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مقدمة الدليل

�إىل ما قبل �حلرب �لعاملية �لثانية كانت �ل�سحة �لنف�سية تكاد ال تذكر، �إىل �أن ظهرت 
�إثرها  على  و�لتي  �ل�سعوب،  على  خّلفتها �حلرب  �لتي  �لكبرية  �لنف�سية  �ال�سطر�بات 
بد�أ �لعامل يلتفت لل�سحة �لنف�سية ويدرك مدى �أهميتها، حتى �سنفت منظمة �ل�سحة 
�لعاملية �ل�سحة �لنف�سية باأنها جزء �أ�سا�سي من �ل�سحة، بل وذكرت �أن �ال�سطر�بات 
وذلك  �الأوىل،  �خلم�سة  �الأمر��ض  �سمن   2020 �لعام  بحلول  تدخل  �سوف  �لنف�سية 
كثرية  لعو�مل  نتيجة  �لعامل  يف  �لنف�سية  �ال�سطر�بات  �نت�سار  يف  �لهائل  �لتز�يد  بعد 
ومتد�خلة، نف�سية، وبيولوجية، و�جتماعية، وميكن من خالل �الأرقام �ال�ستدالل على 
يف  �لنا�ض  من  كبرية  �أعد�د�  ت�سيب  �لنف�سية  �ال�سطر�بات  �أن  حيث  �مل�سكلة،  حجم 
وتت�سبب  و�الجتماعية،  �القت�سادية  �مل�ستويات  خمتلف  ومن  �لعمر،  مر�حل  خمتلف 

بتدهور ومعاناة ميتد تاأثريها من �ملري�ض �إىل �الأ�سرة و�ملجتمع.
بالقلق، و7%  �لب�سر م�سابون  �لعاملية فاإن نحو ثلث  �آخر تقدير�ت �ل�سحة  وبح�سب 
يعانون �الكتئاب �لنف�سي، و%1 �لف�سام، و%3 �لو�سو��ض �لقهري، فيما يعاين نحو 

%20 من �الأطفال و�ملر�هقني يف �لعامل من ��سطر�بات وم�سكالت نف�سية. 
�أما يف �ليمن ورغم �لظهور �ملبكر ملر�كز وم�سحات �لعالج �لنف�سي منذ �لعام 1966، 
�إال �أن �ل�سحة �لنف�سية كانت �إىل ما قبل �لعام 2011 تقت�سر على ب�سع مر�كز عالجية 
يح�سلون  ال  نف�سية  ��سطر�بات  من  يعانون  ممن  �لكثريون  وكان  للمخت�سني،  تفتقر 

على خدمات �ل�سحة �لنف�سية.
ونتيجة لذلك مت تاأ�سي�ض موؤ�س�سة �لتنمية و�الإر�ساد �الأ�سري مطلع �لعام 2011، و�لتي 
�أخذت على عاتقها تلبية �الحتياجات �لنف�سية و�ملجتمعية للفرد و�الأ�سرة، من خالل 

كادر متخ�س�ض وذو كفاءة.
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ومنذ تاأ�سي�سها تو�سع ن�ساط �ملوؤ�س�سة حتى �أ�سبحت �إحدى �أبرز �ملوؤ�س�سات �ملتخ�س�سة 
يف �لعالج �لنف�سي، خ�سو�سا مع دخول �لبالد يف �أتون �حلرب منذ �لعام 2015.. 

�أوجد  ما  وهو  �لنف�سية،  �ل�سحة  على  �ليمن بظاللها  �لد�ئرة يف  �ألقت �حلرب  حيث 
حتديات مهولة متعلقة بتلبية �الحتياجات �لنف�سية لليمنيني، ب�سبب �ت�ساع د�ئرة �لنز�ع، 

ومن جر�ئها �أ�سبحت �لبالد بيئة خ�سبة الإ�سابة �لكثريين با�سطر�بات نف�سية. 
�لعمل  وظروف  �ل�سريع،  �الجتماعي  بالتغيري  ترتبط  �لنف�سية  �ال�سطر�بات  تلك 
�ملجهدة، و�لتمييز بني �جلن�سني، و�ال�ستبعاد �الجتماعي، و�أ�سلوب �حلياة غري �ل�سحي، 
و�نتهاكات �حلقوق، �إال �أن �أبرزها �رتباطها بالعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، �لذي 

ركزت عليه �ملوؤ�س�سة، و�أولته جل �هتمامها موؤخر�. 

أهداف الدليل:
و�سع هذ� �لدليل كمرجع حقوقي خا�ض بالناجني و�لناجيات من �لعنف �لقائم على 
�أثناء تلقيهم للخدمات �لنف�سية  �لنوع �الجتماعي ويتعرفون من خالله على حقوقهم 

و�الجتماعية يف �ملوؤ�س�سة و�ملركز .

ويهدف هذا الدليل إلى:
1.   تو�سيح �أدو�ر �ملوؤ�س�سة يف تقدمي �خلدمات �لنف�سية للناجني .

2.   تعزيز �لوعي لدى �لناجني مباهية �خلدمات �لنف�سية �لتي ي�ستطيعون �حل�سول عليها.
3.   توعية �لناجني بحقوقهم �لنف�سية عند تلقي �خلدمات �لنف�سية .

ذ�ت  يف  �لعاملة  و�ملنظمات  �الأفر�د  �أمام  متاحة  وعملية  علمية  مرجعية  توفري     .4
�ملجال للوعي و�لتوعية بحقوق �لناجني من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي .

ياأخذ �لدليل بعني �العتبار �أن وعي �لناجي /ة بحقوقه هو �أ�سا�ض �خلدمة �لتي تقدمها 
�ملوؤ�س�سة له ، وحجر �الأ�سا�ض لبناء �لثقة مع مقدمي �خلدمات �لنف�سية ، وبالتايل فاإن 
هذ� �لدليل يوؤكد على �سرورة �اللتز�م بحقوق �لناجي/ة حتى تتم �ملعاجلة �لنف�سية 

وفق �ملعايري �الإن�سانية �لعاملية و�ملو�ثيق �لدولية و�ملقا�سد �ل�سرعية .
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من يستطيع استخدام هذا الدليل؟
يتوجه هذ� �لدليل ب�سكل خا�ض �إىل �لناجني و�لناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع 
�الجتماعي و�إىل ذويهم و�أو�سيائهم و�إىل كل من له �سلة بالناجني ومن خاللهم �إىل 

�ملنظمات و�جلهات �لتي تقدم خدمات �لرعاية �ل�سحية �لنف�سية يف �ليمن .

الفئات المستفيدة من هذا الدليل: 
1.  �لناجني من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي من �جلن�سني ومن خمتلف �الأعمار.

مقدمي �خلدمات �لنف�سية من �إ�ست�ساريني و�أطباء و�أخ�سائيني ومعاجلني و�إد�ريني.. 2
�ملنظمات و�جلهات �لعاملة يف ذ�ت �لفئة �مل�ستهدفة.      . 3

كيفية استخدام هذا الدليل :
�لعنف . 1 من  �لناجني  حلقوق  وعمليا  نظريا  مرجعا  �الإر�سادي  �لدليل  هذ�  يعترب 

�لقائم على �لنوع �الجتماعي.
�لنف�سية . 2 �ل�سحية  �لرعاية  يف  و�لعاملني  للناجني  خ�سي�سا  �أعد  �لدليل  هذ� 

لتو�سيح �حلقوق �لتي يتمتع بها �لناجي و�لتي تلتزم �ملوؤ�س�سة بتوفريها وتطبيقها 
عند تلقي �لناجني خلدمات �ل�سحة �لنف�سية .

هذ� �لدليل يف ن�سخته �الأوىل قابل للنقد و�لت�سويب وبتفاعل �جلميع ميكن تطويره . 3
و�إثر�وؤه حتى ي�سري دليال متكامال يف �مل�ستقبل �لقريب .

   من �ملهم �أن يتلقى �مل�ستفيد من �لدليل تو�سيحا و�سرحا م�ستفي�سا لبيان �حلقوق . 4
�لتي يتمتع بها ، عند تلقيه للرعاية �ل�سحية �لنف�سية يف �ملوؤ�س�سة.

ي�ستح�سن توزيع هذ� �لدليل على �الأفر�د و�جلهات و�ملنظمات �ل�سريكة للموؤ�س�سة . 5
يف ذ�ت �لق�سية  حتى تعم �لفائدة وتتو�سع د�ئرة �ملعرفة لدى جميع �ملهتمني بهذ� �ملجال.

فريق إعداد الدليل
أ.د. بلقيس محمد جبـــــاري

د.سيف الدين محمد امليــري

د. محمــــد أحمد الفقيــــة

أ.محمد عبدة عـــــــــــــامر

أ.أسامة عبدالســـالم عطيـــة
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دليل المصطلحات والكلمات المفتاحية :
�أر�سية م�سرتكة لدى �جلميع مبعاين �مل�سطلحات و�لكلمات �لتي  �إيجاد  يهدف هذ� �جلدول �إىل 
�ستتكرر د�خل هذ� �لدليل خا�سة ويف جمال مناه�سة �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي عامة 

فهذ� �جلدول يحدد معاين تلك �مل�سطلحات و�لكلمات حتى ال يتم تف�سريها ب�سكل خمتلف .

تفسيره أينما وجدالمصطلح

ق  حقو
جين لنا ا

هي �ل�سيا�سات و�لقو�نني �لتي تلتزم �ملوؤ�س�سة بحمايتها و�حلفاظ عليها جتاه 
�لناجني وذويهم.

الناجي 
من العنف 
االجتماعي

�لنوع �الجتماعي. �مل�سطلحات  �لقائم على  للعنف  �ل�سخ�ض �لذي تعر�ض 
“�ل�سحية"

 و "�لناجي" ميكن �أن ت�ستخدم بالتبادل. “�ل�سحية" هو م�سطلح ي�ستخدم 
�ملف�سل  �مل�سطلح  هو  "�لناجي"  و�لطبية.  �لقانونية  �لقطاعات  يف  عادة 

عموما يف قطاعات �لدعم �لنف�سي و�الجتماعي الأنه يعني �ل�سمود.

العنف القائم 
على النـوع 
االجتماعي

على  بناًء  �ل�سخ�ض،  �إر�دة  �سد  يرتكب  �سار  فعل  الأي  �سامل  هو م�سطلح 
�لفروق �الجتماعية )�لنوع �الجتماعي( بني �لذكور و�الإناث. يتم ��ستخد�م 
�أن  للتاأكيد على حقيقة  �الأول  �ملقام  �لنوع يف  �لقائم على  �لعنف  م�سطلح 
�لهيكلية وتفاوت �ل�سلطة على �أ�سا�ض �لنوع �الجتماعي بني �لذكور و�الإناث 
متعددة  الأ�سكال  �لتعر�ض  خطر  يف  �الإناث  ي�سع  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف 
�أو  و�لعقلي،  �جل�سدي  �الأذى  تلحق  �لتي  �الأعمال  ي�سمل  وهذ�  �لعنف.  من 
�سائر  �أو  �لق�سر،  �أو  �لقبيل  هذ�  من  باأفعال  و�لتهديد  �ملعاناة  �أو  �جلن�سي 
�أ�سكال �حلرمان من �حلرية، �سو�ء حدث ذلك يف �حلياة �لعامة �أو �خلا�سة.

النـــوع 
االجتماعي

ذكر�  �الإن�سان  بكون  �ملت�سلة  �الجتماعية  و�لفر�ض  �خل�سائ�ض  �إىل  ي�سري 
و�أنثى و�لعالقات بني �لن�ساء و�لرجال و�الأوالد و�لبنات، ف�سال عن �لعالقات 

بني �لن�ساء وبني �لرجال.

الصحـة 
النفسية

لي�ست جمّرد غياب �ال�سطر�بات �لنف�سية، بل هي حالة من �لعافية ي�ستطيع 
�لعادية  �لتوّتر  حاالت  مع  و�لتكّيف  �خلا�سة  �إمكاناته  �إدر�ك  فرد  كل  فيها 

و�لعمل ب�سكل منتج ومفيد و�الإ�سهام يف جمتمعه �ملحلي.

تفسيره أينما وجدالمصطلح

الرعاية 

وخلدمات  لالإ�سابات،  طبي  عالج  �إىل  و�لناجني  �لناجيات  حتتاج  قد 
�ل�سحة �لنف�سية خا�سة �لناجيات �الإناث، �لالت يع�سن مع �ملعتدي �أو/ال 
وتعر�سن حلادثة عنف ، وت�سمل �لرعاية �لطبية توثيق وعالج �الإ�سابات، 
وجمع �الأدلة ، �لفح�ض من �لعدوى باالأمر��ض �ملنقولة جن�سيًا و�لرعاية 
و�ال�ست�سارة  �الجتماعي  �لنف�سي  و�لدعم  �حلالة  وتقييم  �لوقائية، 

و�ملتابعة.

الدعم النفسي 
االجتماعي 
للناجين من 
العنف القائم 
على النوع 
االجتماعي

�لعاطفية  �الآثار  معاجلة  �إىل  تهدف  �لتي  و�مل�ساعد�ت  �خلدمات  هي 
و�لنف�سية و�الجتماعية �ل�سارة من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي. 
ي�سعى �لدعم �لنف�سي و�الجتماعي لتح�سني رفاهية �لناجيات من خالل:

 �أ( دعم �سفاء �لناجني و�أ�سرهم؛ 
 ب( ��ستعادة �حلياة �لطبيعية وم�سار �حلياة �لطبيعي.

 ج( حماية �لناجني من تر�كم �الأحد�ث �الأليمة و�ل�سارة.
 د( تعزيز قدرة �لناجني و�الأ�سر على رعاية �أطفالهم.

بناء  �إعادة  يف  فاعال  عن�سر�  ليكونو�  وعائالتهم  �لناجني  متكني  ه(   
�ملجتمعات �ملحلية ويف جت�سيد م�ستقبل مزدهر.

 ويركز �لدعم �لنف�سي �الجتماعي �أكرث على نطاق و��سع على �لفرد بينما 
تركز �إد�رة �لق�سايا على �الحتياجات �لفورية �ملتعلقة بحادثة �لعنف.

المبــــــادئ 
التوجيهيـــة 

�ل�سوء على حقوق  ت�سليط  يتم من خاللها  �لتي  �الأ�سا�سية   �ملبادئ  هي 
�لناجني و�حتياجاتهم من حيث ح�سولهم على �خلدمات �لد�عمة و�لتي 
حتفظ كر�متهم وت�سمن عنا�سر �ل�سرية و�ل�سالمة ومتكنهم من حتديد 
�لنوع  �لقائم على  �لعنف  �تباعه يف معاجلة حادثة  �سيتم  �لذي  �الإجر�ء 

�الجتماعي �لتي تعر�سو� لها.

الجهـة العاملة  
الجهات العاملة

�لعاملة يف جمال  و�ملوؤ�س�سات  و�ملنظمات  و�جلماعات  �الأفر�د  �إىل  ي�سري 
تكون  قد  �الجتماعي.  �لنوع  على  �لقائم  للعنف  و�ال�ستجابة  �لوقاية 
�ملحليني  و�ل�سكان  د�خليا  �لنازحني   / �لالجئني  من  �لفاعلة  �جلهات 

و�ملوظفني �أو �ملتطوعني وغريهم.
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تفسيره أينما وجدالمصطلح

الطفـل أو
القــاصر

�أنه  على  �لطفل   ،)CRC( �لطفل  حقوق  �تفاقية  من   ،1 �ملادة  حتدد 
»كل �إن�سان مل يتجاوز 18 عاما ما مل يبلغ �سن �لر�سد قبل ذلك مبوجب 

�لقانون �ملنطبق عليه يف بلده.

 المجتمع

هو جمموعة من �لنا�ض �لتي تعّرف نف�سها �أو يعّرفها �الأخرون خارجها من 
خالل نقاط م�سرتكة ثقافية �أو دينية �أو �جتماعية �أخرى، وخلفيات ثقافية 
منطقة  يف  م�سرتكة  �أهد�ف  ذ�ت  جماعية  هوّية  ت�سكل  و�لتي  وم�سالح 

جغر�فية حمددة.

الســــرية

�لطبية  �خلدمات  مبهن  مرتبط  �أخالقي  ومبد�أ  للناجي  حق  هي 
�خلدمة  مقدمي  قبل  من  �ل�سرية  على  �حلفاظ  ويتطلب  و�الجتماعية. 
وحماية �ملعلومات �لتي مت جمعها حول �لناجني و�ملو�فقة على تبادلها حول 
�ملكتوبة  �ملعلومات  بكافة  �الحتفاظ  ويتم  باإذن �سريح منهم.  �إال  حالتهم 
يف ملفات مقفلة وعليها فقط �ملعلومات غري �ملعرفة لل�سخ�سّية. وي�ستلزم 
�حلفاظ على �ل�سرية حول �النتهاكات �أال يقوم مقدمو �خلدمات مبناق�سة 
يلزمهم  ال  �لذين  �لزمالء  �أو  �الأ�سدقاء  �أو  �لعائلة  مع  �حلالة  تفا�سيل 
معرفتها. وهناك حدود لل�سرية �أثناء �لعمل مع �الأطفال �أو �لناجني �لذين 

يعربون عن نية الإيذ�ء �أنف�سهم �أو �أي �سخ�ض �آخر.

الموافقة / 
الموافقة 
المستنيرة 

�إعطاء  ويتم  متاأنية.  در��سة  بعد  وخ�سو�سا  قبول  �أو  مو�فقة  �إىل  ت�سري 
�ملو�فقة �حلرة و�مل�ستنرية ��ستناد� �إىل تقدير و��سح وفهم للحقائق و�الآثار 
�إعطاء  من  �لعالقة  �ساحب  ليتمكن  ما.  الإجر�ء  �مل�ستقبلية  و�لعو�قب 
�ل�سلة  �لكافية ذ�ت  كل �حلقائق  لديه  تكون  �أن  يجب  �مل�ستنرية  �ملو�فقة 
يجب  كما  �الجر�ء.  عو�قب هذ�  وفهم  تقييم  على  قادرً�  يكون  �أن  ويجب 
�أن يكون على علم بحقه يف رف�ض �لقيام باأي �جر�ء وحقه باأن ال يتعر�ض 
لالإكر�ه )�أي �أنه ال يتم �إقناعه بالقوة �أو �لتهديد(. ويعترب �الأطفال عموما 
�أو  �لقدرة  لديهم  لي�ض  الأنه  �مل�ستنرية  �ملو�فقة  تقدمي  على  قادرين  غري 
لديهم  �أن  يعرفون  ال  وقد  ما  �جر�ء  على  �ملرتتبة  �الآثار  توقع  يف  �خلربة 
�لقدرة على ممار�سة حقهم يف �لرف�ض. وهناك �أي�سا حاالت تكون فيها 
�أو �إعاقة ج�سدية �أو ح�سية  �ملو�فقة غري ممكنة ب�سبب �سعف �إدر�ك و / 

�أو عقلية.

تفسيره أينما وجدالمصطلح

المصادقة 
المستنيرة

هي �لرغبة �ل�سريحة يف �مل�ساركة يف �خلدمات. وعلى �لرغم من عدم 
�سنهم  لطبيعة  نظًر�  م�ستنرية  مو�فقة  منح  على  �ل�سغار  �الأطفال  قدرة 
و�ملو�فقة  �الأمر  ي�ستطيعون فهم هذ�  �أنهم  �إال  �لتي ال متكنهم من ذلك، 
»مو�فقة  على  �حل�سول  يلزم  وبالتايل  �خلدمات،  يف  �مل�ساركة  على 
�ل�سريحة  �لطفل  �مل�ستنرية هي رغبة  �لطفل.  و�مل�سادقة  م�ستنرية« من 

يف �مل�ساركة يف �خلدمات.

المشــــورة

هي عملية ديناميكية تتم وجها لوجه للتفاعل بني �سخ�سني يقوم خاللها 
و�أنهم  منها  يعانون  �لتي  �الأعر��ض  لتحديد  �لناجني  مب�ساعدة  �مل�ست�سار 
ميتلكون �خلربة التخاذ �لقر�ر�ت �مل�ساعدة يف تخفيف معاناته/معاناتها. 
وهي ت�سمن �ال�ستماع �لن�سط، توفري �لر�حة يف جو من �لتعاطف وم�ساعدة 
�لقيام به جتاه م�ساكلهم، مع �لرتكيز على  �لناجني للعمل على ما يجب 
متكينهم. يف حاالت �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، ي�سمن �مل�ست�سار 
�حرت�م �حلقوق �لفردية للناجية وي�سهل �لو�سول �إىل �خلدمات و�ملو�رد 

�ملجتمعية و�لدعم.

�سخ�ض جماعة �أو موؤ�س�سة تقوم ب�سكل مبا�سر �أو تدعم �لعنف �أو غريه من المعتدي
�أ�سكال �الإ�ساءة الأ�سخا�ض �آخرين بدون �إر�دتهم

الحماية

جميع �الأن�سطة �لتي تهدف لتحقيق �الحرت�م �لكامل حلقوق �لفرد وفقًا 
لن�ض وروح قانون حقوق �الإن�سان وقانون �لالجئني و�لقانون �الإن�ساين �لدويل.

تخفيف  �أو   / و  ومنع  �لب�سر،  الحرت�م  مو�تية  بيئة  خلق  �حلماية:  وت�سمل   
�حلياة  �سروط  و��ستعادة  �ملعاملة،  �سوء  من  معني  لنمط  �ملبا�سرة  �الآثار 

�لكرمية من �حلياة من خالل جرب �ل�سرر ورد �حلقوق و�إعادة �لتاأهيل

مســار 
اإلحالة

�آلية مرنة تربط �لناجني ب�سكل �آمن باخلدمات �لد�عمة و�ملخت�سة، مثل 
�لرعاية �لطبية و�ل�سحة �لنف�سية و�لدعم �لنف�سي �الجتماعي، وم�ساعدة 

�ل�سرطة و�لدعم �لقانوين / �لعد�لة.
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أخصائي 
الحالة

�ل�سخ�ض �لرئي�سي �ملخت�ض باحلالة و�لذي يتحمل �مل�سوؤولية عن رعاية 
�لناجي من بد�ية �ملعاجلة وحتى �إغالق �حلالة

اإلساءة 

�قت�ساديا  �أو  عاطفيا  �أو  جن�سيا  �أو  ج�سديا  كانت  �سو�ء  �ملعاملة  �سوء 
�أو  �لوفاه  تت�سبب يف  قد  �أنها  �ملرجح  من  و�لتي   منها،  �أي  من  مزيج  �أو 
ينجم عنها �أذًى للناجي ج�سديا كان �أو نف�سيا �أو خ�سارة كبرية ملمتلكات 

�ل�سخ�ض.

االسعافات 
األولية 
النفسية

��ستجابة �ن�سانية د�عمة الأ�سخا�ض يتعر�سون للمعاناة وقد يكونو� بحاجة 
�إىل �لدعم.

وتنطوي �الإ�سعافات �الأولية �لنف�سية على �جلو�نب �لتالية:
تقدمي �لرعاية و�مل�ساندة �لعمليتني من دون تطفل. 

تقدير �الحتياجات و�ملخاوف.  
و�ملاء  )�لغذ�ء  مثل  �الأ�سا�سية  �حتياجاتهم  تلبية  على  �لنا�ض  م�ساعدة 

و�ملعلومات(.
�ال�ستماع �إىل �لنا�ض، من دون ممار�سة �ل�سغط عليهم كي يتكلمو�.

�إر�حة �لنا�ض وم�ساعدتهم على �ل�سعور بالهدوء. 
م�ساعدة �لنا�ض يف �لو�سول �إىل �ملعلومات و�خلدمات و�لدعم �الجتماعي. 

حماية �لنا�ض من �لتعر�ض ملزيد من �الأذى. 

تعني عبارة » �ملري�ض » �سخ�سا يتلقى رعاية �سحية نف�سية �أو عقلية .المريض

كل من مل يبلغ �لثمانية ع�سر عاما من عمره .الطفل

هو كل من جتاوز �ل�ستني من عمره �أو بح�سب تعريف نظام �لتقاعد يف بلده.المسن

الوصي
�أو موؤ�س�سة، �لذي عينته �ملحكمة من �جل �الهتمام  �لو�سي هو �سخ�ض 
�أو  كليًا  باأموره  �الهتمام  على  قادر  غري  �سخ�ض  وم�سلحة  الحتياجات 

جزئيًا.

FCDF         موؤ�س�سة �لتنمية و�الإر�ساد �ال�سري
                             �ملركز �ليمني لالإر�ساد �لنف�سي

     CM              �إد�رة �حلاالت

MDG         �جتماع �لفريق متعدد �لتخ�س�سات

  NGO             منظمة غري حكومية

NFPA             �سندوق �الأمم �ملتحدة لل�سكان

    GBV            �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي
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 أواًل
 

الصحة النفسية:. 1
�لنه�سة  وي هو م�سدر  �ل�سَّ فاالإن�سان  بنائه،  للمجتمع وجوهر  �الأ�سا�سّية  �للبنة  �الإن�سان هو  ُيعترب 
و�لفكر و�لتقّدم، ولكي يقوم �لفرد باأد�ء و�جباته ومهامه �لذ�تّية و�الجتماعّية على �أكمل وجه ال بد 
�أن يكون متمّتعًا ب�سحة نف�سّية جيدة تخلو من �ال�سطر�بات و�مل�ساكل �لتي توؤثر ب�سكل �سلبّي يف بذله 
وعطائه و�إجناز�ته، فالفرد �مل�ساب با�سطر�ب �أو خلل نف�سّي له �أثر �سلبي يعود على ذ�ته وعلى 
�الآخرين من حوله، فيقف عائقًا يف وجه تقّدمه و�إجناز�ته، لذ� ظهرت �الأهمّية �لكبرية لدر��سة 
�ل�سحة �لنف�سّية �لتي ت�سل بالفرد �إىل �الن�سجام و�لتو�فق �لنف�سي و�الجتماعي، و�لقدرة �لعالية 
�لنوع  على  �لقائم  �لعنف  من  �لناجية  �أو  �لناجي  كان  وكلما  و�لعطاء)1(  و�ل�سعادة  �الإنتاجية  على 
�لنف�سية و�لروحية ويعود  �إىل �لر�حة  �أن ي�سل  �الجتماعي �ساحب عزمية يف تلقي �لعالج ميكنه 

فردً� �سويًا يف �إطار �ملجتمع.
مفهوم الصحة النفسية:. 2

يتفق �لعلماء و�الأطباء على �أّن �ل�سحة �جل�سمية هي �سالمة �جل�سم من �الأمر��ض و�الآالم و�سالمة 
�أّن  �إال  ن�سط،  ب�سكل  ووظائفها  �حليوّية  �لعمليات  �سري  �سالمة  �إىل  باالإ�سافة  �لد�خلية،  �الأع�ساء 
تعريف �ل�سحة �لنف�سية ال ميكن �أن يكون بهذه �لب�ساطة كما ر�أى بع�ض �لعلماء، حيث �إّن مدلوالت 
�إمنا  قيا�سها،  �ملمكن  من  ملمو�سة  مادّية  لي�ست  وتو�فقها  �سالمتها  وم�ستوى  ومكنوناتها  �لنف�ض 
ُي�ستدّل عليها من خالل �ل�سلوك �خلارجّي للفرد وتفاعالته و��ستجاباته، ولذلك تختلف تعريفات 
وباختالف  بها،  جتري  �لتي  �ل�سلوكّية  و�لقو�عد  وثقافتها  �ملجتمعات  باختالف  �لنف�سّية  �ل�سحة 

�ملعتقد�ت و�لثقافات �لتي يتبناها �لعلماء)2(.

نصرية بن الشيخ، صفية بالزين )2014(، الصحة النفسية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى عامل املحطة الجهوية لإلذاعة   )1(

والتلفزيون، الجزائر: جـامعة قاصدي مرباح ورقلة، صفحة 10.

تعريفات الصحة النفسية، مجلة املسلم املعارص اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2017.  )2(

الصحة النفسية مفهومها وأهميتها 
ومظاهرهـــا وطرق تعزيزهــا
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السائدة  الفرد  حالة  هي  �لنف�سية:  لل�سحة  و�ل�سامل  �لب�سيط  �لتعريف  فاإّن  ذلك  على  وبناء   
الشعور  إلى  باإلضافة  واجتماعّيًا،  نفسّيًا  مستقرًا ومتوافقا  فيها  يكون  والتي  والمستمرة 

و��ستغالل  �لذ�ت،  وتقدير  حتقيق  على  �لقدرة  وبالتايل  اآلخرين،  ومع  الذات  مع  بالسعادة 

�سلوك  بها  يتمتع  �لتي  �الإيجابية  �ل�سمة  �أنها  �أي  باأق�سى حد ممكن،  �لذ�تية  و�لكفاء�ت  �ملهار�ت 
�لفرد و�جتاهاته جتاه ذ�ته وجتاه �الآخرين، فيكون بذلك فردً� �سعيدً� ومتو�زنًا وَح�َسَن �خللق)3(، 
ف �ل�سحة �لنف�سية باأنها: حالة من �لعافية ي�ستطيع  و�أما منظمة �ل�سحة �لعاملية)WHO( فُتعرِّ
فيها كل فرد �إدر�ك �إمكاناته �خلا�سة و�لتكّيف مع حاالت �لتوّتر �لعادية و�لعمل ب�سكل منتج ومفيد 

و�الإ�سهام يف جمتمعه �ملحلي)4(.
أهمية الصحة النفسية:. 3

لل�سحة �لنف�سية �الأهمية �لكربى �لتي تعود على �لفرد و�ملجتمع، فهي تزرع �ل�سعادة و�ال�ستقر�ر 
و�ملتو�زنة  �ل�سليمة  �لعالجية  �الأ�ساليب  �ختيار  يف  مهمًا  دورً�  لها  �أن  كما  �الأفر�د،  بني  و�لتكامل 
للم�سكالت �الجتماعية �لتي قد توؤثر يف �سالمة عملية �لنمو �لنف�سي للفرد، وميكن تلخي�ض بع�ض 

�لنقاط الأهمية الصحة النفسية على النحو اآلتي)5(:
�ال�ستقر�ر �لذ�تي للفرد، فتكون حياته خالية من �لتوتر�ت و�ملخاوف و�ل�سعور �لد�ئم ن�سبيًا  �

بالهدوء و�ل�سكينة و�الأمان �لذ�تي
بالقدر  � يتمتعون  �الأهل  كان  فكلما  و�أ�سوياء،  م�ستقّرين  �أفر�دً�  ُتن�سئ  �لنف�سية  �ل�سحة  �إن 

�ملنا�سب من �ل�سحة �لنف�سّية كانت �إمكانّية تن�سئتهم الأطفال �أ�سوياء نف�سيًا �أكرب، فاالأ�سرة 
تزيد  فهي  وبالتايل  و�خلارجّية،  �لد�خلّية  و�لقوة  و�لتاآزر  بالتما�سك  تتمتع  نف�سّيًا  �مل�ستقرة 

�ملجتمع قوًة ومتا�سكًا. 
الة لذ�ت �لفرد، فهي تتيح له �لفر�سة لفتح �آفاق نف�سه و�لقدرة على فهم  � �ل�سحة �لنف�سّية فَعّ

ذ�ته و�الآخرين من حوله، وجتعله �أكرث مقدرة على �ل�سيطرة و�ل�سبط للعو�طف و�النفعاالت 
و�لرغبات، وتوجيه �ل�سلوك ب�سكل �سليم بعيدً� عن �ال�ستجابات غري �ل�سوّية.

حامد زهران )1997(، الصحة النفسية والعالج النفيس )الطبعة الثالثة(، القاهرة: عامل الكتب، صفحة 9.  )((

)/http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ar( موقع منظمة الصحة العاملية  )4(

معنى الصحة النفسية وأهميتها عىل الفرد واملجتمع، مكتبة هنا كتبي، اطّلع عليه بتاريخ 25-4-2017.  )5(

متُتّع �لفرد بال�سحة �لنف�سّية جتعله �أكرث قابلية للتعامل �الإيجابي مع �مل�سكالت �ملختلفة وتو�زن  �
�النفعاالت عند �لوقوع حتت �ل�سغوط �حلياتّية �ملختلفة، و�لتغلب عليها، وحتمل �مل�سوؤوليات دون 

�لهرب  و�الن�سحاب.
�ل�سحة �لنف�سية جتعل �لفرد متو�فقًا مع ذ�ته متكّيفًا مع جمتمعه، فغالبًا ما تكون �سلوكياته  �

�سليمة وحمبوبة ومر�سية ملن حوله.
�الإنتاجية،  � و�ملجاالت  �القت�سادّي  �ل�سعيد  على  �لكربى  �الأهمية  �لنف�سية  لل�سحة  �أّن  كما 

لتحمل  قابل  �لنف�سّية  بال�سحة  �ملتمّتع  �لفرد  �أّن  حيث  �الجتماعية،  �لتنمية  مبد�أ  وحتقيق 
�ملتكاملة  فال�سخ�سية  �الأق�سى،  �حلد  �إىل  وكفاء�ته  وقدر�ته  طاقاته  و��ستعمال  �مل�سوؤولية 

للفرد جتعله �أكرث فاعلية و�إنتاجية. 
عوامل تدهور الصحة النفسية:. 4

 �إّن حياة �لفرد �الجتماعية و�لنف�سية و�لبيئية توؤثر �سلبًا �أو �إيجابًا يف معدل �ل�سحة �لنف�سّية �لتي 
�لنف�سّية على  �ل�سحة  �ملخت�سر عن  تقريرها  �لعاملية يف  �ل�سحة  �أكدت منظمة  بها، حيث  يتمتع 
�لقلب،  و�أمر��ض  �جل�سمّية،  كاالعتالالت  �لنف�سية،  �ل�سحة  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  وتنوع  �ختالف 
�لفقر،  �إىل  باالإ�سافة  و�الأدوية،  �ملخدر�ت  وتعاطي  �ل�سليمة،  غري  �ل�سحّية  و�الأمناط  و�الكتئاب، 
و�حلروب، وفقد�ن �الأمن، و�نت�سار �لياأ�ض، وتدين �لدخل، و�نت�سار �لبطالة، و�نتهاكات حقوق �ملر�أة 
�لبيئّية  �لعو�مل  وجميع هذه  �ل�سليمة وغريها،  �لعنيفة وغري  �الأ�سرية  �لتن�سئة  و�أ�ساليب  و�لطفل، 
و�لنف�سّية و�الجتماعّية من �ساأنها حرمان �الأفر�د من �لتمتع باال�ستقر�ر �لنف�سي و�ل�سحة �لنف�سية، 
وبالتايل �نت�سار وظهور �النحر�فات وحاالت �لقلق و�الأمناط �ل�سلوكّية غري �ل�سليمة وغريها �لكثري 

من �الآثار �ل�سلبية)6(. 
طرق تعزيز الصحة النفسية:. 5

هناك �لكثري من �لطرق و�الأ�ساليب لتعزيز �ل�سحة �لنف�سّية يف حياة �لفرد لذ�ته وملن حوله، وهي 
على �سبيل �لذكر ولي�ض �حل�سر)7(:

• تلبية �حلاجات �الأ�سا�سية من طعام و�سر�ب ونوم ور�حة. 	

منظمة الصحة العاملية، الصحة النفسية ، صفحة 17.  )((

برنامج غزة للصحة النفسية ))201(، دليل تدريبي-الصحة النفسية وحقوق اإلنسان، صفحة 28.  )7(
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• �الإيحاء�ت 	 �لذ�ت عن طريق  نحو  �ل�سليم  و�الجتاه  �الإيجابّية  �ل�سورة  تكوين  �مل�ساعدة على 
�الإيجابّية للذ�ت يف جميع �ملو�قف. 

• �لنف�سي 	 �لقلق  م�سادر  عن  و�البتعاد  �حلياتّية،  �ملو�قف  جميع  يف  �الإمكان  قدر  �ال�سرتخاء 
و�لتوتر و�خلوف.

• �الهتمام باملظهر �لعام و�ملحافظة على �لنظافة �ل�سخ�سية و�ملظهر �الأنيق و�ملرتب.	
• حتديد هدف و��سح للحياة و�ل�سعي �مل�ستمر و�لدوؤوب لتحقيقه.	
• �لتن�سئة �الأ�سرّية �ل�سليمة و�خلالية من �لعنف جتاه �الأطفال و�ملر�هقني. 	

مظاهر الصحة النفسية:. 6

 تظهر ثمر�ت �ل�سحة �لنف�سية على �لناجني يف جميع جو�نبهم �ل�سخ�سية و�الجتماعية و�لتفاعلية، 
وهي كاالآتي)8(: 

• �لتو�زن و�لن�سج �النفعايل: حيث يكون �لفرد قادرً� على �التز�ن يف �ال�ستجابات و�النفعاالت 	
جتاه �ملثري�ت �ملختلفة، و�لقدرة على مو�جهة �ل�سغوط و�لتغلب عليها، باالإ�سافة �إىل �لقدرة 

على �لتعبري عن �النفعاالت بطريقة و��سحة ونا�سجة بعيدً� عن �ملبالغة. 
• �لد�فعية: و�لد�فعية هي �ملحّفز �لد�خلّي �لذي يدفع �لفرد �إىل �الإجناز�ت �ملختلفة و�ل�سعي 	

�لد�خلي �لد�ئم لتوجيه �لقدر�ت و�الإمكانات لتحقيق �الأهد�ف.
• �ل�سعور بال�سعادة: وهي من �أبرز مظاهر �ل�سحة �لنف�سية نظرً� لال�ستقر�ر �لنف�سي و�الأمان 	

و�لطماأنينة �لد�خلية. 
• و�إمكاناتها، و�لقدرة على 	 �لد�خلي للذ�ت وقدر�تها  �لتقّبل  �لنف�سي: وهو عبارة عن  �لتو�فق 

�حل�سول على �لدرجة �لالزمة من �الإ�سباع للحاجات يف �لبيئة ومر�عاة �ملتغري�ت �ملحيطة.

لإلذاعة  الجهوية  املحطة  عامل  لدى  الوظيفي  باألداء  وعالقتها  النفسية  الصحة  بالزين،  صفية  الشيخ،  بن  نصرية   )8(

والتلفزيون، صفحة )2.

 العنف القائـــم على النـــوع االجتماعي
 ثانيًا  

مفهوم العنف القائم على النوع االجتماعي: م�سطلح �سامل لكل فعل موؤٍذ يرتكب �سد . 1
�إر�دة �سخ�ض ما ويعتمد على �لفو�رق �ملحددة �جتماعيًا بني �لذكور و�الإناث )�لنوع �الجتماعي(، 
�أعمال �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي �نتهاكًا لعدد من حقوق �الإن�سان �لعاملية �لتي  وت�سكل 
حتميها �ملو�ثيق و�التفاقيات �لدولية، وتعد �لكثري من �أ�سكال �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي 

– ولكن لي�ست كلها – �أفعااًل غري قانونية وجنائية يف �لقو�نني و�ل�سيا�سات �لوطنية.
ف �لعنف �سد �ملر�أة باأنه »�أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�سبية �جلن�ض ويرتتب عليه، �أو يرجح  كما ُيعرَّ
�أن يرتتب عليه، �أذى بدين �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة للمر�أة، مبا يف ذلك �لتهديد باأفعال من 
هذ� �لقبيل �أو �لق�سر �أو �حلرمان �لتع�سفي من �حلرية، �سو�ء حدث ذلك يف �حلياة �لعامة �أو يف 

�حلياة �خلا�سة«.
�أدو�ر  من  و�الإناث  للذكور  ما  على  بناًء  �الجتماعي  �لنوع  على  �لقائم  �لعنف  �أعمال  بع�ض  تقوم 
�جتماعية مر�سومة وتوقعات وحقوق و�متياز�ت يف �أي جمتمع من �ملجتمعات و�لتي ت�سكل �نتهاكًا 
بها �سخ�ض على  يتفوق  �لتي  �لقوة  با�ستخد�م  للن�ساء، وعادة ما يرتبط  �الإن�سان وخا�سة  حلقوق 
وباالأ�سر  �لن�ساء  خا�سة  باالأفر�د  �الأذى  وتلحق  �ملعاملة،  و�إ�ساءة  و�الإكر�ه  �لتهديد  وت�سمل  �آخر 

و�ملجتمعات. 
أسباب ودوافع العنف القائم على النوع االجتماعي. 2

�مل�سيئة  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  بهما  �ملتعلقة  و�ملمار�سات  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني  �لتمييز وعدم  يعترب 
للن�ساء و�لفتيات و�ملتجذرة د�خل �ملجتمعات من �أهم �الأ�سباب للعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي، 
�إ�سافة للنظرة �لدونية للن�ساء و�ل�سلطة �الأبوية �لتي تر�سخ �ملفهوم �خلاطئ لتبعية �لن�ساء للرجال، 

وبالتايل ت�ساهم نظرتهم هذه يف �تخاذهم للقر�ر�ت وتو�سيع د�ئرة �ل�سيطرة على �لن�ساء.
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مخاطر وأضرار العنف القائم على النوع االجتماعي. 3
ت�سري �لوثائق �لدولية عن �أو�ساع �لن�ساء  �إىل �ل�سرر �الجتماعي و�القت�سادي �لناجم عن �لعنف، 
و�لذي تدينه ب�سدة وتقر باأ�سكاله ومظاهره �ملختلفة ويف �سياقات و�أطر وعالقات خمتلفة �أي�سًا، 
كل  من  و�لفتيات  �لن�ساء  يطال  و�لذي  �نت�سارً�  �الأكرث  �ل�سكل  يز�ل  ال  �الأ�سري  �لعنف  باأن  وتقر 

�لطبقات �الجتماعية ويف جميع �أنحاء �لعامل.
�لن�ساء  �سد  ترتكب  �لتي  �لعنف  �أ�سكال  لكافة  وب�سدة  �الإد�نة  على  �لدول  �لوثائق  تلك  حثت  كما 
و�لفتيات يف �لنز�عات �مل�سلحة وما بعد �لنز�عات، كما حثتها على �المتناع عن �لتحجج باالأعر�ف 
و�لتقاليد، مع �لتاأكيد على عاملية جميع حقوق �الإن�سان وتر�بطها وتد�خلها وعدم قابليتها للتجزئة.

�لعنف  عن  وتتغا�سى  تدمي  �أو  و�لفتيات  �لن�ساء  �سد  متيز  �لتي  و�ملمار�سات  �لت�سريعات  �أن  كما 
�سدهن، وعدم متكينهن وم�ساركتهن �القت�سادية و�ل�سيا�سية ت�سكل خطرً� حقيقيًا، وهي بالتايل 
بني  ما  قائمة  �سالت  وباأن  �سدهن،  �لعنف  ملمار�سة  و�لكامنة  �لهيكلية  �الأ�سباب  ملعاجلة  �أ�سا�سًا 
�لعنف �سد �لن�ساء و�لفتيات وق�سايا �أخرى كالتعليم و�ل�سحة و�لق�ساء على �لفقر و�الأمن �لغذ�ئي 

و�ل�سالم و�الأمن ومنع �جلرمية وتقدمي �مل�ساعدة �الإن�سانية.
 كما �أن فقر �لن�ساء وعدم متكينهن وتهمي�سهن يعيق جهود �لتنمية �مل�ستد�مة وي�سعهن يف خطر 

متز�يد من �لتعر�ض للعنف.
وهنالك �آثارً� �سلبية ق�سرية وطويلة �ملدى على �سحة �لن�ساء و�لفتيات مبا فيها �سحتهن �جلن�سية 
�أ�ستخدم  و�الإجنابية، و�لعنف �ملتز�يد �سدهن يف �الأماكن �لعامة كالتحر�ض �جلن�سي وخا�سة ما 
منه لرتهيبهن وحرمانهن من �لتمتع بحقوقهن، وعمليات �لقتل �جلن�سانية �لعنيفة �لتي تطالهن 
يف بع�ض �لدول مبا يف ذلك �لدول �لتي �أدرج فيها مفهوم قتل �لن�ساء �أو قتل �الإناث يف ت�سريعاتها 

�لوطنية.
 كما �أن �نت�سار �الأ�سلحة �خلفيفة و�الإجتار بها و�ال�ستخد�م غري �مل�سروع لها يفاقمان �لعنف �سد 

�لن�ساء و�لفتيات. 

الخطوات الالزمة للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي. 4
توؤكد »�الأمم �ملتحدة« على �سرورة �تخاذ خطو�ت عملية وفورية للعمل بجدية من �أجل �إنهاء �لعنف 
و�ل�سباب  �لن�سائية  و�ملنظمات  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  و�حلكومات  �لدول  و�أن  �لن�ساء،  �سد 
و�لرجال وو�سائل �الإعالم �ملختلفة مدعوون للعمل معًا لوقف و�إنهاء �أكرث �النتهاكات �سيوعًا �أال وهي 

�لعنف �سد �لن�ساء و�لفتيات.
وقد ُحددت )16( خطوة  من �ساأنها �إنهاء �لعنف �سد �لن�ساء و�لفتيات �إذ� ما مت �لعمل بها من 
كافة �جلهات �ملعنية �حلكومية وغري �حلكومية ،  وهي جمع وحتليل ون�سر �ملعلومات و�الإح�ساء�ت 
�لوطنية حول �لعنف �سد �لن�ساء ، و�ال�ستثمار يف �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �لن�ساء مبختلف 
�الجتماعي  �حلر�ك  وزيادة  �لعام  �لوعي  ورفع   ، للن�ساء  �القت�سادي  �لتمكني  وتعزيز   ، �ملجاالت 
 ، �اللكرتوين  و�الإعالم  و�مل�سموعة  و�ملقروءة  �ملرئية  �الإعالم  و�سائل  خمتلف  و�إ�سر�ك  وت�سجيع   ،
و�لعمل مع �لفئات �ل�سبابية باعتبارهم قادة �لتغيري ، وح�سد �لتاأييد من قبل �لرجال و�لفتيان ، 
و�لتربع �ملادي للوكاالت و�لهيئات و�ملنظمات �لتي تعمل على �إنهاء �لعنف �سد �لن�ساء ، و�حل�سول 
على معلومات ومو�رد دقيقة تكون متاحة للعامة ، وتدريب �لقائمني على تقدمي �خلدمات للن�ساء 
من  و�لفتيات  للن�ساء  �خلدمات  كافة  �ىل  �لو�سول  و�سمان  �لعنف،  من  �لناجيات   / �ل�سحايا 
�ل�سحايا و�لناجيات ، و�إنهاء �حل�سانة / �سيا�سة �الإفالت من �لعقاب ملرتكبي �جلر�ئم �جلن�سية 
�لتعوي�سات  و�حل�سول على  �لعد�لة  �ىل  �لو�سول  و�لفتيات من  �لن�ساء  ، ومتكني  �لنز�عات  �أثناء 
و�أخريً�   ، �لعالقة  ذ�ت  �لقو�نني  وتطبيق  و�إقر�ر  وطنية،  عمل  خطط  وتبني  وتطوير   ، �ملنا�سبة 

�لت�سديق على �التفاقيات �لدولية و�الإقليمية.
و�سددت تلك �لوثائق على �حلاجة �مللحة حلماية �لن�ساء �مل�سنات من �لعنف و�لتمييز �سدهنوللرجال 
، كما هو �حلال يف دور �ملجتمع  و�لفتيات  �لن�ساء  �لعنف �سد  �لق�ساء على  و�لفتيان دور هام يف 
بالن�ساء  للنهو�ض  �لوطنية  لالآليات  و�أن  �ل�سبابية،  �لن�سائية  و�ملنظمات  �ملدين  و�ملجتمع  �ملحلي 
دورين  ��سرت�تيجي وتن�سيقي هامني، وملنظومة �الأمم �ملتحدة مبا فيها هيئة �الأمم �ملتحدة للمر�أة 

دور يف �لت�سدي للعنف و�لتمييز على �مل�ستويات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية )9(. 

http://sigi-jordan.org/ar/?p=(7(0)(  )9(
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أشكال العنف المبني على أساس النوع االجتماعي :. 5
• �لذي يحدث 	 و�لنف�سي  �أنو�ع لعنف �جل�سدي و�جلن�سي  ينتج عنه من  �أو ما  �لعنف �الأ�سري: 

�أطفال �الأ�سرة �الإناث،  �إطار �الأ�سرة مبا يف ذلك �ل�سرب �ملوؤذي و�لتعدي �جلن�سي على  يف 
�ملوؤذية  �لتقليدية  �ملمار�سات  من  وغريه  باال�ستغالل  �ملرتبط  و�لعنف  �لزوجي  غري  و�لعنف 

للمر�أة.
• �لعنف �ملجتمعي: �لعنف �جل�سدي و�جلن�سي و�لنف�سي �لذي يحدث يف �إطار �ملجتمع �لعام مبا 	

يف ذلك �الغت�ساب، و�لتعدي �جلن�سي، و�مل�سايقة �جلن�سية يف مكان �لعمل ويف �ملوؤ�س�سات 
�لتعليمية �أو �أي مكان �آخر، و�الجتار بالن�ساء و�إجبارهن على �لبغاء.

• �لعنف يف �لعمل.	
أنواع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي.. 6

يدل نوع �لعنف على �لو�سيلة �ملتبعة لفر�ض �لنظام، �أو لفر�ض مفهوم معني.
يتنّوع �لعنف بني �لعنف �جلن�سي و�لنف�سي و�جل�سدي و�الإقت�سادي �لذي تقرتفه �الأ�سرة، �ملجتمع 

�لعام، �أو تقرتفه �أو تتغا�سى عنه �لدولة )�الأمم �ملتحدة ، 1994(.
تشمل أنواع العنف المبني على أساس النوع االجتماعي على سبيل المثال ال الحصر :

• �لعنف �جل�سدي، �جلن�سي، �لنف�سي، �القت�سادي، �للفظي، وغريه.	
• خالل 	 من  وذلك  �إر�دته،  عن  رغمًا  �الآخر  على  جن�سية  �أفعال  فر�ض  عملية   : �الغت�ساب 

��ستعمال �لعنف، �أو �لقّوة، �أو �لتهديد باالأذى، �أو �أ�سكال �الإجبار �الأخرى.
• �لتحّر�ض �جلن�سي : هو �أي قول �أو فعل و�ٍع ومق�سود يحمل دالالت جن�سية جتاه �سخ�ض �آخر 	

�سد رغبته / ها، بهدف �إثارة جن�سية �أو �إ�سباع للذة جن�سية.
• �أو حماولة �الغت�ساب، 	 �الإ�ساءة �جلن�سية : تعني �لت�سرفات �جلن�سية با�ستثناء �الغت�ساب 

دون ر�سا �أحد �لطرفني، وت�سم �أعمااًل ترتكب �سد �لقا�سرين، مثل �إز�لة �ملالب�ض باالإكر�ه، 
�أو �للم�ض باالإكر�ه �و  �إكر�ه �سخ�ض على �مل�ساركة يف ن�ساطات جن�سية مثل �لتقبيل باالإكر�ه 

�إجبار �سخ�ض على مر�قبة ت�سرفات جن�سية.

• �ال�ستغالل �جلن�سي : ي�سم �ال�ستغالل �جلن�سي �الإكر�ه و�لتالعب من قبل �سخ�ض يف مركز 	
�سلطة ي�ستخدم تلك �ل�سلطة للقيام بن�ساطات جن�سية مع �سخ�ض ال ميلك تلك �ل�سلطة، وقد 

يحتوي �ال�ستغالل على توفري م�ساعدة لقاء ن�ساط جن�سي.
• هو �العتد�ء �جلن�سي �لذي يقع 	 �العتد�ء �جلن�سي د�خل �الأ�سرة وي�سمى “�سفاح �لقربى” : 

د�خل �لعائلة �سو�ء كان �ملرتكب هو �الأخ )ت( �أو �لعم )ة( �أو �الأب )م( �أو �خلال )ة( وغريهم، 
ي�ستعمل �ملعتدي �أحيانًا �ل�سرب �أو �لتهديد �أو �الإجبار �أو �لرتغيب �أو �لتودد لل�سحية.

• �آخر 	 �سخ�ض  من  قا�سر  زو�ج  برتتيب  غريهما  �أو  �لو�لد�ن  يقوم   : باالإكر�ه  �ملبّكر  �لزو�ج 
وفر�سه باالإكر�ه �أو خد�عها لقبوله، لقاء َمهر �أو الأ�سباب �أخرى، ويعترب �لزو�ج باالإكر�ه من 

�أ�سكال �لعنف �ملبنّي على �أ�سا�ض �لنوع �الجتماعّي، �إذ ال ي�سمح للقا�سر باإبد�ء ر�أيها.
• �لعنف �الأ�سري : �الإ�ساءة �ملتعمدة بني ��سخا�ض تربطهم عالقات حميمة �سمن حدود �لعائلة 	

�لو�حدة �أو يوؤدون وظيفة �الأ�سرة كالعنف بني �لزوجني، �الآباء و�الأطفال، �الأ�سقاء �و �حلمو�ت 
�أو جن�سية �و �قت�سادية، من  �أو نف�سية  و�لكنائن، قد ي�سم �لعنف �الأ�سري ��ساء�ت ج�سدية 
�الأمثلة على ذلك : منع �لزوج �أو �لزوجة من �لو�سول �إىل �لطعام �أو �ملاء �أو �مل�سكن �أو �ملالب�ض 
�أو �لعناية �ل�سحية، �أو �الإجها�ض �لق�سري، �أو �إ�ساءة معاملة �لزوجة ب�سبب عدم قيامها مبا 
ينبغي ح�سب توقعات �لزوج، كاأن تتاأخر يف �إعد�د �لطعام، �أو �سرب �لزوجة من قبل َحَماتها 

ب�سبب و�سع �ملر�أة �لتابع يف �الأ�سرة.
• ويف 	 �الأ�سقاء،  و�الأطفال،  و�ل�سركاء  �الآباء  �لزوجني،  بني  �ملتعمدة  �الإ�ساءة   : �لعائلي  �لعنف 

من  جزءً�  هم  بل  �الأ�سا�سية  �الأ�سرة  من  جزء�  لي�سو�  �الآخرين  �أن  حيث  �الأخرى  �لعالقات 
�ل�سحية )برنامج  و�ل�سيطرة على  �ل�سلطة  �أجل ك�سب  �الأ�سرة، من  يوؤدون وظيفة  �أو  �لعائلة 

�الأمم �ملتحدة � حماكم قانون �الأ�سرة، 2004(.
• �لعنف �ملنزيل : م�سطلح له عدة معاين، �ال�ستخد�م �الأكرث �سيوعًا هو �لعنف من قبل زوج، 	

و�لد، �سقيق �أو �سريك حميم، ومع ذلك، فاإن �مل�سطلح ي�ستخدم �أحيانا لو�سف �لعنف د�خل 
�ملنزل �لذي قد يطال �لعاملني �ملنزليني، �حليو�نات �الليفة وميكن �أن ي�سمل �لعنف �لنف�سي، 
�جلن�سي و�جل�سدي بدال من حدث و�حد يف حميط �الأ�سرة )�الحتاد �سد �لعنف �ملنزيل، 2005(.
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 العنف المبني على أساس النوع االجتماعي:	. 
�الجتماعية  بيئتنا  من  خمتلفة  م�ستويات  يف  �الجتماعي  �لنوع  �أ�سا�ض  على  �ملبني  �لعنف  يرت�ّسخ 
عديدة،  �أطر  يف  �لرجال(  من  تعّر�سًا  �أكرث  )�لّن�ساء  متفاوتة  بن�سب  و�إن  جميعًا  �الفر�د  ويطال 

يتو�جد �لعنف �ملبني على �أ�سا�ض �لنوع �الجتماعي �أفقيًا:
• 	 � جن�سي   � ج�سدي   � )نف�سي  �لعنف  من  متعددة  �أنو�عًا  في�ستخدمون  �لعائلة  �أفر�د  بني 

�لعنف  و�لتخويف،  و�لتهديد  �لتوعد  �لزوجي �  �لعنف  �الأطفال �  �ملر�أة �  �قت�سادي( �سد 
�ملرتبط باملهر.

• بني �أفر�د �ملجتمع كالتمييز بني �جلن�سني / تثبيت �الأمناط �جلندرية، �لعنف يف �أماكن �لعمل، 	
�أف�سلية �ملري�ث، مفهوم �سرف �لعائلة �ملرتبط بت�سّرف �ملر�أة، من خالل ممار�سات �لدولة 
ر�عات،  كالعنف �ل�سيا�سي : �سمن قو�نني �الإنتخاب � ح�سر �ملنا�سب �لعليا � �حلروب و�ل�سّ
�أو �لعنف �لقانوين : �لزو�ج � �لطالق � تعّدد �لزيجات � قانون �جلن�سية � عدم وجود قانون 

جترميي للعنف �الأ�سري.

المراحل العمرية والعنف القائم على النوع االجتماعي:. 8
■ المرحلة :

  1    ما قبل �لوالدة    2   �لطفولة  
4    �سّن �لر�سد    3    مرحلة �ملر�هقة                        

 ما قبل الوالدة	. 
• خيار �الإجها�ض بح�سب جن�ض �جلنني )قتل �الأجنة �الأنثوية عادة(.	
• حمل ��سم �لعائلة و�مل�سوؤوليات �ملرتتبة )�لذكر(.	

مرحلة الطفولة. 2
ت�سويه �الأع�ساء �لتنا�سلية لالإناث؛ �لو�سول �ملتفاوت �إىل �لطعام، و�لرعاية �لطبية، و�لتعليم؛ �سفاح 
�لقربى؛ �لتحّر�ض �جلن�سي؛ �ال�ستغالل �جلن�سي لالأطفال الأغر��ض جتارية؛ �لعنف و�إ�ساءة �ملعاملة 

يف �ملدر�سة ويف حميطها )�الناث(.
�حلرمان من �لبكاء و�ظهار �خلوف و�المل �أو �ظهار �مل�ساعر، �ال�ستغالل �جلن�سي، ��ساءة �ملعاملة 
�الخت،  حماية  م�سوؤولية  حميطها،  ويف  �ملدر�سة  يف  �ملعاملة  و�إ�ساءة  �لعنف  �جل�سدي،  و�لعنف 

م�سوؤولية �العالة �ملادية )�لذكور(.
مرحلة المراهقة. 3

ويف  �ملدر�سة  يف  �ملعاملة  و�إ�ساءة  �لعنف  جتارية؛  الأغر��ض  �جلن�سي  �ال�ستغالل  �لقربى؛  �سفاح 
�قت�سادية؛  الأغر��ض  �جلن�ض  ممار�سة  على  �الإجبار  �ملبكر؛  �لزو�ج  �لعمل؛  مكان  ويف  حميطها، 

�الغت�ساب ك�سالح حرب؛ جر�ئم �ل�سرف )�الناث(.
�حلرمان من �لبكاء و�ظهار �خلوف و�المل �أو �ظهار �مل�ساعر، �ال�ستغالل �جلن�سي، ��ساءة �ملعاملة 
�ملادية  �العالة  م�سوؤولية  �لعائلة،  �سرف  عن  و�لدفاع  �الخت  حماية  م�سوؤولية  �جل�سدي،  و�لعنف 

)�لذكور(.
مرحلة سن الرشد. 4

�إ�ساءة معاملة �لن�ساء من قبل �ل�سركاء �حلميمني؛ �الغت�ساب �لزوجي؛ ��ستغالل �ملهر و�لقتل؛ قتل 
�جلن�سي؛  �لتحّر�ض  �لعمل؛  مكان  �جلن�سية يف  �ملعاملة  �إ�ساءة  �لنف�سية؛  �ملعاملة  �إ�ساءة  �ل�سريكة؛ 
�الغت�ساب؛ جر�ئم �ل�سرف؛ �إ�ساءة معاملة �لن�ساء ذو�ت �الإعاقة؛ �إ�ساءة معاملة �الأر�مل؛ �إ�ساءة 

معاملة �مل�سّنني؛ �ل�سرب يف �أثناء �حلمل؛ �الإجبار على �حلمل وعلى �الإجها�ض )�الناث(.
�حلرمان من �ظهار �مل�ساعر، عدم �العرت�ف بال�سعف، م�سوؤولية حماية �لعائلة، م�سوؤولية �العالة 
بخناقات  �النخر�ط  �لعائلة،  �سرف  عن  �لدفاع  �لعائلة،  ��ستمر�رية  �ملادية،  �الحتياجات  وتامني 

ونز�عات مفرو�سة، �لتجنيد )�لذكور()10(.

https://www.manhal.net/art/s/1977(  )10(
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أواًل
مؤسسة التنمية واإلرشاد األسري

البداية:. 1
تاأ�س�ست موؤ�س�سة �لتنمية و�الإر�ساد �الأ�سري يف 8/1/2011م وفقا لقانون �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 

�الأهلية �ليمني رقم 1 ل�سنة 2001م، وتعمل برتخي�ض رقم )473( �ساري �ل�سالحية.
الرؤية:. 2

و�ال�ستقر�ر  �لنف�سية  بال�سحة  يتمتع  و�أُ�سرً� �سحيحة وجمتمعًا  �أ�سوياء  �أفر�دً�  نرى من حولنا  �أن 
�الجتماعي.

الرسالة:. 3
و�لعالج  �الإر�ساد  تقدمي  مع  و�الأ�سرة  للفرد  و�ملجتمعية  �لنف�سية  �الحتياجات  تلبية  يف  �مل�ساهمة 
و�مل�ساندة للفئات �لتي حتتاج للخدمة �لنف�سية و�لطب �لنف�سي عرب كادر متخ�س�ض وذو كفاءة، 

وبال�سر�كة مع كل �ملهتمني من �أفر�د وهيئات ومنظمات يف نطاق �جلمهورية �ليمنية.

األهداف:. 4
تهدف المؤسسة إلى ما يلي:

تقدمي خدمات مميزة يف جمال �لعالج و�الإر�ساد �لنف�سي و�الجتماعي.. 1
تقدمي �لرب�مج �ملتخ�س�سة وذ�ت �لعالقة بال�سحة �لنف�سية.. 2
تعزيز �لوعي �لفردي و�جلماعي بال�سحة �لنف�سية و�الجتماعية.. 3
�مل�ساهمة يف تاأمني �لدعم و�لوقاية و�لعالج �لنف�سي و�الجتماعي بعد �الأزمات و�لكو�رث.. 4
ت�سبيك وتو�سيع نطاق �ل�سر�كة مع �ملوؤ�س�سات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية ذ�ت �لعالقة.. 5

 التعريف بمؤسسة التنمية واالرشاد األسري
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قيمنــا:. 5
�  متثُّل �ملبادئ �الإن�سانية يف �ملحافظة على حق �الإن�سان يف �حلياة بكر�مة ور�سا.

�  �مل�سوؤولية �ملجتمعية لتحقيق كل ما هو ممكن لتنمية �الأ�سرة �ليمنية نف�سيًا و�جتماعيًا.
�  �ل�سر�كة مع كافة �سر�ئح �ملجتمع و�ملنظمات و�جلهات �حلكومية و�ملحلية دون ��ستثناء.

�  �جلودة �ل�ساملة من �أجل حتقيق �لر�سا لدى متلقي خدماتنا.
�  �ال�ستد�مة يف بر�جمنا وخططنا لتحقيق �ال�ستقر�ر �الأ�سري يف �ليمن.

طموحنا:. 6
�ليمن  موؤ�س�سة علمية مهنية متخ�س�سة حتظى مبكانة متميزة على م�ستوى  نكون  �أن  �إىل  نطمح 
�لعربي، وتقدمي خدمات نف�سية و�جتماعية متنوعة رفيعة �مل�ستوى وذ�ت جودة مل�ساعدة  و�لوطن 
�الفر�د و�ملنظمات و�جلهات ذ�ت �لعالقة بالتعاون و�ل�سر�كة مع �ملوؤ�س�سات �حلكومية ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين �ملحلية و�لدولية و�لقطاع �خلا�ض.
قدراتنا المؤسسية:. 	

تتمتع �ملوؤ�س�سة بالقدرة �ملوؤ�س�سية و�لتنظيمية �لعالية و�لتي ميكن تو�سيحها فيما يلي:
متتلك �ملوؤ�س�سة مقرً� د�ئمًا ومنا�سبًا يحتوي على م�ساحات عمل كافية.. 1
مت جتهيز �ملوؤ�س�سة باأحدث �لتقنيات و�الأجهزة و�الآالت و�الأثاث و�لو�سائل و�ملقايي�ض �لنف�سية.. 2
ًا جمانيًا لال�ست�سار�ت �لنف�سية و�الجتماعية برقم)136( من �أي هاتف . 3  متتلك �ملوؤ�س�سة َخطَّ

�أر�سي �أو جو�ل يف �جلمهورية �ليمنية، ويخدم ما يزيد عن 3000 م�ستفيد �سهريًا، عرب 10 
خطوط يقوم عليها �أف�سل �ملخت�سني.

 تقدمي خدمات �لدعم �لنف�سي و�الجتماعي �مليد�ين و�لتوعية و�لتثقيف يف �أربع حمافظات مينية.. 4
وتوفري خدمة �لعالج عرب عياد�ت يقوم عليها فريق من كبار من �ملتخ�س�سني يف �ليمن.. 5
ترتبط . 6 كما  و�لدولية،  �ملحلية  �ملنظمات  من  للعديد  خدماتها  بتقدمي  حاليا  �ملوؤ�س�سة  تقوم   

�ملوؤ�س�سة مبا يقرب من 50 جهة/ وموؤ�س�سة حكومية و�أهلية باتفاقات ومذكر�ت تفاهم وتعاون 
وعمل م�سرتك.

 ثانيًا

برامج المؤسسة وخدمات مركز االرشاد األسري:

برامج المؤسسة:. 1

نوعية  بر�مج  عرب  و�ملوؤ�س�سات  لالأفر�د  و�ملتخ�س�سة  �لعامة  خدماتها  �ملوؤ�س�سة  تقدم 
من  �ليمنيني  �لنف�سانيني  و�الأطباء  �ملعاجلني  �أبرز  ع�سويته  يف  ي�سم  عمل  فريق  وبو��سطة 

حملة �ملوؤهالت �لعليا يتوزعون على هيئاتها ووحد�تها �لتنظيمية �التية: 
• هيئة ��ست�سارية عليا ت�سم يف ع�سويتها)10( من �أبرز علماء �ليمن يف �لطب و�لعالج 	

�لنف�سي وعلم �لنف�ض و�الجتماع و�القت�ساد.
• فريق عمل �إد�ري موؤهل يتكون من )25( موظفني.	
• فريق عمل فني ي�سم يف ع�سويته )86( خمت�سًا بدو�م كامل و)20( خمت�سني �آخرين 	

بدو�م جزئي.
 )150( ع�سويته  يف  ي�سم  �ملوؤقتة  �ملهام  لتنفيذ  ��ست�ساري  عمل  فريق  مع  �ملوؤ�س�سة  تتعاقد 
علم  يف  �لعايل  �لدبلوم  موؤهالت  حملة  من  و�الجتماعية  �لنف�سية  �ملجاالت  يف  ��ست�ساريا 

�لنف�سي �الكلينيكي و�لبكالوريو�ض يف علم �لنف�ض و�الجتماع و�خلدمة �الجتماعية.

برامج المؤسسة وخدمات مركز 
االرشـــــــاد األســـــــري
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يتم تشغيل أنشطة المؤسسة في سياق البرامج الرئيسية والمؤقتة والتي من أهمها:
 برنامج �لطب و�لعالج �لنف�سي.. 1
 برنامج �ال�ست�سار�ت �لنف�سية و�الجتماعية.. 2
 �لعالج و�الإر�ساد �لنف�سي �لهاتفي.. 3
 برنامج �لطو�رئ و�لدعم �لنف�سي و�الجتماعي.. 4
 برنامج �لبحث و�لتطوير.. 5
برنامج �لتدريب و�لتاأهيل.. 6
 �لتو��سل و�لتوعية و�لتثقيف.. 7

لماذا تقوم المؤسسة بهذا الجهد؟

 ترى �ملوؤ�س�سة و�لقائمني عليها باأن عليها م�سوؤولية جتاه �ملجتمع عامًة وجتاه �لناجني من �لعنف           
خا�سة إضافة إلى األسباب اآلتية:

قلة عدد من يتوىل رعاية وتاأهيل هوؤالء �ملر�سى �لنف�سيني من �أهل �لتخ�س�ض �لعلمي     . 1
        و�لعملي.

توفر . 2 من  والبد  �ملر�ض،  نتيجة  بنف�سها  �الهتمام  على  قادرة  لي�ست  �ملجتمع  من  �لفئة  هذه 
�لعناية �خلا�سة �لالزمة لهم.

�أن �لتدخالت �لتي ميكن تقدميها من خالل هذ� �لعمل �ستكون ذ�ت جودة عالية، و�سُت�سهم . 3
يف ��ستعادة قدرة هوؤالء �ملر�سى على �العتماد على �أنف�سهم و�لعودة �إىل حياتهم �لطبيعية. 

خدمات مركز اإلرشاد النفسي:. 2
ممكن �أن توؤثر �ال�سطر�بات �لنف�سية على �أي �سخ�ض يف �أي مرحلة من مر�حل حياته، و�ل�سحة 
�ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  ويف  �الأ�سخا�ض،  حياة  جودة  رفع  يف  مهمًا  دورً�  تلعب  �جليدة  �لنف�سية 
�زد�د �لوعي يف جمتمعنا باأهمية �ل�سعي للح�سول على خدمات �ل�سحة �لنف�سية؛ ولكن �ملعلومات 
�ملتعلقة مب�سادر خدمات �ل�سحة �لنف�سية ال تز�ل �سئيلة، ولذ� �سعرنا باأن هناك �سرورة لتقدمي 
دليل خمت�سر ملعظم خدمات �ل�سحة �لنف�سية �ملتاحة يف موؤ�س�ستنا بهدف م�ساعدة �الأفر�د و�الأ�سر 
للتعامل مع �أية �سعوبات تتعلق بال�سحة �لنف�سية، وكذلك م�ساعدة �ملخت�سني يف توجيه مر�ساهم 

�إىل �لرعاية �ملنا�سبة و�لالزمة وأبرز خدماتنا هي: 

االستشارات النفسية واالجتماعية:. 1
�  �ال�ست�سار�ت �لنف�سية و�الجتماعية �لهاتفية و�لتي تقدم عرب �الت�سال على �لرقم �ملجاين)136(   

.   من �لهاتف �الأر�سي وجميع �سركات �الت�ساالت )مين موبيل، MTN، �سباأ فون، و�آي(.
�  �ال�ست�سار�ت �لنف�سية و�الجتماعية �حل�سورية.

الدعم النفسي واالجتماعي:. 2
�لدعم و�ال�سعاف �لنف�سي �الأويل.( 1

�ملقابالت �لت�سخي�سية.( 2

�لفح�ض و�لقيا�ض �لنف�سي.( 3

�ال�ست�سارة و�ملعاينة �لطبية �لنف�سية.( 4

�لعالج �لنف�سي �لوجيز.( 5
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الرعاية الصحية الخاصة:. 3

�لعالج �لنف�سي و�لطب نف�سي.( 1

�سرف �الدوية �لنف�سية �ملجانية.( 2

�لرقود و�لرعاية �ل�سحية �خلا�سة.( 3

�لتمري�ض �لنف�سي.( 4

�لعالج �ل�سلوكي �ملعريف.( 5

�لعالج �لنف�سي �جلديل.( 6

�لعالج �لنف�سي �لتعر�سي �ل�سردي.( 7

�الإر�ساد �لنف�سي �لزو�جي.( 8

�لعالج �لنف�سي �لعائلي.( 9

�لعالج باال�سرتخاء.( 10

�لعالج �لنف�سي بالرتفيه.( 11

�لعالج �لديني و�لروحي.( 12

�لعالج باأجهزة �لتغذية �لبيولوجية �لر�جعة.( 13

إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي:. 4

�لرعاية �لنهارية( 1

�لعالج �لنف�سي �جلمعي.( 2

�الأن�سطة �لريا�سية.( 3

�الأن�سطة �لرتفيهية.( 4

جل�سات �لفنون �لتعبريية و�لر�سم.( 5

جل�سات رفع �ملهار�ت �الجتماعية و�حلياتية.( 6

�إعادة �الدماج �الجتماعي و�ملهني.( 7

التدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات الحياتية:. 5

حت�سني مهار�ت �إد�رة �لتعامل مع �ل�سغوط �حلياتية. ( 1

حت�سني مهار�ت �لتو��سل �خلا�سة بالعالقات بني �الأ�سخا�ض.( 2

حت�سني مهار�ت �سنع �لقر�ر وحل �مل�سكالت.( 3

حت�سني مهار�ت �إد�رة �مل�ساعر.( 4
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اإلحالة:. 6

�الإحالة �لد�خلية فيما بني �الأق�سام و�خلدمات.. 1
�الإحالة �خلارجية �ىل �ل�سركاء ومقدمي �خلدمات.. 2

التوعية والتثقيف المجتمعي:. 	

�لزيار�ت �مليد�نية.. 1
�لندو�ت و�ل�سمنار�ت.. 2
ور�ض �لعمل �لتعريفية.. 3
�جتماعات �لدعوة و�ملنا�سرة.. 4
�ملجالت �لربعية.. 5
�الإ�سد�ر�ت �ل�سنوية.. 6
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 أواًل
تقديم

�النتهاكات  من  وحمايتهم  �أواًل  بها  متتعهم  �أجل  من  للغاية  مهم  �لناجني  حقوق  عن  �حلديث  �إن 
عند تلقيهم خدمات �ل�سحة �لنف�سية د�خل �ملوؤ�س�سة ومركز �الإر�ساد �ال�سري �لتابع لها ثانيًا، مبا 
�مل�سرتك بني  �لوعي  �إيجاد م�ساحة من  �أجل  �إن�سائها، ومن  �ملوؤ�س�سة وغر�ض  �أهد�ف  ين�سجم مع 
�لعاملني يف جمال �ل�سحة �لنف�سية وبني �لناجني من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي كان ال بد 
من بيان وتو�سيح حقوق �لناجني وكيفية متتعهم بها و�سمان عدم حرمانهم منها، ولهذ� جاء هذ� 

�لدليل ليو�سح تلك �حلقوق �لعامة، ومن هذه الحقوق:

الحق في تلقي العالج:. 1
�ل�سحة  رعاية  من  متاح  هو  ما  �أف�سل  على  �حل�سول  �لناجني بحق  جميع  �أن  يتمتع  ومعناه 
�لعقلية �لتي ت�سكل جزءً� من نظام �لرعاية �ل�سحية و�الجتماعية، وكذلك �إمكانية تلقي خدمات 
المترابطة  السمات  يتضمن  الحق  وهذا  �سرط،  �أو  قيد  دون  �ملوؤ�س�سة  د�خل  �لنف�سية  �ل�سحة 

واألساسية التالية:

التوافر: يجب �أن توفر �ملوؤ�س�سة �لعدد �لكايف من مر�فق �لرعاية �ل�سحية �لنف�سية �لعاملة، أ. 

ف�سال عن توفري �ملياه �لنظيفة ومر�فق �ل�سرف �ل�سحي، و�ملوظفني �لطبيني و�ملهنيني 
�ملدربني �لذين يتقا�سون �أجًر� من�سًفا، و�لعقاقري �الأ�سا�سية.

�إمكانية �لو�سول: تت�سم �إمكانية �لو�سول باأربعة عنا�سر �أ�سا�سية هي: ب. 
• عدم �لتمييز: �إذ يجب �أن يتمتع كل �سخ�ض باإمكانية �لو�سول �إىل �ملر�فق و�خلدمات �ملرتبطة 	

بال�سحة �لنف�سية، ال�سيما �لفئات �الأكرث �سعًفا من غري �أي متييز بناء على �أي من �الأ�سباب 
�ملحظورة عرفًا وقانونًا و�سرعًا.

الحقوق العامة

• �إمكانية �لو�سول �ملادي: كما يجب �أن تكون �ملر�فق و�خلدمات ف�سال عن �ملقومات �الأ�سا�سية 	
لل�سحة مثل مر�فق �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي، يف �ملتناول �ملادي و�الآمن للناجني.

•  �إمكانية �لو�سول باملنظور �القت�سادي: ومعناه �أن تتاح �خلدمات �لطبية �لنف�سية للنا�ض من 	
ُيجنب  مما  �لتوزيع،  يف  و�لعد�لة  �الن�ساف  مبد�أ  وُير�عى  �قت�سادية   �أو  مادية  عو�ئق  دون 

�الأ�سر �لفقرية حتمل �أية �أعباء �أو نفقات �سحية ال تتنا�سب مع قدر�تهم.
•  �إمكانية �لو�سول �إىل �ملعلومات: يتعني على �ملوؤ�س�سة �أن تكفل لكل �سخ�ض �حلق يف �لتما�ض 	

�ملعلومات �ملتعلقة بامل�سائل �ل�سحية و�حل�سول عليها ونقلها، من غري �أن ُيخّل ذلك ب�سرية 
�لبيانات �لطبية.

�ملقبولية: ينبغي �أن تتمثل �ملوؤ�س�سة �الأخالق �لطبية وثقافة �الأفر�د و�ملجتمعات، ف�ســــــال     ج. 
عن مر�عاتها ملتطلبات �جلن�سني عند تقدمي �خلدمات �لطبية �لنف�سية بحيث يتقبلها �جلميع.

�جلودة: ينبغي �أن تكون �ملر�فق �ل�سحية مالئمة من �لناحيتني �لعلمية و�لطبية وذ�ت نوعية            د. 
جيدة، مثل توفر �لعقاقري و�ملعد�ت �لالزمة، وموظفني طبيني ماهرين، باالإ�سافة �إىل �جلودة 

�الإد�رية من �إجر�ء�ت وغريها. 
فاحلق يف �لعالج هنا لي�ض فقط و�جبا �إن�سانيا �أو جمتمعيا، و�إمنا هو تكليف �إلهي، فمن �ملقا�سد 

�الأ�سا�سية لل�سريعة حفظ �لنف�ض وحفظ �لعقل.
وهذا الحق يتضمن أيضا:

• عالج �ملري�ض يف مكان منا�سب وباأدوية وو�سائل عالجية منا�سبة دون تفرقة على �أ�سا�ض �لفقر 	
�أو �لغنى �أو �للون �أو �جلن�ض �أو �لعقيدة.

• �حتجازه 	 يتم  ال  و�أن  بذلك،  ت�سمح  فر�سة  �أول  يف  �لطبيعية  وحياته  بيته  �إىل  �ملري�ض  عودة 
الآجال طويلة دون دو�ع طبية.

• �لطب 	 ي�سمى يف  و  �أمكن ذلك،  ُكلما  �أهله  �لطبيعية وبني  بيئته  يعالج يف  �أن  �ملري�ض يف  حق 
�خلدمة  ت�سل  حيث   )Community Therapy(،”ملجتمعي� “�لعالج  ب  �حلديث 

�لطبية �إىل م�ستحقيها دون �نتز�عهم من بيئتهم �لطبيعية.
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• حق �ملري�ض �لنف�سي يف فهم طبيعة مر�سه )كلما �أمكن ذلك(، وفهم طبيعة �لعالجات �لتي 	
يتلقاها ومو�فقته عليها )�إذ� كان م�ستب�سر� مبر�سه(.

• �أثناء 	 ين�ساأ  �لذي  �لطرح  �آثار  من  �حلماية  يف  �لنف�سي(  �ملري�ض  )�أو  �لنف�سية  �ملري�سة  حق 
�لعالج، وهو حالة من �لتعلق �لعاطفي باملعالج )�أو �لرف�ض له( نظر� ملا ميثله يف وعي �ملري�سة 
)�أو �ملري�ض( وما يذكرها به من �سخ�سيات �أحبتها �أو كرهتها يف حياتها، وهذ� ي�ستلزم قدرًة 

و�سبطًا من �ملعالج، و�أن ال ي�ستغل �سعف �ملري�ض �أو �ملري�سة يف هذه �لعالقة.
معالم تطبيق الحق في العــالج:

لكل مري�ض �حلق يف �أن يعالج باأقل قدر من �لقيود �لبيئية، وبالعالج �لذي يتطلب �أقل قدر . 1
ممكن من �لتقييد �أو �لتدخل ويكون مالئمًا الحتياجات �ملري�ض �ل�سحية وللحاجة �إىل حماية 

�سالمة �الآخرين �لبدنية.
يكون عالج كل مري�ض ورعايته قائمًا على �أ�سا�ض خطة تو�سع لكل مري�ض على حدة وتناق�ض . 2

معه، ويعاد �لنظر فيها بانتظام، وتعدل ح�سب �حلاجة، ويقدمها مهنيون موؤهلون.
�ملتعلقة . 3 �ملهنة  �آد�ب  معايري  من  ينطبق  ملا  وفقا  د�ئما  �لعقلية  لل�سحة  �لرعاية  توفري  يكون 

باملمار�سني يف ميد�ن �ل�سحة �لعقلية، مبا يف ذلك �ملعايري �ملقبولة دوليًا مثل مبادئ �آد�ب 
�إ�ساءة  �أبدً�  يجوز  وال  �الأطباء،  �سيما  وال  �ل�سحيني،  �ملوظفني  بدور  �ملتعلقة  �لطب  مهنة 

��ستخد�م �ملعلومات و�ملهار�ت �لطبية يف جمال �ل�سحة �لعقلية و�لنف�سية.
ينبغي �أن ي�ستهدف عالج كل مري�ض �حلفاظ على ��ستقالله �ل�سخ�سي وتعزيزه.. 4

السرية:. 2
الصحية  الرعاية  وتحسين  نفسية  بعلل  المصابين  لحماية  المتحدة  األمم  مبادئ  من 

النفسية)السرية: يحترم الحق في سرية المعلومات بالنسبة لجميع األشخاص الذين تنطبق 

عليهم هذه المبادئ(.  

)المبدأ السادس(       

�ل�سرية تعني: عدم �لك�سف عن �أية معلومات يف �أي وقت �إىل �أي طرف من دون �ملو�فقة �لو�عية من 
الناجي أو الناجية وتشمل استراتيجيات ضمان السرية:

�  �إجر�ء �ملقابالت �سرً�.
�لناجية  �أو  �لناجي  طلب  على  بناًء  �إال  �ل�سلة  ذ�ت  �ملعلومات  على  �الآخرين  �إطالع  �  عدم 

�لو�عية. مو�فقته  على  �حل�سول  وبعد     .
�  حفظ جميع �لوثائق يف ماأمن وو�سع خطة لنقل �أو تدمري ملفات �حلاالت يف حالة �لطو�رئ.

�  حتى لو مل يتم ��ستخد�م �أ�سماء �الأ�سخا�ض، من �ملهم عدم �الإف�ساح عن �خل�سائ�ض �لعامة 
.   للناجني و�لناجيات)كالعرق و�لعمر و�لو�سع �الأ�سري(.

لكن من �ملهم �أن نالحظ �أن هناك استثناءات للسرية تشمل:
• �حلاالت �لتي يتعر�ض فيها طفل للتهديد�ت �مل�ستمرة بالعنف �أو �الأذى، ومن ثم فاإن �حلاجة 	

�إىل حمايته تتجاوز �حلاجة �إىل �ل�سرية.
• �حلاالت �لتي تتطلب فيها �لقو�نني �أو �ل�سيا�سات �الإبالغ �الإلز�مي عن �أنو�ع معينة من �لعنف 	

�أو �الإ�ساءة )كاال�ستغالل و�الإ�ساءة �جلن�سيني من قبل �لعاملني يف �ملجال �الإن�ساين(.
• وقد ت�سمل هذه �ال�ستثناء�ت حاالت طارئة تهدد �حلياة، �أو حاالت يحتمل فيها �إحلاق �ل�سرر 	

باالآخرين، وهناك ظروف �أخرى مثل: توقي مر�ض خطري �أو معاناة موؤملة، لكن �ملعلومات �لتي 
نزعت عنها �ل�سرية يجب �أن تكون مقت�سرة على ما هو �سروري ومطلوب للغر�ض �مل�ستهدف 

فقط.
Ó  ومبر�سهم بهم  �ملتعلقة  �ملعلومات  �سرية  يف  �حلق  �لنف�سية  باال�سطر�بات  للم�سابني 

ومعاجلتهم؛ وال ينبغي ك�سف هذه �ملعلومات �أمام طرف ثالث بدون مو�فقتهم.
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Ó  لتي� و�ملهنية  و�لت�سرف  �ل�سلوك  باآد�ب  �لنف�سية  �ل�سحة  جمال  يف  �لعاملون  يلتزم 
�مل�سابني  برعاية  �ملعنيني  �ملهنيني  جميع  و�جب  ومن  �ل�سرية،  حتتم  قو�عد  عموما  ت�سمل 
باال�سطر�بات �لنف�سية منع �أي خرق لل�سرية، ومن �ملهم �أن يدرك جميع �أفر�د فريق �ل�سحة 

�لنف�سية �لقو�عد �لتي تلزمهم باحلفاظ على �ل�سرية. 
Ó  يتوجب على �ملوؤ�س�سة �لتق�سي و�لتاأكد من �أن �لعمليات كافية ومنا�سبة حلماية �سرية �ملعلومات

و�ملعتمدين  �ملفو�سني  لالأفر�د  �إال  ي�سمح  ال  فعال  نظام  يعني وجود  بالناجني، وهذ�  �ملتعلقة 
باحل�سول على �ملالحظات �ل�سريرية �ملتعلقة باملر�سى �أو غريها من �آليات ت�سجيل �لبيانات 

مثل قو�عد �لبيانات �الإلكرتونية.
ا �أن حتمي �ل�سرية من خالل �إقر�ر �لعقوبات �لر�دعة بحق من يخرق جد�ر  وت�ستطيع �ملوؤ�س�سة �أي�سً

�ل�سرية، من �ملهنيني �أو مر�فق �ل�سحة �لنف�سية.

 الخصوصية:	. 
�خل�سو�سية مفهوم عري�ض يحدد �ملدى �لذي ميكن �أن ي�سل �إليه �ملجتمع يف �لتدخل يف �ل�سوؤون 
�ل�سخ�سية الأفر�ده، فيعني حق كل �ن�سان يف �أن يختار بنف�سه نوعية وكيفية م�ساركته مع �الآخرين 

دون تدخل من �أحد �أو حقه يف �الحتفاظ بكل ممتلكاته ومعلوماته �لتي يعتقد �إنها له)11(.
ومفهوم الخصوصية يشمل:

• خ�سو�سية �ملعلومات: فمن حقك عدم �طالع �لغري على معلوماتك �خلا�سة و�سجلك �لطبي.	
• �إىل 	 ويقرتب منك  �لبدين �خلا�ض،  �أحد جمالك  �أي  يقتحم  �لبدنية: بحيث ال  �خل�سو�سية 

حٍد ي�سايقك. 
• خ�سو�سية �الت�ساالت: ��ستقبال �لزو�ر و�الت�سال بالعامل �خلارجي ما مل يكون هناك �إ�سر�ر 	

بطرف �آخر �أو �إزعاج له.
• خ�سو�سية �ملجال: كحقه يف م�ساحة كافية و�سرير منفرد وَمر�فق و��سعة ي�سهل فيها حركته، 	

باالإ�سافة �إىل حتديد مكان خا�ض حلفظ متعلقاته �ل�سخ�سية ومالب�سه وحاجياته . 
توؤدي �خل�سو�سية �إىل تعزيز �ل�سالمة و�لثقة و�لتمكني، يف �سياق �لعنف ويف حاالت �لطو�رئ حيث 
قد ت�سل �ملخاطر �إىل �أعلى م�ستوياتها، وهكذ� فاإن �نتهاك �خل�سو�سية يف هذه �لظروف ال ميثل 
�أي�سًا �سررً� بالناجني وباملجتمع، ولذلك فاإن كل من  �نتهاكًا لالأخالقيات فح�سب، بل وقد يلحق 

ي�ساأل �سخ�سًا �الإف�ساح عن معلومات يتحمل م�سوؤولية حماية هذه �ملعلومات.
ويشمل كذلك مبدأ الخصوصية ما يأتي:

�حلق يف حتديد �الأ�سخا�ض �لذين يريد �أو ال يريد �أن يروي لهم م�سكلته.( 1

�حلق يف �ختيار �ملعالج �لذي يقتنع به من حيث جن�ض �ملعالج )ذكر– �أنثى(.( 2

�حلق يف تغيري �ملعالج يف �أي وقت �أو مرحلة من �لعالج.( 3

له �حلق يف رف�ض �إكمال �لعالج وعلى �ملعالج �لنف�سي �أن يو�سح له �الأ�سر�ر �لناجتة عن ذلك.( 4

)http://www.tawalt.com/?p=1212( ,د. محمد بالروين, من مفهوم حق الخصوصية  )11(
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رف�ض مقابلة �أي �سخ�ض ال عالقة له بتقدمي �لرعاية �ل�سحية مبا يف ذلك �لزو�ر.( 5

توفري �ملالب�ض �ملنا�سبة و�الأدو�ت �ل�سخ�سية �ل�سرورية للناجي.( 6

توفري �أماكن �نتظار منا�سبة للن�ساء و�لرجال.( 7

نقل �ملري�ض �إىل غرفة خا�سة للفح�ض �إن مل تكن غرفة �لتنومي منا�سبة لذلك.( 8

�أال يبقى �ملري�ض يف غرفة �لفح�ض مدة �أطول من �ملدة �لطبيعية.( 9

عدم تفتي�ض �أغر��سه �ل�سخ�سية �إال باإذنه �أو بح�سوره.( 10

ولكن من �ملهم مالحظة �أن �حلق يف �خل�سو�سية يف مر�فق �ل�سحة �لنف�سية ال يعني عدم خ�سوع 
�ملري�ض للمر�قبة �مل�ستمرة و�لتفتي�ض �ملتو��سل من �أجل حمايته، وذلك يف بع�ض �لظروف �خلا�سة.

الحماية والسالمة:. 4
يجب �أن يكون �حلفاظ على �سالمة و�أمن �لناجي �أو �لناجية وغريها من �الأ�سخا�ض، مثل �أبنائها 

و�الأ�سخا�ض �لذين �ساعدوها، هو �الأولوية �الأوىل جلميع �جلهات �لفاعلة.
 فاالأفر�د �لذين يك�سفون عن �إحدى حو�دث �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي �أو �لذين �سبق لهم 
�لتعر�ض لالإ�ساءة غالبًا ما يزد�د �حتمال تعر�سهم ملزيد من �لعنف �سو�ء من �جلاين �أو )�جُلناة(  

�أو من �آخرين حميطني بهم.

وتشمل الحقوق المتعلقة بالحماية والسالمة ما يلي:

�أن تكون �لرعاية �ل�سحية يف بيئة �آمنة ومنا�سبة لو�سع �ملري�ض �ل�سحي.( 1
تو�فر �للوحات �لكافية و�الإجر�ء�ت �ملحذرة يف جميع �الأماكن �لتي قد تعر�ض �ملري�ض ( 2

وذويه لالأذية وقبل دخوله لهذه �الأماكن على �سبيل �ملثال دون �حل�سر:
لوحات وتنبيهات للمر�سى باملناطق و�الأجهزة �خلطرة. �
لوحات و تنبيهات للمر�سى باالأماكن قيد �الإن�ساء. �
لوحات وتنبيهات للمر�سى باملو�د �خلطرة و�ملوؤذية و�سريعة �ال�ستعال وغريها. �

توفري �الأمن و�الأمان يف �ملو�قع �حل�سا�سة و�لبعيدة خا�سة )غرف �لتنومي وغرف تنومي ( 3
�لن�ساء وغرفة �ال�ستماع ..(

�أن ال ُيعزل �ملري�ض �إال عند �سرورة ذلك.( 4
نقل �ملري�ض ب�سكل �آمن من و�إىل ود�خل مر�فق �ملوؤ�س�سة ومركز �الر�ساد.( 5
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و�لتي( 6 و�لتلف  �ل�سرقة  من  �ملري�ض  ممتلكات  حلماية  كافية  �إجر�ء�ت  وجود 

     تضم دون أن تقتصر:

حتديد موقع حلفظ �الأمتعة و�ملالب�ض و�ملمتلكات �
حتديد م�سوؤول �حل�سول على �لتو�قيع �ملطلوبة. �
وجود �سيا�سة للتعامل مع �الأ�سياء �لنفي�سة وذ�ت �لقيمة عند �ملر�سى. �

عنا�سر ( 7 �أو  �الأطباء  قبل  من  و�ل�سباب  و�لتقريع  و�لتاأنيب  �لتوبيخ  من  �لناجي  حماية 
�لتمري�ض �أو �أي موظف �آخر من من�سوبي �ملوؤ�س�سة.

�ل�سن ( 8 وكبار  �خلا�سة  �الحتياجات  وذوي  �الأطفال  مع  للتعامل  خا�سة  �سيا�سة  وجود 
حلمايتهم من �لتعر�ض الأي نوع من �الإ�ساءة �أو �الإيذ�ء.

ر من �العتد�ء �جل�سدي �أو �لنف�سي.( 9 حماية �لر�سع و�الأطفال �ل�سغار و�لُق�سَّ

منع �لتدخني يف جميع مر�فق �ملوؤ�س�سة وتخ�سي�ض �أماكن حمددة للمدخنني بعيدة عن ( 10
�أماكن تقدمي �خلدمة �ل�سحية �لنف�سية.

عدد ( 11 �أو  �ملو�قف  �أو  �مل�ساعدة  حيث  )من  �لعاجزين  للمر�سى  خا�سة  �إجر�ء�ت  وجود 
�ملر�فقني...(

ومن أهم معاييـر السالمة والحماية:
لكل مري�ض �حلق يف �أن يح�سل على �لرعاية �ل�سحية و�الجتماعية �لتي تنا�سب �حتياجاته . 1

على  �ملنطبقة  �ملعايري  لنف�ض  وفقا  و�لعالج  �لرعاية  على  �حل�سول  له  يحق  كما  �ل�سحية، 
�ملر�سى �الآخرين.

�لتي قد ال يكون هناك . 2 توفري �حلماية من �الأذى لكل مري�ض، مبا يف ذلك �لعالج باالأدوية 
�الأعمال  ومن  غريهم،  �أو  �ملوظفني  �أو  �الآخرين  �ملر�سى  �أيدي  على  �الإيذ�ء  ومن  لها،  مربر 

�الأخرى �لتي ت�سبب �أملًا عقليًا �أو �سعفًا بدنيا.

عدم التمييز:. 5
ويعني »�لتمييز« �أي تفريق �أو ��ستبعاد �أو تف�سيل يوؤدى �إىل �إبطال �أو �إ�سعاف يف �لتمتع باحلقوق، 
ويتمثل هذ� �حلق يف �سرورة منع �لتمييز بني �الأ�سخا�ض و�ملجتمعات بناء على �أي �أ�سا�ض حلالتهم، 
�للغة و�لدين و�الإعاقة  �أو  �أو �الجتماعي  �ل�سن و�لنوع و�لعرق و�للون و�الأ�سل �لوطني  مبا يف ذلك 

و�حلالة �ل�سحية و�لتوجه �ل�سيا�سي وغريها.
ويمكن ضمان عدم التمييز بالطرق والوسائل اآلتية:

مو�جهة �لقيم و�ملو�قف و�ملعتقد�ت �لتي يتبناها �ملوظفون و�لتي قد ت�سجع على �لتمييز. �
 وجود �سيا�سة و��سحة مكتوبة ب�ساأن عدم �لتمييز. �
 تدريب �ملوظفني على حقوق �الإن�سان و�ملبادئ �الإن�سانية. �
 �لتاأكد من �أن �خلدمات وتقدميها يتم وفق �مل�ساو�ة بني �جلميع دون متييز. �
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اإلحترام. 6
حني تكون مري�سا د�خليا يف مرفق �سحي، لك �حلق يف �رتد�ء مالب�سك �خلا�سة، و�حلفاظ على 
ممتلكاتك �ل�سخ�سية )مع تخ�سي�ض م�ساحة مكانية معقولة خا�سة بك(، و�أن يتاح لك، وتتمكن 

من، �إنفاق �أمو�لك مل�سرتياتك �ل�سخ�سية.
يجب  �حلقوق  لهذه  ��ستثناء  و�أي  �ل�سخ�سية،  ممتلكاتك  على  تفتي�ض  �أي  ح�سور  يف  �حلق  ولك 

تربيرها بتقرير مكتوب و�سمه �إىل �سجلك �ل�سريري.
يجب �أن تتو�فق كافة �الإجر�ء�ت �لتي ُتتخذ باحرت�م �ختيار�ت �لناجي ورغباته وحقوقه وكر�مته.

وتشمل استراتيجيات ضمان االحترام:
�حلفاظ على �ل�سرية. �
 �سمان تو�فر �ملوظفات �الإناث الإجر�ء �ملقابالت وفح�ض �لن�ساء و�الأطفال �لناجني. �
 �لتاأكد من حتلي �ملتعاملني مع �لناجيات بالقيم و�ملعرفة و�ملهار�ت �ملنا�سبة. �
 �سمان عدم �إ�سد�ر �ملتعاملني مع �لناجيات �أحكاًما عليهن ومر�عاتهم لل�سياق    �

                  �لثقايف  و�الجتماعي للتدخل.
 تقليل عدد مر�ت �سرد �لناجية لق�ستها. �

ويشمل كذلك الحق في االحترام والتقدير ما يلي:

�ملنا�سبة ب�سورة الئقة وحمرتمة يف كل ( 1 �ل�سحية  �لرعاية  �لناجي على  ح�سول 
�الأوقات وحتت كل �لظروف مبا ي�سمن حفظ كر�مته.

�حرت�م �سخ�سية �لناجي با�ستعمال �أ�سمه �ل�سخ�سي �ملوجود يف �الأور�ق �لر�سمية ( 2
وعدم �إعطائه �أي تعريف �أخر.

�حرت�م قيم و�عتقاد�ت �لناجي �لثقافية و�الجتماعية و�لدينية و�ملذهبية.( 3
�حرت�م حق �لناجي فيما يخ�ض �لتعبري عن �سدة �الأمل.( 4

وح�سن ( 5 و�لوفاة  �الحت�سار  حاالت  يف  للناجي  �لكرمية  �لرعاية  بتقدمي  �اللتز�م 
�لتعامل مع �جلثمان.

يف ( 6 �لتغذية  تلك  م  وتقدَّ �ل�سحية  حلالته  ومنا�سبة  كافية  تغذية  على  �حل�سول 
�أوعية تعك�ض مبد�أ �الحرت�م �الآدمي.

�ال�ستماع و�الن�سات له دون مقاطعة حتى يكمل فكرته، و�لبناء على مقرتحاته ( 7
و�آر�ئه �لتي يقدمها �إن تو�فقت مع �ملنطق.

إتاحة المعلومات:. 	
�لو�ردة  �ملعلومات  على  وحر  كامل  ب�سكل  �حل�سول  �لنف�سية  باال�سطر�بات  �مل�سابني  حق  من 
هذه  على  �حل�سول  فيها  يقيد  �لتي  �ال�ستثنائية  �لظروف  بع�ض  يف  �إال  �ل�سريرية،  �ل�سجالت  يف 
�أن يعر�ض ك�سف معلومات �ل�سجالت �ل�سريرية �سالمة �الآخرين للخطر،  �ملعلومات )حني يرجح 

�أو ي�سبب �سرر� خطري� ل�سحة �ملري�ض �لنف�سية(.

ومن حقوقك في هذا المجال:
• �الطالع على خطتك �لعالجية ومناق�ستها مع �ملخت�سني.	
• ينبغي �أن يكون حجب �ملعلومات موؤقتا، ريثما ي�سبح �ملري�ض �أكرث قدرة على �لتعامل �لر�سيد 	

مع �ملعلومات.
• �ل�سجالت 	 تعليقاتهم يف  �إدر�ج  �لعائلة �حلق يف طلب  و�أفر�د  �ملر�سى وممثليهم  ميكن منح 

�لطبية بدون �أي تعديل �أو تغيري فيها.
• ا �أن يكلف �ملرفق �ل�سحي �أحد �لعاملني مبر�جعة و�سرح �ملعلومات �ملوجودة يف 	 من �ملهم �أي�سً

ملف �أو �سجل �ملري�ض، له �أو ملمثله �ل�سخ�سي )�أو لكليهما(.
• معرفة ��سم وتخ�س�ض �ملعالج �لنف�سي �مل�سئول عن عالجك.	
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 المشاركة في خطة الرعاية الطبية النفسية:. 8
للح�سول  و�مل�ساعدين  و�الخت�سا�سيني  �الأطباء  مع  �لتو��سل  وذويه �حلق يف  �لناجي  �أو  فللناجية 

على �ملعلومات و�ل�سرح �لكايف ومناق�سة �لنو�حي �لتالية:
• تعريفهم بالرعاية �لنف�سية �لتي ُتقدمها �ملوؤ�س�سة و�خلطة �لعالجية �ملُقررة وحجم و�إمكانيات 	

رة لذلك. �ملُ�َسخَّ
• �ملعالج 	 �لطبيب  كاملة وحديثة من  �لقانوين عليه على معلومات  �لو�سي  �أو  �ملري�ض  ح�سول 

بخ�سو�ض �لت�سخي�ض و�لعالج باللغة �لتي يدركها ويفهمها.
• معرفة �ملري�ض باأ�سماء �مل�ساركني يف تقدمي �خلدمة �لنف�سية له وتخ�س�ساتهم و�أ�سم �لطبيب 	

�مل�سوؤول عن عالجه ومتابعة حالته و�إبالغه بوجود متدربني مرخ�سني يف حال كانو� �سمن 
�لفريق �لطبي �ملُعالج.

• �أو �لو�سي �لقانوين عليه عن �ملعاجلة �ملقرتحة وفو�ئدها 	 مناق�سة �لطبيب �ملعالج للمري�ض 
و�لنتائج �ملتوقعة ومعرفة �لبد�ئل �لطبية �ملقرتحة – يف حال وجودها� و�مل�ساعفات و�ملخاطر 

و�حتماالت جناح �ملعاجلة.
• ح�سول �ملري�ض �أو �لو�سي �لقانوين عليه من �لطبيب �ملعالج على �ملعلومات �لالزمة قبل �أي 	

�إجر�ء عالجي وذلك قبل �لتوقيع على منوذج �الإقر�ر وللمري�ض حق معرفة ��سم �ل�سخ�ض 
�مل�سوؤول عن هذ� �الإجر�ء عد� حاالت �لطو�رئ �لتي ت�ستدعي �لتدخل �لطبي �لعاجل مبا يتفق 

مع �الأنظمة و�لقو�نني �ملتبعة.
• وفعاليتها 	 �لعالج  يف  �مل�ستخدمة  و�لفحو�سات  و�الأدوية  �لتدخالت  بنوعية  �ملري�ض  معرفة 

و�أمنها و�سالمتها.
• �إعطائه 	 مع  �ل�سحية  �ملن�ساأة  خارج  �أو  د�خل  �أخر  مكان  �إىل  �ملري�ض  نقل  �أ�سباب  تو�سيح 

�الإر�ساد�ت �ل�سرورية.
• �أخذ ر�أي طبي �آخر بالتن�سيق مع �إد�رة �ملوؤ�س�سة عند �ل�سرورة.	

 االلتزام بمبدأ اإلحالة :. 9

 �الإحالة: عملية طلب �حل�سول على خدمات من �أجل �لناجي �أو �أ�سرته ب�سورة ر�سمية من �أق�سام 
�إىل  وما  �ل�سحية  و�لرعاية  �لنقدي  �لدعم  )مثل  �ملوؤ�س�سة  خارج  �أخرى  وكالة  �أو  �ملوؤ�س�سة  د�خل 
ذلك( من خالل �إجر�ء و/�أو منوذج معمول به ويتحمل �أخ�سائي �حلالة كامل �مل�سوؤولية عن �حلالة 

بغ�ض �لنظر عن عمليات �الإحالة.
ونعني بااللتز�م مببد�أ �الإحالة: عدم و�سف �لدو�ء �لنف�سي من �ملعالج �لنف�سي حتت �أي ظرف، �أما 
يف �حلاالت �لتي ت�ستدعي �إعطاء �لدو�ء فيتم حتويل �ملري�ض للطبيب �لنف�سي، ويف حالة �أن �ملعالج 
وجد نف�سه غري موؤهل للتعامل مع �أي حالة فيجب حتويلها و�إحالتها ملعالج �أف�سل منه و�أقدر �سو�ًء 

كان د�خل �ملوؤ�س�سة �أو خارجها.
�ملركز  من  �الإحالة  �ل�سحية  حالتهم  تتطلب  �لذين  �ملر�سى  �إحالة  يف  �حلق  هذ�  تطبيق  وي�سمل 
�لت�سخي�سية وح�سب  �أو �ملتطلبات  �أو مركز �عتمادً� على طبيعة وحالة �ملري�ض  �أف�سل طبيب  �إىل 
�المكانات �ملتاحة للمركز بحيث ت�سمن عملية �الحالة �لتوثيق �ل�سليم ل�سبب �الإحالة و�الإجر�ء�ت 
�الأولية �ملتخذة من قبل �ملركز و�سوال للتغذية �ال�سرتجاعية للمركز من �جلهات �لتي متت �الإحالة 
�إليها حول �حلاالت �ملحالة، ومتابعة �حلاالت �ملحالة وكاأنها ال ز�لت تتلقى �خلدمات د�خل �ملركز.
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 ثانيًا
الحقوق اإلضافية والخاصة

أوال: الحقوق اإلضافية:

 قبول أو رفض العالج : . 1
فللمريض وذويه الحق في:  

رف�ض كل �لعالج �ملقرر �أو جزء منه مع �لتز�م �ملوؤ�س�سة بهذ� �حلق مبا ال يتنافى مع �الأنظمة  �
و�لقو�نني �ملتبعة و�إبالغهم عن �لنتائج �ملتوقعة من قر�ر �لرف�ض مع �سرورة توقيعهم على 

منوذج �الإقر�ر �خلا�ض بذلك، وتوثيق �حلو�ر و�لنقا�ض �ملذكور �أعاله يف ملف �ملري�ض.
�ل�سحية  � باحلالة  عالقة  لها  لي�ض  �إجر�ء�ت  �أو  قر�ر�ت  �أي  �لعالج  رف�ض  على  يرتتب  �أال 

طبقًا  له  �ملنا�سبة  �لرعاية  بتقدمي  باال�ستمر�ر  �ملوؤ�س�سة  يف  �خلدمة  مقدم  ويلتزم  للمري�ض 
للمعايري �لطبية �ملتبعة.

�أال يرتتب على رف�ض �لعالج �أي قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت م�ستقبلية تتخذ �سد �ملري�ض يف مر�جعته  �
ملعاجلة نف�ض �ملر�ض �أو غريه.

و�أفعاله يف حال  � �لقانوين عليه م�سوؤواًل م�سوؤولية تامة عن قر�ر�ته  �لو�سي  �أو  يعترب �ملري�ض 
رف�ض �ملعاجلة �أو عدم �ملتابعة لتعليمات �لعالج .

تعريف �ملري�ض �أو �لو�سي �لقانوين عليه بالعالجات �الأخرى �لبديلة يف حال �لرف�ض. �

وجود سياسات وإجراءات للتظلم والشكاوى والمقترحات :. 2
لك �حلق يف �لتظلم من �أي �إجر�ء وفقًا للقو�عد و�الإجـر�ء�ت �ملعمول بها، ويجب على مقدم �خلدمة 
�أن يخرب �ملري�ض باأن من حقه �أن ي�ستكيه هو نف�سه و�أن يعلمه كيفية �لقيام بذلك و�أين ي�سع �سكو�ه 

و�أن من حقه تقدمي �ملقرتحات و�ملالحظات �إىل �جلهة �ملعنية دون �لرجوع �إليه.
وللناجي وذويه كذلك الحق في:

�لتقدم ب�سكوى �سفوية �أو مكتوبة، موقعة �أو غري موقعة، �أو مقرتحات لالإد�رة دون �أي تاأثري  �
على جودة �خلدمة �ملقدمة له.

�إمكانية رفع �ل�سكوى ملختلف �مل�ستويات يف �ملوؤ�س�سة. �
�ملطالبة ب�سرعة معاجلة �ل�سكوى �ملرفوعة �أو �سكوى ذويه و�لرد عليها خالل فرتة منا�سبة. �
�لتعرف على  �الإجر�ء�ت و�الآليات �ملتبعة يف �ملوؤ�س�سة لدر��سة �ل�سكاوى و�ملقرتحات و�لوقت  �

�ملُتوقع للرد عليها.
�إبالغك باأي معلومات متوفرة بخ�سو�ض �ل�سكوى �أو �ملقرتح عند توفرها. �
وجود �سيا�سات و �إجر�ء�ت ملعاجلة �ل�سكاوى تت�سمن على �الأقل �لنقاط �لتالية : �
Ó حتديد �جلهة �أو �جلهات �ملخولة با�ستقبال �ل�سكاوى
Ó .وجود �أدلة و�سيا�سات يف �الإد�رة حتدد م�سار �ل�سكاوى و�ل�سيا�سة �ملتبعة باملعاجلة
Ó  أجل �سمان حقوق� و�لتعاون من  للتحقيق  �ملخت�ض  �لق�سم  �إىل  �لطبية  �ل�سكاوى غري  توجيه 

�لناجني ومعاجلة �ل�سكوى باأ�سرع وقت وتبليغ �لنتيجة لل�ساكي.
Ó  حت�سم �ملن�ساأة �لطبية �ل�سكاوى غري �لطبية خالل فرتة ال تتعدى –�ال�سبوع� و�إعطاء �جلو�ب

لل�ساكي.
Ó .توجيه �ل�سكاوى �لطبية للق�سم �ملخت�ض ومتابعة �ل�سكوى ب�سكل م�ستمر ومتز�من
Ó .در��سة و حتليل �ل�سكاوي و�أ�سبابها ومعاجلتها
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الموافقة على العالج:. 3
ال يجوز �إعطاء �أي عالج للمري�ض دون مو�فقته عن علم. �
�ملو�فقة عن علم هي مو�فقة يتم �حل�سول عليها بحرية دون تهديد �أو �إغر�ء. �
يجوز للمري�ض �أن يطلب ح�سور �سخ�ض �أو �أ�سخا�ض من �ختياره �أثناء �إجر�ء �إعطاء �ملو�فقة. �
با�ستثناء بع�ض �حلاالت ميكن �إعطاء �ملري�ض �لعالج دون مو�فقة �إذ� كان �ملري�ض ال ي�ستطيع  �

بحكم حالته �أن يدرك حالته وحاجته للعالج وللممثل �ل�سخ�سي للمري�ض �إعطاء �ملو�فقة بعد 
تقدمي جميع �ملعلومات له.

�إعطاء  � �لنف�سية ميكن  �ل�سحة  �أطباء  ذلك  وقرر  �لعاجل  �لتدخل  �ملري�ض  حالة  تطلبت  �إذ� 
�الأدوية �ل�سرورية فقط.

�إعالم �ملري�ض بالعالج �إذ� مل توؤخذ مو�فقته و�إ�سر�كه يف خطة �لعالج باأي و�سيلة ممكنة. �
ال ي�ستخدم �لتقييد �جل�سدي �أو �لعزل غري �الختياري للمري�ض �إال ح�سب �الإجر�ء�ت �ملعتمدة  �

ر�سميا يف �ملوؤ�س�سة، ال�سيما عندما يكون ذلك هو �لو�سيلة �لوحيدة �ملتاحة للحيلولة دون وقوع 
�سرر فوري �أو و�سيك للمري�ض �أو لالآخرين، ويجب �أن ال ميتد هذ� �الإجر�ء �إال �سمن �لفرتة 
�ل�سرورية متاما لتحقيق هذ� �لغر�ض، وت�سجل جميع حاالت �لتقييد �جل�سدي �أو �لعزل غري 
�الختياري، و �أ�سبابها، وطبيعتها، ومد�ها يف �ل�سجل �لطبي للمري�ض، ويجب �إبقاء �ملري�ض 
�لدقيقة و�ملنتظمة من جانب  �لرعاية و�ملر�قبة  �ملعزول يف ظروف منا�سبة وحتت  �أو  �ملقيد 
موظفي �ملوؤ�س�سة �ملوؤهلني ويجب �إ�سعار �لو�سي �لقانوين له � �إن وجد � باأي تقييد ج�سدي �أو 

عزل غري �ختياري للمري�ض.
ال يجوز �إجر�ء معاجلة نف�سية �أو غريها من �أنو�ع �لعالج �لتجاوزي �لذي ال ميكن تد�رك �آثاره  �

للمر�ض �لنف�سي ملري�ض مودع يف �ملوؤ�س�سة دون �إر�دته.

 اإلشعـار بالحقـوق:. 4
يحاط �ملري�ض �ملودع يف �ملركز علمًا يف �أقرب وقت ممكن بعد �إدخاله �إىل �ملركز، . 1

ب�سكل ولغة ميكن للمري�ض �أن يفهمها، بجميع حقوقه وفقا لهذه �ملبادئ، ويجب �أن 
تت�سمن �ملعلومات تو�سيحًا لهذه �حلقوق ولكيفية ممار�ستها.

�لفهم قائما، . 2 �ملعلومات، وما د�م عجزه عن هذ�  �ملري�ض عن فهم هذه  �إذ� عجز   
ذلك  كان  و�إذ�  وجد  �إن  �ل�سخ�سي�  �ملمثل  �إىل  �ملري�ض  حقوق  �إبالغ  عندئذ  وجب 
مالئما�  �أو �إىل �ل�سخ�ض �أو �الأ�سخا�ض �لقادرين على متثيل م�سالح �ملري�ض على 

�أف�سل وجه و�لر�غبني يف ذلك.

 يحق للناجي �لذي يتمتع باالأهلية �لالزمة �أن يعني �سخ�سا تبلغ �إليه �ملعلومات نيابة . 3
عنه، وكذلك �سخ�سا لتمثيل م�ساحله لدى �إد�رة �ملوؤ�س�سة.

  تكون �لبيئة و�الأحو�ل �ملعي�سية يف �ملوؤ�س�سة �أقرب ما ميكن الأحو�ل �حلياة �لطبيعية �لتي يحياها 
�الأ�سخا�ض ذوو �ل�سن �ملماثلة، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:

مرافق لالأن�سطة �لرتويحية و�أن�سطة �أوقات �لفر�غ.أ. 

مر�فق للتعليم.ب. 
مر�فق لل�سر�ء �أو تعني �إقتناء �الأ�سياء �لالزمة للحياة �ليومية و�لرتفيه و�الت�سال.ج. 
مر�فق ال�سرت�ك �ملري�ض يف عمل ينا�سب خلفيته �الجتماعية و�لثقافية )�إن �أمكن(، وللتد�بري د. 

و�لت�سجيع على  �ملجتمع،  �إعادة �الندماج يف  �أجل تعزيز  �ملهني من  �لتاأهيل  �ملنا�سبة الإعادة 
��ستخد�م هذه �ملر�فق، ويجب �أن ت�سمل تلك �لتد�بري �الإر�ساد �ملهني وخدمات للتدريب �ملهني 

و الإيجاد �لعمل، بغية متكني �ملر�سى من �حل�سول على عمل يف �ملجتمع �أو �الحتفاظ به.
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الحق في االختيار :. 5
�إن �ملر�ض �لنف�سي يعترب مر�سًا طبيعيا و�مل�ساب به ال يعدو عن كونه �إن�سانًا م�سابًا مبر�ض ال يلبث 
�أن يتعافى منه، فال يعني �أبد� �أن �مل�ساب باملر�ض �لنف�سي ت�سقط عنه �إن�سانيته، فينبغي �لتعامل 
�الأ�سوياء، وميكن  �ساأن  �ساأنه  يريد،  ما  �ختيار  كامل �حلق يف  وله  �الأ�سوياء،  مع  نتعامل  كما  معه 

�إجمال حقه يف �الختيار فيما يلي:
حق �الختيار يف دخول �ملركز و�لبدء يف �لربتوكول �لعالجي.( 1
�حلق يف �ختيار �لطبيب �ملعالج .( 2
�حلق يف �ختيار جن�ض �لطبيب �ملعالج )ذكر �أو �أنثى(.( 3
حق �ختيار �لبدء باخلدمات �لنف�سية �أم ال.( 4
حق �ختيار �لربنامج �لعالجي و�لتعديل عليه مبا يتنا�سب معه.( 5
حق حرية �الختيار دون �سغط �أو �إكر�ه.( 6
حق �الختيار دون �لتلميح باأف�سلية حل على �آخر.( 7
للمري�ض �حلق يف �ختيار من يتوىل توقيع �لك�سف �لطبي عليه �أو عـالجه �أو مالحظته ( 8

يف �حلدود �ملتاحة.
�لعالجـية . 6 �خلطة  وعن  حلـالته  �أُعطى  �لذى  �لت�سخي�ض  عن  �لكاملـة  �ملعلومـات  تلـقى 

و�الحتماالت  له  �حلايل  �لو�سع  حقيقة  )معرفة  حالته،  تطور�ت  �حتمال  وعن  �ملقرتحة 
�ملتوقعة و�لفرتة �لالزمة لذلك(.

الحق يف �أن يكون �لعالج �ملُقدم له طبقًا للمعايري �لطبية �ملرعية و�ملُعرتف بها يف �الأو�سـاط . 	
�أو  �لنف�سي  �الرتياح  �أو  �مليول  عن  بعيدً�  �سحيحة  علمية  بطريقة  ويعالج  يعامل  �لعلمية)�أن 

�العتماد على خربة مقدم �خلدمة(.
أخـذ ر�أيه يف كل �لقر�ر�ت �ملتعلقة بعالجـه وخروجه من �ملركز وله �حلق �أن يح�سل كتابًة . 8

من �إد�رة �ملركز على خطة عالجـه وخروجـه.
رفض �ملري�ض زيـارة �أحد �الأ�سخا�ض له.. 9

من حقه �أن يطلب مقابلة حماميه �أو �أي من ذويه. . 10

يحق للمري�ض �حل�سول على �إجاز�ت عالجية طبقًا للخطة �ملُقررة. . 11

للمريض �حلق يف طلب �خلروج من �ملركز مبفرده طاملا �سمحت حالته �لطبية بذلك.. 12

الحق يف �حليـاة فـي �ملجتمـع: فلكل �سخ�ض م�ساب مبر�ض نف�سي �حلق يف �أن يعي�ض و�أن   . 13

.      يعمل، قدر �الإمكان، يف �إطار �ملجتمع دو ن قيود.

ال يجوز �أبدً� �أن يكون �لنز�ع �الأ�سري �أو �ملهني، �أو عدم �المتثال للقيم �الأخالقية . 14

             �أو  �الجتماعية �أو �لثقافية �أو �ل�سيا�سية �أو �ملعتقد�ت �لدينية �ل�سائدة يف �ملجتمع �ملحلي     

.             ل�سخ�ض ما، عاماًل مقررً� يف ت�سخي�ض �ملر�ض �لعقلي و�لنف�سي.

ال يجوز �أن يربر �أي قر�ر يتخذ يف �حلا�سر �أو يف �مل�ستقبل ب�ساأن �إ�سابة �سخ�ض مبر�ض   . 15

�أو دخوله يف م�ست�سفى ب�سفته   �أن يكون هذ� �ل�سخ�ض قد �سبق عالجه  .     نف�سي مبجرد 

.      مري�سًا.

�أنه م�ساب مبر�ض عقلي  . 16 �أو الأي هيئة ت�سنيف �سخ�ض ما على  ال يجوز الأي �سخ�ض 

.     �أو  نف�سي، �أو �الإ�سارة �إىل ذلك بطريقة �أو باأخرى، �إال لالأغر��ض �لتي تت�سل مبا�سرة    

.     باملر�ض �أو بعو�قبه.
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1 .

ثانيا: الحقوق الخاصة:

حقوق المسنين:. 1
�آنفة �لذكر  �أو يزيد كافة �حلقوق  بلغ �ل�ستني من عمره  �أنثى ممن  �أم  �ملُ�ِسن ذكرً� كان  لل�سخ�ض 

باالإ�سافة �إىل ما يأتي :
مر�عاة �الحتياجات �خلا�سة به د�خل �ملوؤ�س�سة و�ملركز.. 1
توفر �لوجبات �لغذ�ئية �ملنا�سبة له خالل ح�سوله على �خلدمات �لنف�سية يف �ملوؤ�س�سة.. 2
م�ساعدته يف �حل�سول على �خلدمات �ل�سحية و�لعالجية �لالزمة.. 3
مر�فق . 4 من  الأي  مر�جعته  عند  و�لتقارير  �ملو�عيد  على  �حل�سول  �إجر�ء�ت  يف  له  �لت�سهيل 

�ملوؤ�س�سة و�ملركز.
�إمكانية �حل�سول على ما يكفي من �لغذ�ء و�ملاء و�ملاأوى و�مللب�ض و�لرعاية �ل�سحية.. 5
ينبغي �أن تتاح لكبار �ل�سن فر�سة �لعمل �أو فر�ض �أخرى مدرة للدخل بح�سب مقدرتهم.. 6
�النخر�ط يف بر�مج �لتعليم �لعامة، وتعليم �لكبار.. 7
�إقامتهم يف . 8 عند  �الأ�سا�سية  و�حلريات  �الإن�سان  بحقوق  �لتمتع  من  �ل�سن  كبار  ينبغي متكني 

ومعتقد�تهم  لكر�متهم  �لتام  �الحرت�م  ذلك  يف  مبا  �لعالج،  �أو  للرعاية  مرفق  �أو  ماأوى  �أي 
و�حتياجاتهم وخ�سو�سياتهم وحلقهم يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملت�سلة برعايتهم ونوعية حياتهم.

ينبغي متكني كبار �ل�سن من �لعي�ض يف كنف �لكر�مة و�الأمن، ودون خ�سوع الأي ��ستغالل �أو . 9
�سوء معاملة، ج�سديا �أو ذهنيا.

�أو . 10 �أو نوع جن�سهم  ينبغي �أن يعامل كبار �ل�سن معاملة من�سفة، ب�سرف �لنظر عن عمرهم 
خلفيتهم �لعرقية �أو كونهم من ذوي �الإعاقة �أو غري ذلك، و�أن يكونو� مو�سع �لتقدير ب�سرف 

�لنظر عن �أي معايري �أخرى �سوى كونه �إن�سانًا.

11 .

حقوق األطفال:. 2

�أن تتم معاينته من قبل طبيب متخ�س�ض يف جمال �ل�سحة �لنف�سية. ( 1
توفر �الأجهزة و�الأدو�ت و�مل�ستلزمات �خلا�سة بالطفل يف �ملوؤ�س�سة.( 2
وجود �سيا�سة خا�سة حلماية �الأطفال من كل �أ�سكال �الإيذ�ء و�ال�ستغالل.( 3
�لعالج ( 4 فرتة  �أثناء  �لتكيف  على  ت�ساعده  �لتي  للطفل  �ملنا�سبة  �لبيئة  توفر 

باملوؤ�س�سة.
وجود مر�فق للطفل عند �لتنومي يف �ملوؤ�س�سة ح�سب �الإجر�ء�ت و�الأنظمة �ملتبعة.( 5
�لتز�م �ال�ست�ساريني و�الخ�سائيني و�لكادر �لعامل يف �ملوؤ�س�سة باحلقوق �لعامة ( 6

للطفل كال�سرية و�خل�سو�سية و�لرعاية ..�لخ
عدم �لتحفظ �أو عزل �لطفل ما مل يكن ذلك �سروريًا من �لناحية �لطبية.( 7

باإلضافة إلى الحقوق العامة التالية للطفل:
Ó  ،والدته منذ حلظة  �لعي�ض  �حلّق يف  للّطفل  �لوجود  حّق  �أو  �حلياة  حّق  وي�سمن  �حلياة  حّق 

�سد، وي�سمل هذ� �حلّق ُجز�أَين �أ�سا�سَيّني، هما: �حلّق يف  و�لتمُتّع باإمكانّية �لنمّو وبلوغ �سّن �لُرّ
حماية حياة �لّطفل منُذ �لوالدة، و�حلّق يف �لبقاء على قيد �حلياة و�لنمّو ب�سكل ُمنا�سب، كما 
ُبل �ملاُلِئمة لنمّو �لّطفل، و�لتمُتّع بالّرعاية  ي�سمل تعريف حّق �حلياة �أي�سًا �سرورة توفري �ل�ُسّ

�ل�سحّية، و�لّتغذية �ملُتو�ِزنة، و�لعي�ض يف بيئة �سحّية.
Ó  دون جميعهم  لالأطفال  جّيد  تعليم  على  �حل�سول  للّطفل  �لّتعليم  حّق  وي�سمن  �لّتعليم  حّق 

�لُفَر�ض �ملاُلئمة  �إىل �ملدر�سة، و�حل�سول على  تفريق، ويجب حفظ حّق �لّطفل يف �لّذهاب 
تفريق، و�حل�سول  �لّتعليم بال  �ُسُبل  كّل  �إىل  و�لو�سول  وبناء م�ستقبله،  �لنمّو  مل�ساعدته على 
على �ملعرفة باأنو�عها جميعها، ويبد�أ �لّتعليم من �لتعليم �الأ�سا�سّي و�ملهار�ت �الأ�سا�سّية �لتي 
حّق  ي�سمل  كما  و�لكتابة،  �لقر�ءة،  مثل:  و�لثانوّي،  �الإعد�دّي  تعليمه  مبتابعة  للّطفل  ت�سمح 
�لّتعليم تاأهيَل �الأطفال، وم�ساعدَتهم على تنمية �سخ�سّياتهم وهو�ياتهم، �إىل جانب قدر�تهم 
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�جل�سدّية و�لعقلّية، مّما ي�ساعد على �سقل �سخ�سّية �لّطفل، وبناء جيل ُيحافظ على �لِقَيم 
�ملُجتمعّية.

Ó  حّق �لغذ�ء ي�سمن حّق �لغذ�ء للّطفل �حل�سول على طعاٍم �سحّي وكاٍف ب�سكل يومّي وُم�ستمّر
يف �لّظروف كّلها، حّتى تلك �لتي ت�سمل �حلروب و�ملجاعات �لقا�سية، ويجب �أن يكون �لغذ�ء 
متو�زنًا ونظيفًا، وي�سمل جميع �لعنا�سر �لغذ�ئّية �ل�سرورّية لنمّو �لّطفل؛ حيث ُي�ساعد �لغذ�ء 
�ل�سحّي و�ملتو�زن �لّطفل على بنائه ج�سمًا �سلبًا، ومناعًة قوّيًة، وعقاًل �سليمًا، كما ُي�ساعده 

�لغذ�ء على حماربة �الأمر��ض، و�أد�ء �لوظائف �جل�سدّية �حليوّية ب�سكل متكامل. 
Ó  حة للّطفل �حل�سول على جميع �خلدمات �ل�سحّية و�لّتطعيمات حّق �ل�سّحة ي�سمن حّق �ل�سّ

عناية  على  و�حل�سول  و�لنف�سّية،  و�لعقلّية،  �جل�سدّية،  �لّطفل  �سّحة  على  للحفاظ  �لالزمة 
و�له�ّسة ومناعتهم �ملحدودة، ووقايتهم من  عيفة  �ل�سّ �الأطفال  ُتنا�ِسب طبيعة  ة  �سحّية خا�سّ
�الأمر��ض �ل�ّسارية وغري �ل�ّسارية، و�الأمر��ض �لور�ثّية، و�سوء �لّتغذية، وغريها من �الأمر��ض، 
وي�سمل حّق �ل�سّحة ح�سول �الأطفال على توعية �سحّية كافية مل�ساعدتهم على �ملحافظة على 
�سّحتهم، وذلك عن طريق �ّتباع تعاليم �لّنظافة و�ل�سّحة، ووقايتهم من خماطر �الأمر��ض 
�ملُعِدية، كما ي�سمل حّقهم �حل�سوَل على غذ�ء وماء نظيَفني؛ ملنع �إ�سابتهم باالأمر��ض �لتي 

َثني. تنتقل عرب �لغذ�ء و�ملاء �ملُلَوّ
Ó  حلّق يف �ملياه ي�سمن حّق �لّطفل يف �ملياه �حل�سوَل على مياه نقّية ونظيفة خالية من �لتلّوث�

�ملياه، مُيكن  كافيٍة من  كمّياٍت  للّطفل، و�حل�سول على  �الأمر��ض  تنقل  قد  �لتي  و�حل�سر�ت 
�ملياه  �لّطفل؛ وذلك الأهمّية  �أهّم حقوق  �ملياه من  وُيعّد �حلّق يف  �أّي وقت،  �إليها يف  �لو�سول 
�أد�ء  على  �جل�سم  وُم�ساعدة  �جلفاف،  ومنع   ، عاٍمّ ب�سكل  �الإن�سان  �سّحة  على  �حلفاظ  يف 
وظائفه �حليوّية ب�سكل ُمتكامل، و�ملحافظة على نظافة �لّطفل �ل�سخ�سّية، مّما مينع �الإ�سابة 

باالأمر��ض �لتي قد تنُتج عن قّلة �لنظافة �ل�سخ�سّية. 
Ó  ،وجود وذ�  ُم�ستِقاّلً  كيانًا  بو�سفه  بوجوده  �العرت�ف  للّطفل  �لهوّية  حّق  ي�سمن  �لهوّية  حّق 

ومينحه هذ� �حلّق �لتمُتَّع بباقي حقوقه كفرد ُم�ستقٍلّ يف �ملجتمع، وي�سمل حّق �لهوية ح�سول 
�لتمُتّع  من  �لفرد  مُتّكن  وجن�سّية  وجن�ض،  ميالد،  وتاريخ  عائلة،  و��سم  ��سم،  على  طفل  كّل 

�لّطفل  متُتّع  �إىل  باالإ�سافة  جن�سّيته،  ُتقّدمها  �لتي  وتلك  عمره  مع  تتنا�سب  �لتي  باحلقوق 
�لّطفل من  �لهوّية  �أبويه وعائلته، ومُيّكن حّق  �إىل  �لّدولة، و�النتماء  ُتقّدمها  �لتي  باخلدمات 
�حل�سول على حّق �حلماية من ِقَبل دولته وعائلته، و�ال�ستفادة من بر�مج حماية �لقا�سرين 

�لتي ُتقّدمها �ملُنّظمات و�لّدول.
Ó  فِمن كّلها؛  للبالغني  �ملُعطاة  �حُلرّيات  باأنو�ع  �لتمُتّع  للّطفل  �حلرّية  حّق  ي�سمن  �حلرّية  حّق 

�أ�سئلة  يدور يف عقله من  وما  �أفكاره  �لّتعبري عن  وحرّية  �لّتفكري،  بحرّية  �لتمُتّع  �لّطفل  حّق 
عات،  رق، و�حلّق يف معرفة ما يجري حوله و�إبقاِئه على �ّطالع، وحرّية تكوين �لتجُمّ ب�سّتى �لُطّ
دة، وحرّية  حُمَدّ �أهد�ف  و�ملُ�ساَركة يف جُمَتمعات ذ�ت  �لّنقا�سات �جلماعّية،  و�ال�سرت�ك يف 
لها �لّطفل، وحرّية �لوعي و�ملبادئ �ملُرتبطة بوجود �لّطفل  تبّني �الأفكار و�لَقناعات �لتي ُيف�سّ

وفل�سفته يف �حلياة. 
Ó  وحماية ومنّوه،  �سّحته  وحماية  ج�سدّيًا،  حمايته  للّطفل  �حلماية  حّق  ي�سمن  �حلماية  حّق 

�جتماعّيًا عن  وحمايته  عقلّيته،  �لتي حتمي  ُبل  �ل�ُسّ وتوفري  وعقلّيًا،  نف�سّيًا  وحمايته  حقوقه، 
�لّطفل  حماية  حّق  وي�سمل  �ملجتمع،  يف  مهّمًا  جزءً�  بو�سفه  �الزدهار  يف  حّقه  ِحفظ  طريق 
�مل�سلحة  �العتبار  َتاأُخذ بعني  �أن  �ّتخاذها يجب  يتّم  �لتي  �لقر�ر�ت  رئي�سّيني، هما:  جز�أين 
�لُعليا للّطفل وم�ستقبله، وكذلك �لقر�ر�ت �لتي يتّم �ّتخاذها نيابًة عن �لّطفل يجب �أن ت�سمن 
ح�سوله على حقوقه، ولتطبيق حّق حماية �لّطفل، يجب �سمان وجوده يف بيئة عائلّية �سحّية.

Ó  ملُنا�سبة� �ال�ستجمام  و�أن�سطة  �الألعاب  وُمز�ولة  �لَفر�غ  وقت  و�لر�حة  �للعب؛  يف  �لطفل  حّق 
ل�سّنه، و�ملُ�ساركة بحرّية يف �حلياة �لثقافّية وفى �لفنون، وهو حٌقّ ُمقّد�ض تكّفلت به �ملو�ثيق 
�لّدولية و�الإ�سالمية و�الإقليمية، و�الأديان كلها ملا له من �آثاٍر �إيجابّية كثرية يف حياة �الأطفال.
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 حقوق المرأة:	. 
يدل مفهوم حقوق �ملر�أة على ما مُينح للمر�أة و�لفتيات من خمتلف �الأعمار من حقوق وحريات يف 
�لت�سريعات و�لقو�نني يف بع�ض  �أن يتم جتاهلها من قبل بع�ض  �لعامل �حلديث، و�لتي من �ملمكن 

�لدول.
فباالإ�سافة �إىل ما ذكر �سابقا من حقوق، هناك حقوق للمر�أة تتمتع بها د�خل �ملوؤ�س�سة �أو �ملركز 

تر�عي و�سعها �ل�سحي و�لنف�سي ومن هذه الحقوق والمبادئ:

تفهم �لقائمني على �ملوؤ�س�سة و�ملركز �لو�سعية �لنف�سية و�الجتماعية �لتي تعي�سها �لناجيات.. 1
�الإميان بحقهن يف معرفة �لقو�نني �ملتعلقة بهن.. 2
فهم �ملخاوف �لتي ي�سعرن بها.. 3
�حرت�م قر�ر�تهن.. 4
عدم �إ�سد�ر �أحكام ِقَيِميَّة عليهن.. 5
تقدمي �مل�ساعدة، ح�سب �الإمكانيات �ملادية و�لب�سرية �ملتوفرة يف �ملوؤ�س�سة.. 6
عدم �لتاأثري عليهن، و�حرت�م ��ستقاللية �آر�ئهن.. 7
�سمان �سرية ملفاتهن.. 8
توجيههن بناء على طلباتهن.. 9

�مل�ساو�ة بينهن وبني �لرجال يف �حلقوق و�لو�جبات.. 10
حق �لزو�ج و�ختيار �لزوج �ملنا�سب.. 11
حق ر�ساعة طفلها ورعايته ما مل يوجد �سبب معترب ملنعها منه.. 12
توفري خدمات �الأمومة و�لطفولة لالأمهات �حلو�مل و�ملر�سعات.. 13

حماية �لناجية من �أي �عتد�ء �أو �إهانة )نف�سية �أو لفظية( ومن كافة �الأخطار �لتي قد تتعر�ض . 14
لها عند تلقي �خلدمات يف �ملوؤ�س�سة.

مر�عاة . 15 مع  متييز،  �أي  دون  وعادل  مت�ساوي  ب�سكل  �لنف�سية  �خلدمات  جميع  على  ح�سولك 
معتقد�تك وقيمك �ل�سخ�سية.

�حرت�م حقك يف تقييم وعالج وتخفيف �أي �أمل نف�سي ت�سعرين به.. 16
�حرت�م حقك يف �ختيار �ملعالج �لذي ترغب يف تقييمك �أو عالجك بناء على جن�سه )ذكر� �أنثى(.. 17
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والأي . 19 وقت  �أي  يف  �إخر�جها  وعدم  �ملوؤ�س�سة،  قبل  من  و�أ�سر�رك  بياناتك  كل  وحفظ  حماية 

�سخ�ض �إال مبو�فقة و�عية منك.
�حل�سول على معلومات كاملة عن حالتك �لنف�سية بطريقة مب�سطة ولغة مفهومة من خالل . 20
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و�لنتائج �ملتوقعة يف حالة �إهمال �لعالج.
�إعطاء مو�فقتك �لكتابية م�سبقا قبل �أن يجرى لك �أي تقييم �أو عالج.. 21
�مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن طريقة عالجك.. 22
يحق لك رف�ض �إكمال �لعالج )�إذ� رغبت يف ذلك( حينئذ يجب �إعالمك بالتبعات �ملرتتبة . 23

على هذ� �لرف�ض.
لك �حلق يف ��ست�سارة معالج نف�سي �آخر �إذ� تطلب �الأمر.. 24
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الخاتمة
من املعلوم أن الشخص الذي تعرض للعنف خيتلف عن غريه من األشخاص حيث يؤثر ذلك على 

وظائف مهمة لديه مثل الوعي واإلدراك والتمييز والتفكري واإلرادة واحلكم على األمور واالستبصار 

والقدرة على اختاذ القرار، واحلالة الوجدانية، والسلوكية. 

وهذه الوظائف تتأثر بدرجات متفاوتة طبقا للحالة املرضية املوجودة، حيث يزداد االضطراب 

بهدف  اجملتمع  وأحيانا  األسرة  تدخل  يستدعي  وهذا  ومؤثر،  واضح  بشكل  احلاالت  بعض  يف 

يف  اجملتمع  أو  األهل  يبالغ  وقد  الدائمة،  أو  املؤقتة  الوصاية  ورمبا  احلماية  وأحيانا  الرعاية، 

احلماية أو الوصاية بشكل يؤثر على حقوق الناجي / الناجية كإنسان، حيث يتحول األمر 

من جانبهم إىل نوع من السيطرة واالستبداد والقمع حتت ستار احلرص واحلماية واحلفاظ على 

السمعة.

اإليذاء،  أو  الوصم  أو  النبذ  أو  لإلهمال  الناجية   / الناجي  فيتعرض  ذلك  عكس  حيدث  وقد 

وأحيانا يتعرض للقتل دون ذنب جناه.

الثقافية والعادات والتقاليد، لذا  النفسي والتعامل معه يتأثران بالعوامل  والنظرة هلذا املرض 

وجب اإلحاطة بكل هذه احلقوق ووضعها يف االعتبار حني نتعامل مع الناجي أو الناجية من 

العنف القائم على النوع االجتماعي على املستوى العائلي أو اجملتمعي أو الطيب أو القانوني.

الذين  واالشخاص  الناجني  حقوق  على  للمحافظة  دعوات  كله  العامل  يف  نشطت  هنا  من 

تتسبب اصابتهم باملرض النفسي يف تدهور حالتهم العقلية اىل درجة االعاقة, باعتبارهم اخوة 

لنا ال خيتلفون عن غريهم يف شيء..

وهلذا جاء هذا الدليل يف نسخته التجريبية والذي يهدف لزيادة مساحة الوعي باحلقوق العامة 

الخاتمة
من املعلوم أن الشخص الذي تعرض للعنف خيتلف عن غريه من األشخاص حيث يؤثر 

واحلكم  واإلرادة  والتفكري  والتمييز  واإلدراك  الوعي  مثل  لديه  مهمة  وظائف  على  ذلك 

على األمور واالستبصار والقدرة على اختاذ القرار، واحلالة الوجدانية، والسلوكية. 

يزداد  حيث  املوجودة،  املرضية  للحالة  طبقا  متفاوتة  بدرجات  تتأثر  الوظائف  وهذه 

األسرة  تدخل  يستدعي  وهذا  ومؤثر،  واضح  بشكل  احلاالت  بعض  يف  االضطراب 

الدائمة،  وأحيانا اجملتمع بهدف الرعاية، وأحيانا احلماية ورمبا الوصاية املؤقتة أو 

الناجي  الوصاية بشكل يؤثر على حقوق  أو  أو اجملتمع يف احلماية  وقد يبالغ األهل 

/ الناجية كإنسان، حيث يتحول األمر من جانبهم إىل نوع من السيطرة واالستبداد 

والقمع حتت ستار احلرص واحلماية واحلفاظ على السمعة.

أو  الوصم  أو  النبذ  أو  لإلهمال  الناجية   / الناجي  فيتعرض  ذلك  عكس  حيدث  وقد 

اإليذاء، وأحيانا يتعرض للقتل دون ذنب جناه.

والعادات  الثقافية  بالعوامل  يتأثران  معه  والتعامل  النفسي  املرض  هلذا  والنظرة 

والتقاليد، لذا وجب اإلحاطة بكل هذه احلقوق ووضعها يف االعتبار حني نتعامل مع 

الناجي أو الناجية من العنف القائم على النوع االجتماعي على املستوى العائلي أو 

اجملتمعي أو الطيب أو القانوني.

من هنا نشطت يف العامل كله دعوات للمحافظة على حقوق الناجني واالشخاص 

االعاقة,  درجة  اىل  العقلية  حالتهم  تدهور  يف  النفسي  باملرض  اصابتهم  تتسبب  الذين 

باعتبارهم اخوة لنا ال خيتلفون عن غريهم يف شيء..

واخلاصة للناجني من العنف بشكل أساسي وذويهم والعاملني يف هذا اجملال, وتوضيح القواعد 

العامة واخلاصة يف التعامل معهم وفق املعايري العاملية حلقوق االنسان وحقوق الناجني ووفقا 

ملقاصد الشريعة االسالمية يف حفظ النفس والعقل, ومبا يسد هذه الفجوة املعرفية لدى كثري 

من املشتغلني يف جمال الطب النفسي واالرشاد االسري, وحتى يتمتع الناجي أو الناجية بكافة 

واملرافق  االسري  االرشاد  ومركز  املؤسسة  يف  والنفسية  الطبية  اخلدمات  تلقيه  أثناء  حقوقه 

والعيادات التابعة هلما, وعلى أمل أن يسعى اجلميع يف تثبيتها وتطبيقها والتوعية بها وااللتزام 

مبحتواها .

ونظرا ألهمية هذا العمل وتقديم اخلدمات النفسية للناجني .. يف وعاء يضمن حقوقهم نوصي 

بالتالي:

تطوير هذا الدليل حتى يشمل مجيع احلقوق ومن مجيع اجلوانب. 	.1

تدريب العاملني يف حقل الطب النفسي عليه . 	.2

تقديم شرح واٍف وتوضيح شاٍف للناجني وذويهم مبحتوى هذا الدليل لضمان حتقيق  	.3

اهلدف منه.

حتويل متطلبات هذا الدليل اىل خطة عمل تنفيذية تسهم يف تطوير البيئة الداخلية  	.4

للمؤسسة واملركز مبا يتوافق مع حقوق الناجني دون استثناء.

إعداد دليل موازي للخدمات واالجراءات يهدف إىل بيان األدوار اليت تقوم بها املؤسسة  	.5

واملركز خلدمة الناجني نفسيا وطبيا واجتماعيا .

الدليل عرب إمييل  .. يسعدنا تلقي مقرتحاتكم وتقييماتكم ومالحظاتكم على هذا  وختاما 

املؤسسة من أجل تطويره مستقبال مبا يليب طموحات الناجني أوال, واملؤسسة ثانيا, وكافة 

الذي  التعاون  املؤسسة على  .. والشكر موصول لكافة كوادر  العمل ككل ثالثا  املهتمني بهذا 

 .. العاملني  د. بلقيس جباري وكافة  أ.  رأسهم  العلن وعلى  إىل  العمل  أبدوه من أجل ظهور هذا 

واهلل املوفق

المؤلف        

الوعي  مساحة  لزيادة  يهدف  والذي  التجريبية  نسخته  يف  الدليل  هذا  جاء  وهلذا 

باحلقوق العامة

واخلاصة للناجني من العنف بشكل أساسي وذويهم والعاملني يف هذا اجملال, وتوضيح 

القواعد العامة واخلاصة يف التعامل معهم وفق املعايري العاملية حلقوق االنسان وحقوق 

هذه  يسد  ومبا  والعقل,  النفس  حفظ  يف  االسالمية  الشريعة  ملقاصد  ووفقا  الناجني 

الفجوة املعرفية لدى كثري من املشتغلني يف جمال الطب النفسي واالرشاد االسري, وحتى 

يتمتع الناجي أو الناجية بكافة حقوقه أثناء تلقيه اخلدمات الطبية والنفسية يف 

أن يسعى  أمل  هلما, وعلى  التابعة  والعيادات  واملرافق  االسري  االرشاد  ومركز  املؤسسة 

اجلميع يف تثبيتها وتطبيقها والتوعية بها وااللتزام مبحتواها .

يضمن  وعاء  يف   .. للناجني  النفسية  اخلدمات  وتقديم  العمل  هذا  ألهمية  ونظرا 

حقوقهم نوصي بالتالي:

تطوير هذا الدليل حتى يشمل مجيع احلقوق ومن مجيع اجلوانب.. 1

تدريب العاملني يف حقل الطب النفسي عليه .. 2

تقديم شرح واٍف وتوضيح شاٍف للناجني وذويهم مبحتوى هذا الدليل لضمان حتقيق . 3

اهلدف منه.

البيئة . 4 تطوير  يف  تسهم  تنفيذية  عمل  خطة  اىل  الدليل  هذا  متطلبات  حتويل 

الداخلية للمؤسسة واملركز مبا يتوافق مع حقوق الناجني دون استثناء.

بها . 5 تقوم  اليت  األدوار  بيان  إىل  يهدف  واالجراءات  للخدمات  موازي  دليل  إعداد 

املؤسسة واملركز خلدمة الناجني نفسيا وطبيا واجتماعيا .

وختاما .. يسعدنا تلقي مقرتحاتكم وتقييماتكم ومالحظاتكم على هذا الدليل عرب 

إمييل املؤسسة من أجل تطويره مستقبال مبا يليب طموحات الناجني أوال, واملؤسسة 

كوادر  لكافة  موصول  والشكر   .. ثالثا  ككل  العمل  بهذا  املهتمني  وكافة  ثانيا, 

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

أ. د. بلقيس جباري وكافة العاملني      .. واهلل املوفق
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مكافحة �لعنف �سد �ملر�أة يف �ملنطقة �لعربية جهود متعددة �لقطاعات، �للجنة �القت�سادية و�الجتماعية لغربي 

�آ�سيا )�الإ�سكو�( ،�الأمم �ملتحدة نيويورك 2013.

)قائمة المراجع(

• فرميان 	 ملفني   ، و�لت�سريع  �الن�سان  وحقوق  �لنف�سية  �ل�سحة  يف  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �ملرجعي  �لكتاب 
وناتايل درو و�آخرون، جنيف 2005، متت �لرتجمة و�لطباعة يف �ملركز �لعربي للتعريب و�لرتجمة و�لتاأليف 

.)ACATAP(و�لن�سر بدم�سق
• 	.)IASC(، 2017دليل �لنوع �الجتماعي يف جمال �لعمل �الن�ساين، �للجنة �لد�ئمة �مل�سرتكة بني �لوكاالت
• �لدليل �لتدريبي يف �ل�سحة �لنف�سية وحقوق �الن�سان،  برنامج غزة لل�سحة �لنف�سية 2015.	
• �للجنة �لد�ئمة �مل�سرتكة بني �لوكاالت)IASC(، �إر�ساد�ت دمج تدخالت مو�جهة �لعنف �ملبني على �لنوع 	

�الجتماعي يف �لعمل �الإن�ساين: �حلد من �ملخاطر وتعزيز �ملرونة ودعم �لتعايف، 2016.
• �لطفل، 	 �لنوع �الجتماعي وحماية  �أ�سا�ض  �لقائم على  للعنف  �الأ�سا�سية  �ملفاهيم  �مل�ساعد  �الجتماعي  دليل 

موؤ�س�سة Heartland Alliance International ، ووكالة �الأونرو�، 2016.
• دليل �لتدريب على رعاية �لناجيات من �لعنف �ملبني على �لنوع �الجتماعي، دليل �ملي�سر2، �لرعاية �لنف�سية 	

�ملر�أة  �إ�سد�ر جمعية عاي�سة حلماية  �ل�سر�يف،  �الجتماعية يف وقت �الزمات، د م�سطفى �مل�سري وماهر  
و�لطفل، �سبتمرب 2016.

• دليل تدخالت برنامج ر�أب �لفجوة يف �ل�سحة �لنف�سية لال�سطر�بات �لنف�سية و�لع�سبية و��ستخد�م مو�د 	
�الإدمان يف مو�قع تقدمي �لرعاية �ل�سحية غري �لتخ�س�سية، منظمة �ل�سحة �لعاملية، �ملكتب �القليمي ل�سرق 

�ملتو�سط، �الخر�جة 1.0 ، 2013.
• �إعادة �ندماج �لن�ساء �لناجيات من �لعنف �لقائم على �لنوع �الجتماعي: جوهر عملية مناه�سة �لعنف �سد 	

�ملر�أة يف �ملجتمع �لفل�سطيني، د ند�ء �أبو عو�د، معهد در��سات �ملر�أة، جامعة بري زيت ، 2016.
• �للجنة �القت�سادية و�الجتماعية 	 �لقطاعات،  �لعربية جهود متعددة  �ملنطقة  �ملر�أة يف  �لعنف �سد  مكافحة 

لغربي �آ�سيا )�الإ�سكو�( ،�الأمم �ملتحدة نيويورك 2013.

وثيقة �سيا�سة حماية �لطفل �ملوّحدة �خلا�سة باملوؤ�س�سات و�جلمعيات �الأهلية �لعاملة مع �الأطفال يف لبنان، وز�رة 
�ل�سوؤون �الجتماعية، 2015.

�أبعاد  موؤ�س�سة  �الجتماعي،  �لنف�سي  و�لدعم  �لعقلية  لل�سحة  �لتدريبية  �الجتماعي، �حلزمة  �لنف�سي  �لدعم  دليل 
و�الحتاد �الوربي 2017.

م�سروع قانون �ل�سحة �لنف�سية – خطوة �أوىل على �لطريق �ل�سحيح، �ملبادرة �مل�سرية للحقوق �ل�سخ�سية، �لطبعة 
�الأوىل ، �لقاهرة 2008.

دليل �إجر�ء�ت �لتعامل مع حاالت �لعنف �ال�سري �سد �ملر�أة 2015.
دليل دعم �ل�سحة �لعقلية و�لدعم �لنف�سي �الجتماعي حاالت �لطو�رئ  )IASC( ، �مل�سودة �لر�بعة، فرقة �لعمل 

�ملعنية بدعم �ل�سحة �لعقلية و�لدعم �لنف�سي �الجتماعي، 2006م.
مع �لناجني و�لناجيات من �لعنف �ملبني على �أ�سا�ض �لنوع �الجتماعي، دليل مرجعي تدريبي للعاملني و�لعامالت يف 

�خلطوط �الأمامية، د. حنان �ال�سطة و�آخرون، �الأونرو� ، 2011.
�مليثـاق �الأخالقـي للم�ستغلـني  بعلـم �لنفـ�ض، �لثقافة �لنف�سية �ملتخ�س�سة، �لعدد 24، �ض 154 –160 ، 1995.

وثيقـة �الأق�سـر حلقـوق �ملر�سـي �لنف�سييـن، �الحتاد �لعاملي لل�سحة �لنف�سية، 17�21 يناير  1989.
حقوق كبار �ل�سن يف ظل �الأعر�ف و�التفاقيات �لدولية حلقوق �الن�سان و�ملحافظة عليها يف �إطار �الأ�سرة و�ملجتمع، 

�أ. جابر �حلويل،  ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة حقوق كبار �ل�سن �لدوحة – قطر ، 30/9/2014.
جامعة  �لزهرة،  ريحاين  ماج�ستري،  ر�سالة  �ل�سيكو�سوماتية،  باال�سطر�بات  وعالقته  �ملر�أة  �سد  �الأ�سري  �لعنف 
حممد خي�سر� ب�سكرة � �جلز�ئر � كلية �لعلوم �الإن�سانية و �الجتماعية � ق�سم �لعلوم �الجتماعية، 2009�2010.

 �ل�سحة �لنف�سية وعالقتها باالأد�ء �لوظيفي لدى عمال �ملحطة �جلهوية لالإذ�عة و�لتلفزيون، ن�سرية بن �ل�سيخ، 
�سفية بالزين، �جلز�ئر: جـامعة قا�سدي مرباح ورقلة، 2014.

�ل�سحة �لنف�سية و�لعالج �لنف�سي، حامد زهر�ن، )�لطبعة �لثالثة(، �لقاهرة: عامل �لكتب،1997.
�لوثيقة �لعاملية حلقوق �الأ�سخا�ض ذوي �الإعاقة .

موقع منظمة �ل�سحة �لعاملية على �سبكة �النرتنيت.
م�سروع قانون �ل�سحة �لنف�سية خطوة �أوىل على �لطريق �ل�سحيح، د. ر�جية �جلزر�وي، �ملبادرة �مل�سرية للحقوق 

�ل�سخ�سية، ط1، �لقاهرة ، نوفمرب 2008. 
http://sigi�jordan.org/ar/?p=3730

https://www.manhal.net/art/s/19776
عدد من �ملو�قع �لعربية �ملوثوقة على �سبكة �النرتنيت.

• وثيقة �سيا�سة حماية �لطفل �ملوّحدة �خلا�سة باملوؤ�س�سات و�جلمعيات �الأهلية �لعاملة مع �الأطفال يف لبنان، 	
وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية، 2015.

• موؤ�س�سة 	 �لنف�سي �الجتماعي،  و�لدعم  �لعقلية  لل�سحة  �لتدريبية  �لنف�سي �الجتماعي، �حلزمة  �لدعم  دليل 
�أبعاد و�الحتاد �الوربي 2017.

• م�سروع قانون �ل�سحة �لنف�سية – خطوة �أوىل على �لطريق �ل�سحيح، �ملبادرة �مل�سرية للحقوق �ل�سخ�سية، 	
�لطبعة �الأوىل ، �لقاهرة 2008.

• دليل �إجر�ء�ت �لتعامل مع حاالت �لعنف �ال�سري �سد �ملر�أة 2015.	
• دليل دعم �ل�سحة �لعقلية و�لدعم �لنف�سي �الجتماعي حاالت �لطو�رئ  )IASC( ، �مل�سودة �لر�بعة، فرقة 	

�لعمل �ملعنية بدعم �ل�سحة �لعقلية و�لدعم �لنف�سي �الجتماعي، 2006م.
• للعاملني 	 تدريبي  مرجعي  دليل  �الجتماعي،  �لنوع  �أ�سا�ض  على  �ملبني  �لعنف  من  و�لناجيات  �لناجني  مع 

و�لعامالت يف �خلطوط �الأمامية، د. حنان �ال�سطة و�آخرون، �الأونرو� ، 2011.
• 	 ،  160–  154 24، �ض  �لعدد  �لنف�سية �ملتخ�س�سة،  �لثقافة  �لنفـ�ض،  بعلـم  للم�ستغلـني   �مليثـاق �الأخالقـي 

.1995

• وثيقـة �الأق�سـر حلقـوق �ملر�سـي �لنف�سييـن، �الحتاد �لعاملي لل�سحة �لنف�سية، 17�21 يناير  1989.	
• �الأ�سرة 	 �إطار  و�ملحافظة عليها يف  �الن�سان  �لدولية حلقوق  و�التفاقيات  �الأعر�ف  �ل�سن يف ظل  كبار  حقوق 

و�ملجتمع، �أ. جابر �حلويل،  ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة حقوق كبار �ل�سن �لدوحة – قطر ، 30/9/2014.
• �لزهرة، 	 ريحاين  ماج�ستري،  ر�سالة  �ل�سيكو�سوماتية،  باال�سطر�بات  وعالقته  �ملر�أة  �سد  �الأ�سري  �لعنف 

جامعة حممد خي�سر� ب�سكرة � �جلز�ئر � كلية �لعلوم �الإن�سانية و �الجتماعية � ق�سم �لعلوم �الجتماعية، 
.2009�2010

• �لوظيفي لدى عمال �ملحطة �جلهوية لالإذ�عة و�لتلفزيون، ن�سرية بن 	 باالأد�ء  �لنف�سية وعالقتها   �ل�سحة 
�ل�سيخ، �سفية بالزين، �جلز�ئر: جـامعة قا�سدي مرباح ورقلة، 2014.

• �ل�سحة �لنف�سية و�لعالج �لنف�سي، حامد زهر�ن، )�لطبعة �لثالثة(، �لقاهرة: عامل �لكتب،1997.	
• �لوثيقة �لعاملية حلقوق �الأ�سخا�ض ذوي �الإعاقة .	
• موقع منظمة �ل�سحة �لعاملية على �سبكة �النرتنيت.	
• م�سروع قانون �ل�سحة �لنف�سية خطوة �أوىل على �لطريق �ل�سحيح، د. ر�جية �جلزر�وي، �ملبادرة �مل�سرية 	

للحقوق �ل�سخ�سية، ط1، �لقاهرة ، نوفمرب 2008. 
http://sigi�jordan.org/ar/?p=3730

https://www.manhal.net/art/s/19776

عدد من �ملو�قع �لعربية �ملوثوقة على �سبكة �النرتنيت.
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