانوين لهذه
امل�ؤ�س�سات وتقع على عاتقها مراقبة مدى مطابقتها للقانون ،بالزيارات املقررة مبوجب القانون
�إال نادرا .ويف الغالب ما تكون التقارير التي تنجزها ر�سمية و�سطحية ،مما يجعلها حبي�سة الرفوف
�سواء لدى الق�ضاء �أو لدى م�صالح وزارة ال�صحة.
 .2.2.3اال�ستقبال والقبول
يتم اال�ستقبال عموما يف ظروف عادية ح�سب مدى توفر املوظفني واحليز املكاين .وقد حر�صت
بع�ض امل�ؤ�س�سات على ت�سهيل اال�ستقبال والولوج من خالل تهيئة ف�ضاء وظيفي خم�ص�ص لذلك
و�إحداث وحدة خا�صة ،غري �أن معظمها ي�شتغل باحلد الأدنى من الو�سائل.
يف املقابل ،يطرح القبول بع�ض امل�شاكل ،ال�سيما يف امل�ؤ�س�سات التي ترف�ض جتاوز قدرتها
اال�ستيعابية ،مما ال يجعله يف متناول اجلميع .وت�شتكي كافة املرافق دون ا�ستثناء من م�شاكل
االكتظاظ ،ال�شيء الذي يدفعها �إىل رف�ض قبول مري�ض يحتاج فعال للعالج .و�أمام �إحلاح الأ�رس،

حتاول بع�ض امل�ؤ�س�سات �إيجاد احللول املنا�سبة لهذه امل�شكلة العوي�صة� ،إما عرب �إجبار الأ�رسة التي
دخل مري�ضها �إىل امل�ست�شفى على العودة ال�سرتداده يف �أقرب وقت ممكن� ،أو عن طريق �إجبار
الأ�رسة التي ت�رص على �إبقاء مري�ضها يف امل�ست�شفى على �إرجاعه �إىل البيت عند حت�سن حالته ن�سبيا،
و�إما من خالل مطالبة العائلة مبنح الإدارة م�صاريف النقل الالزمة لعودة املري�ض املتعافى �إىل ذويه،
وغريها من احللول.
 .3.2.3الإقامة يف امل�ست�شفى
تعتمد الإقامة يف امل�ست�شفى ب�شكل عام على طبيعة املرفق وجتهيزاته وطاقمه الطبي وموارده
الب�رشية واملالية .وتوجد الأماكن املخ�ص�صة لال�ست�شفاء يف معظم امل�ؤ�س�سات يف حالة يرثى لها
ومبعدات قليلة ،عالوة على االكتظاظ.
ويف ظل هذه الظروف غري املواتية ،تعترب الأ�رس ،ال�سيما الفقرية منها ،الإقامة يف امل�ست�شفى جمرد
�إجراء «حلرا�سة» املري�ض �أو بتعبري �أدق الحتجازه  45حتى �إ�شعار �آخر ،ولي�س كفعل عالجي.
 .4.2.3العالجات
الحظ الفريق الزائر �أن العالجات املقدمة للمر�ضى يف �أغلب املرافق� ،سواء �أثناء الإقامة يف
امل�ست�شفى �أو خارجه ،ب�سيطة وكال�سيكية تقريبا ،وال يتم بذل �أي جهد لتطوير طرق �أكرث حداثة
وو�سائل عالج مرنة.
وبالتايل ،ال يكون مبقدور م�ؤ�س�سة طب الأمرا�ض العقلية حتيني املعارف العلمية التي اكت�سبتها
فرقها يف بداية م�شوارها وتكييف بروتوكوالت العالج مع املتطلبات املتغرية لعالج املر�ض
العقلي .ففي كثري من الأحيان ،يتم �إعطاء بع�ض الأدوية رغم معرفة الطبيب مبحدودية فعاليتها،
وذلك حتت ذريعة قلة الو�سائل املتاحة.

.45طلع الفريق الزائر ،يف تارودانت مثال ،على بع�ض املرا�سالت التي تلتم�س فيها الأ�رس من ال�سلطات املحلية التدخل لدى
�إدارة امل�ست�شفى من �أجل «احتجاز مري�ضهم لأطول مدة ممكنة».
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 .5.2.3الأدوية
ويف ما يخ�ص الأدوية ،جتدر الإ�شارة �إىل مالحظتني �أ�سا�سيتني:
تنتمي جميع الأدوية املوزعة يف م�ؤ�س�سات عالج الأمرا�ض العقلية تقريبا �إىل الأجيال القدمية،
�إذ ال تتوفر هذه امل�ؤ�س�سات على الأجيال اجلديدة من العقاقري التي ت�سبب �آثار جانبية �أقل ومتنح
فعالية �أكرث لكن بكلفة �أكرب� .إن هذه امل�شاكل املالية و�أحيانا غياب �إرادة التحديث ي�ضع الأطر
الطبية يف موقف حرج ويولد لديهم �أزمة �ضمري ويدفعهم �إىل فقدان الثقة يف م�صداقية عملهم
والأدوية التي ي�صفون.
ال يتم عموما حفظ الأدوية املتوفرة تبعا لل�رشوط الالزمة ،ب�سبب غياب الثالجات واملجمدات
ومكيفات الهواء ،بل وحتى يف املرافق املتواجدة يف املناطق التي ميكن �أن ت�صل فيها احلرارة �إىل
 45درجة يف ف�صل ال�صيف �أو تنخف�ض �إىل �أقل من ال�صفر خالل ف�صل ال�شتاء.
 .6.2.3الأر�شيف
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ما �أقل امل�ؤ�س�سات التي حتفظ �أر�شيفها بعناية ال�ستخدامه يف الأغرا�ض العلمية وغريها .ومع ذلك،
ينبغي الإ�شارة �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يعهد �إليهم بحفظ ال�سجالت غالبا ما يكونون على بينة من
القواعد املهنية املتعلقة بال�رسية ومينعون بالتايل �أي �شخ�ص غري م�ؤهل قانونا من الولوج �إليها.
 .7.2.3اخلربة
الحظت البعثة �أنه يف املناطق التي ال تتوفر �إال على طبيب واحد فقط خمت�ص يف الأمرا�ض العقلية،
غالبا ما تعهد املحاكم باخلربة الطبية ،ال�سيما يف الق�ضايا اجلنائية� ،إىل نف�س هذا الطبيب الذي
يكون قد تابع حالة املعني بالأمر من قبل .ويتعلق الأمر هنا بنوع من التنايف �أو تعار�ض امل�صالح
الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ممار�سات غري �سليمة وخمالفة للأخالقيات املهنية.
 .8.2.3التغذية
با�ستثناء عدد قليل من امل�ؤ�س�سات ،خ�صو�صا التابعة منها �إىل مراكز ا�ست�شفائية جامعية ،تعترب
الوجبات املقدمة للمر�ضى غري كافية وغري متوازنة .وغالبا ما تلج�أ امل�ست�شفيات �إىل �رشكات
خا�صة تزودها بالغذاء ،بيد �أن هذه الأخرية ال ت�أخذ يف االعتبار املعايري الغذائية وال االحتياجات
اخلا�صة للمر�ضى وعالجهم.

 .9.2.3النظافة
مما ال �شك فيه �أن النظافة عامل �أ�سا�سي من عوامل عالج الأمرا�ض العقلية ،على غرار الأمرا�ض
الأخرى ،كما تعد يف الوقت نف�سه م�ؤ�رشا على مدى احرتام كرامة الإن�سان.
لكن ما �أكرث �أوجه الق�صور التي متت معاينتها يف هذا الإطار والتي ت�رض ب�شكل وا�ضح بحق
املر�ضى يف ظروف �إقامة الئقة حتفظ كرامتهم .وتتجلى هذه االختالالت على عدة م�ستويات،
نذكر منها على اخل�صو�ص:
■ ندرة مواد التطهري والتنظيف الالزمة ل�ضمان نظافة املرتفقني؛
■ �ضعف تواثر ا�ستحمام املر�ضى؛
■ �سوء حالة املالب�س التي يرتديها املر�ضى؛
■ ندرة املواد املنظفة واملعدات الالزمة لنظافة املكان؛
■ احلالة املزرية للمراحي�ض واحلمامات؛
■ انت�شار الأو�ساخ والروائح النتنة.
� .10.2.3إعادة الإدماج
بالرغم من �أهمية مرحلة �إعادة الإدماج بعد اال�ست�شفاء ومن كونها جزءا من مراحل رعاية وعالج
املر�ضى امل�صابني با�ضطرابات عقلية ،ف�إنها ال حتظى ب�أي اهتمام .وهذا من بني �أ�سباب الف�شل �شبه
احلتمي للعالج يف العيادات اخلارجية .ف�إعادة الإدماج ت�سمح ملرتفق الطب العقلي با�ستعادة ثقته
يف نف�سه تدريجيا وال�شعور بجدواه وب�أنه مواطن معرتف مبواطنته.
ويف هذا الإطار ،جتدر الإ�شارة �إىل �أنه بف�ضل جهود طبيبة �أمرا�ض عقلية مت ت�أ�سي�س جمعية لت�أهيل
املر�ضى العقليني مبدينة فا�س ،تتوفر على ور�شات فنية وحرفية وقاعات للألعاب مبقرها ،مما
ي�سمح باال�شتغال ب�شكل جيد ومنتظم مل�ساعدة املر�ضى و�إعادة ت�أهيلهم اجتماعيا.
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 .4حماية الفئات اله�شة
ت�شمل هذه الفئات الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل اهتمام خا�ص وعناية طبية ت�ستجيب لظروفهم
وحالتهم ،مثل الن�ساء والأطفال وامل�سنني واملدمنني على املخدرات.

 .1.4الن�ساء
الحظت بعثة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،عند زياراتها مل�ست�شفيات و�أق�سام معاجلة املر�ضى
العقليني� ،أن هذه املرافق ،يف غالبيتها ،ال تدمج مقاربة النوع يف خططها ومقارباتها وال تعطي
الن�ساء االهتمام الذي يجب �أن يعطى لهن باعتبار خ�صو�صيتهن.
�إن امل�س�ؤوليات والأدوار املتعددة التي باتت ت�ضطلع بها املر�أة اليوم� ،أكرث ف�أكرث ،وال�ضغوط التي
تتحملها ب�شكل دائم تقريبا يف احلياة اليومية ،ت�ضعها �أمام خطر الإ�صابة با�ضطرابات عقلية �أو
با�ضطرابات يف ال�سلوك .وترتبط هذه ال�ضغوط عموما بالتمييز و�أ�شكال العنف املختلفة املمار�سة
�ضدها والقائمة على �أ�سا�س اجلن�س.
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ولهذا ال�سبب حتديدا يجب �أن يتم التعامل مع املر�أة التي تعاين من مر�ض عقلي بطريقة خا�صة تراعي
ه�شا�شتها� ،سواء على م�ستوى التح�سي�س �أو الإعالم �أو اال�ستقبال �أو القبول �أو الإقامة بامل�ست�شفى،
�إذ يجب توفري حماية مالئمة لها �ضد جميع �أنواع التمييز واالعتداء ،مبا يف ذلك االعتداء اجلن�سي
واال�ستغالل اجل�سدي .كما يجب �أن تتوفر املر�أة امل�صابة على حياة خا�صة منا�سبة و�أن ت�ستفيد خالل
فرتة الإقامة يف امل�ست�شفى من بيئة جيدة وظروف عي�ش حترتم كرامتها وخ�صو�صيتها كامر�أة ،دون
احلديث عن �رضورة حماية �رسية ملفها الطبي� ،إذ ال يجب بتاتا الك�شف عن املعلومات املرتبطة
ب�صحتها العقلية من دون موافقتها ال�رصيحة واحل�رصية .و�إن هذا احلق الذي ينطبق على جميع
املر�ضى يجب �أن ُيكفل ب�شكل خا�ص للن�ساء ،ب�سبب �ضغوط الأ�رس والأزواج.

 .2.4الأطفال
غالبا ما يتم �إهمال وجتاهل اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية التي حتدث خالل مرحلة الطفولة
واملراهقة ،رغم �أنها قد تعيق منو الفرد ،حيث ميكن �أن يكون لغياب العناية والرعاية ال�صحية يف
هذه ال�سن عواقب مر�ضية واجتماعية واقت�صادية خطرية.
ويعد طب الأطفال النف�سي يف حد ذاته تخ�ص�صا حديثا يف بلدنا كما �أن الأطباء املخت�صني
وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف هذا املجال ال تزال تعترب عملة نادرة جدا.

وجدير بالذكر ،يف هذا ال�سياق� ،أنه مت م�ؤخرا �إحداث م�صلحة خا�صة بالأمرا�ض العقلية للأطفال
باملركز اال�ست�شفائي اجلامعي بالدار البي�ضاء ،وهي م�صلحة ميكن اعتبارها مبثابة مثال يحتدى� ،إن على
م�ستوى ت�صميمها يف حد ذاته �أو معداتها �أو اجلهود التي تبذلها الأطقم العاملة فيها.
ويتوفر م�ست�شفى الرازي ب�سال كذلك على م�صلحة خا�صة بالأمرا�ض العقلية للأطفال كما �أن
هناك م�صلحة لال�ست�شارات الطبية للمراهقني بحي �أكدال بالرباط.
هذا كل ما يتوفر عليه املغرب من م�صالح خا�صة بطب الأمرا�ض العقلية للأطفال واملراهقني ،مما
ي�شكل نق�صا خطريا يف بلد متثل فيه الفئة العمرية التي يقل �سنها عن � 18سنة ن�صف ال�ساكنة تقريبا.
ونظرا النت�شار اال�ضطرابات العقلية اخلا�صة بالطفولة واملراهقة ،46وباعتبار �أن العديد من
اال�ضطرابات التي مت�س املراهقني هي ا�ضطرابات كامنة �أو بادية يف مرحلة الطفولة ،ف�إنه من
ال�رضوري �إيالء اهتمام خا�ص للطب النف�سي للأطفال واملراهقني.

 .3.4الأ�شخا�ص امل�سنون
يعترب الأ�شخا�ص امل�سنون من بني الفئات الأكرث ه�شا�شة يف املجتمع .و�إذا كانت بع�ض الأمرا�ض
املعروفة ،كمر�ض «الألزهامير»� ،سهلة الت�شخي�ص ف�إن بع�ض اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية
الأخرى كحاالت االكتئاب قلما يتم ك�شفها ومعاجلتها� ،إذ غالبا ما يعتقد �أنها مرتبطة �ضمنيا
بكرب ال�سن .ويف غياب �سيا�سة تعنى بال�صحة العقلية وتهتم بهذه الفئة االجتماعية وبخ�صو�صياتها
وه�شا�شتها وو�ضعها ويف �سياق التحوالت العميقة التي ي�شهدها املجتمع وقيمه (�إذ تعد
�شيخوخة ال�ساكنة معطى �أ�سا�سيا يف هذا ال�صدد) يواجه املغرب و�سيظل م�شكلة انعدام الرعاية
ال�رضورية لهذه الفئة املجتمعية التي تعاين من �أمرا�ض ال�شيخوخة وارتفاع ن�سبة امل�سنني املودعني
يف امل�ست�شفى ب�صفة اعتباطية ،مما ي�ساهم يف اكتظاظ امل�ست�شفيات. 47

.46تنق�سم هذه اال�ضطرابات �إىل فئتني رئي�سيتني هما :ا�ضطرابات النمو النف�سي واال�ضطرابات العاطفية وال�سلوكية.
وتتميز الأوىل ب�صعوبة �أو ت�أخر يف اكت�ساب بع�ض الوظائف مثل النطق واللغة �أو با�ضطرابات قوية يف النمو مثل
التوحد ،بينما تتعلق الثانية با�ضطرابات احلركة وفقدان الرتكيز وا�ضطرابات ال�سلوك واال�ضطرابات العاطفية يف
مرحلة الطفولة.
.47الحظ الفريق الزائر عند معاينته مل�ست�شفى بر�شيد �أن مائة �شخ�ص ُم�سن يقيمون بهذا امل�ست�شفى رغم �أنهم ال ي�شكون من
�أي مر�ض .لكن الأجدر هو و�ضعهم يف مركز اجتماعي عو�ض م�ؤ�س�سة للأمرا�ض العقلية.
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 .4.4املدمنون
�إن الإدمان على املخدرات ا�ضطراب �سلوكي يهم �رشيحة عري�ضة من ال�سكان ،خا�صة ال�شباب.
ويت�سبب الإدمان يف عدة �آفات كحوادث ال�سري وال�صدمات النف�سية وحاالت االنتحار وانت�شار
العنف وغريها من امل�شاكل ال�صحية واالجتماعية اخلطرية .وبناء عليه ،من ال�رضوري و�ضع �سيا�سة
قوامها حماربة الإدمان والتخفيف من �آثاره.
وتبقى امل�صالح الطبية التي تعنى مبعاجلة الإدمان غري كافية مقارنة مع تف�شي م�شكل الإدمان على
الكحول واملخدرات .كما تظل هذه امل�صالح بعيدة املنال بالن�سبة للمدمنني املعوزين ،فكثريون
هم املدمنون الذين ال يجدون الو�سائل وال امل�ؤ�س�سات التي من �ش�أنها �أن ت�ضع حدا ملعاناتهم.

 .5امل�ؤ�س�سات اخل�صو�صية للأمرا�ض العقلية
�إىل غاية تاريخ كتابة هذا التقرير (غ�شت  ،)2012يتوفر املغرب على  131طبيبا للأمرا�ض العقلية
يف القطاع اخلا�ص وم�صحة واحدة متخ�ص�صة يف معاجلة اال�ضطرابات العقلية.
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وتبني هذه الأرقام املخيفة �أن القطاع اخلا�ص ال ميكن بتاتا �أن يغطي الق�صور الذي يعاين منه
القطاع العام كما لن ي�ستطيع اال�ستجابة للمتطلبات امل�ستعجلة واملتزايدة يف هذا املجال� ،إذ لي�س
ب�إمكان م�صحة واحدة �أن متلأ الفراغ الذي يعي�شه قطاع ال�صحة العقلية يف املغرب.
وبالإ�ضافة �إىل قلة الأطباء النف�سيني وم�ؤ�س�سات الأمرا�ض العقلية يف القطاع اخلا�ص ،يعاين هذا
القطاع من عدة م�شاكل �أخرى نذكر منها ما يلي:
■ ارتفاع كلفة اال�ست�شارة الطبية واال�ست�شفاء والعالجات وطول مدة العالج و�رضورة
�إ�رشاك عدة متدخلني وا�ستعمال و�سائل عالجية خمتلفة ،وغريها .واملالحظ �أن ال�سلطات
العمومية ال ت�أخذ هذه الإكراهات بعني االعتبار وال تُخ�ضع الطب النف�سي اخلا�ص
لت�رشيع يقننه ويحدد تعريفته العالجية؛
■ هزالة �أو انعدام التعوي�ض عن تكاليف عالج الأمرا�ض العقلية من طرف �صناديق ال�ضمان
االجتماعي �أو �رشكات الت�أمني؛

■ �إلزام امل�صحات اخلا�صة مبوجب القانون بالتوفر على غرفة عمليات قبل منح الرتخي�ص لها،
رغم �أن م�صحات طب الأمرا�ض العقلية لي�ست يف حاجة �إىل جناح للعمليات.وامل�صحة
الوحيدة يف املغرب املخت�صة يف الأمرا�ض العقلية فتحت �أبوابها ب�صفة ا�ستثنائية؛
■ كل املمر�ضني واملمر�ضات املخت�صني يف الأمرا�ض العقلية (متدربون �أو مزاولون)
ي�شتغلون مبوجب عقد مربم مع وزارة ال�صحة .وعليه ،ي�صعب على امل�صحات اخلا�صة
�أن توظف ممر�ضة �أو ممر�ضا خمت�صا؛
■ وجود فراغ قانوين فيما يتعلق بطب الأمرا�ض العقلية وبال�ضمانات املرتبطة بهذا االخت�صا�ص
ومب�صحات الأمرا�ض العقلية والأطباء النف�سيني املزاولني يف القطاع اخلا�ص.

 .6املجتمع املدين والطب النف�سي
ي�ستطيع املجتمع املدين �أن يلعب دورا مهما يف الوقاية والتوعية بق�ضايا الأمرا�ض العقلية ويف
حماية حقوق امل�صابني بها .ويف هذا الإطار ،يجب ت�شجيع اجلمعيات التي تعمل يف هذا
املجال وم�ساعدتها على حتقيق �أهدافها و�إ�رشاكها يف بلورة وتنفيذ الت�رشيعات واال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات والربامج املتعلقة بال�صحة العقلية .و تنق�سم هذه اجلمعيات �إىل ثالث فئات:
■ جمعيات عائالت امل�صابني بالأمرا�ض العقلية التي تلعب دورا هاما يف توعية املجتمع
بالأمرا�ض العقلية وتعزيز الرعاية الطبية ومتابعة العالج وفعاليته خارج امل�ست�شفى .غري
�أن هذه العائالت ت�صطدم بامل�شاكل املبا�رشة واليومية املرتبطة باال�ضطرابات العقلية
و�آثارها املتعددة.
■ جمعيات مرتفقي خدمات طب الأمرا�ض العقلية :مت �إن�شاء �أول جمعية من هذا النوع
يف مدينة الدارالبي�ضاء ،وتكت�سي مثل هذه اجلمعيات �أهمية كربى �سواء بالن�سبة ملرتفقي
خدمات طب الأمرا�ض العقلية حيث تدافع عن حقوقهم �أو بالن�سبة للمجتمع حيث
ت�ساهم يف توعية هذا الأخري بامل�شاكل املرتبطة بالطب النف�سي.
جمعيات �أطباء الأمرا�ض العقلية ،وهي خم�سة:
■ اجلمعية املغربية للطب النف�سي :وهي جمعية علمية تعنى �أ�سا�سا بالبحث العلمي
ومواكبة املعلومات والنظريات امل�ستجدة يف جمال الطب النف�سي وال�صحة العقلية؛
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■جمعية الأطباء النف�سيني املزاولني يف القطاع اخلا�ص :وجتمع الأطباء النف�سيني الذين
ميار�سون مهنتهم يف القطاع اخلا�ص؛
■جمعية الأطباء النف�سيني املزاولني يف القطاع العام :وجتمع الأطباء النف�سيني الذين
ميار�سون يف القطاع العام كيفما كان نوع امل�ؤ�س�سة التي يزاولون فيها؛
■اجلمعية املغربية للطب النف�سي املخت�ص يف الأطفال واملراهقني ،وتهدف �أ�سا�سا �إىل تطوير
الطب النف�سي املوجه للأطفال واملراهقني و�إيالء العناية الالزمة �إىل هذه الفئة العمرية؛
■جمعية املمر�ضني يف قطاع الطب النف�سي :وتهدف �إىل النهو�ض بال�صحة العقلية
و�إقامة الروابط بني �أع�ضائها وجميع الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني املهتمني مبجال
ال�صحة العقلية.
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مالحظات 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:
■ 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 �إدماجا عر�ضانيا 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.
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تو�صيـ ــات
�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 نزيالته وحرمتهن،
ووقف م�سل�سل تدهور هذه البنية؛
■ ت�شكيل جلنة خمتلطة خا�صة لدرا�سة حالة م�ست�شفى بر�شيد يف كافة �أبعادها وتفعيل 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؛

�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؛
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■ 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:
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■ 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 بعلماء نف�س �رسيريني 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؛
■ 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 العاملي 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.

71

من�شورات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
الإيداع القانوين2013MO1373 :
ردمك978-9954-606-09-4 :

2013

مطبعة املعارف اجلديدة  -الرباط

