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متهيد 
يقوم املجل�ص الوطني حلقوق الإن�صان، يف نطاق ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف   الظهري رقم 19-11-1 ال�صادر 
والنف�صية...1"  العقلية  الأمرا�ص  مبعاجلة  اخلا�صة  ال�صت�صفائية  "...املوؤ�ص�صات  بزيارة   ،2011 مار�ص  فاحت  بتاريخ 
هذه  نزلء  اأو�صاع  حت�صني  اإىل  الرامية  وتو�صياته  مالحظاته  تت�صمن  بها،  يقوم  التي  الزيارات  حول  تقاريرا  ويعد 

املوؤ�ص�صات2.

كما يتوىل، طبقا للمادة الثالثة ع�رش من الظهري املذكور، فح�ص الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل 
عليها  �صادقت  التي  الإن�صاين،  الدويل  والقانون  الإن�صان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  مع  تالوؤمها  مدى  ودرا�صة 
اململكة، ويف �صوء املالحظات اخلتامية والتو�صيات ال�صادرة عن اأجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة 

لها من لدن احلكومة.

2012 مبهمة ا�صتطالع وحتر همت الع�رشين  6 يوليوز  2012 و  27 مار�ص  ففي هذا الإطار، قام املجل�ص ما بني 
ال�صت�صفائي  باملركز  لالأطفال  النف�صي  الطب  م�صلحة  البي�صاء،  بالدار  بوايف  مليل،  تيط  بر�صيد،  التالية:  موؤ�ص�صة 
بني مالل، خريبكة،  �صعادة(،  النفي�ص، وم�صت�صفى  ابن  اآ�صفي، �صال، مراك�ص )م�صت�صفى  البي�صاء،  بالدار  اجلامعي 
مكنا�ص، فا�ص، طنجة، الدار البي�صاء )املركز ال�صت�صفائي اجلامعي(، مركز اأكدال لليافعني بالرباط، تطوان، اإنزكان، 
تارودانت، العيون، احل�صيمة، ورزازات. ودر�ص الن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة بال�صحة العقلية وعقد لقاءات عمل 

وتبادل مع م�صوؤويل هذا القطاع على كافة امل�صتويات.

ويحر�ص املجل�ص بهذه املنا�صبة على التوجه بجزيل ال�صكر اإىل عموم ال�صلطات وكافة الأ�صخا�ص الذين مكنوه من 
املطلوبة، وخا�صة م�صوؤويل وزارة  املعلومات  ال�رشورية وجميع  الوثائق  اإ�صارته جميع  اإجناز مهمته وو�صعوا رهن 
ال�صحة والطاقم الطبي وطاقم املمر�صات واملمر�صني، وم�صادر املعلومات واأع�صاء املجتمع املدين. كما يحر�ص 

على التعبري عن تقديره لطاقم املوؤ�ص�صات التي جرت زيارتها والذي ينجز مهامه يف ظروف بالغة ال�صعوبة. 

وبانتهاء هذه املهمة، ين�رش املجل�ص تقريرا يت�صمن تذكريا باملرجعية الدولية يف م�صمار ال�صحة العقلية، ويجري حتليال 
ملختلف مكونات الت�رشيع املتعلق بال�صحة العقلية، وي�صع تو�صيفا للواقع ويقدم تو�صيات.

فهذا التقرير يهدف اإىل اإثارة انتباه جمموع الفاعلني العموميني واخلا�صني اإىل العالقة الثابتة بني �صحة العقل و�صحة 
الإ�صابة  وترية  بارتفاع  املجتمع  وتوعية  الإن�صان،  العقلية وحقوق  ال�صحة  بني  اجلوهرية  العالقات  واإبراز  البدن، 
باملر�ص العقلي وحجم تاأثريه على ال�صخ�ص امل�صاب وانعكا�صاته القت�صادية والجتماعية، والت�صديد على الأو�صاع 
الق�صور  ت�صخي�ص جوانب  الزيارات مع  اأثناء  معاينتها  العقلية كما وقعت  الأمرا�ص  موؤ�ص�صات معاجلة  القائمة يف 
الذي  اخلا�ص  الهتمام  على  والإحلاح  العقلية،  بال�صحة  املتعلقة  الت�رشيعية  الن�صو�ص  قدم  على  والتاأكيد  والنق�ص، 
ينبغي اإيالوؤه لالأطفال واليافعني، وللن�صاء وللم�صنني. ويهدف التقرير يف النهاية اإىل اإحاطة، كل من يعنيه الأمر، علما 
باملقرتحات والتو�صيات الكفيلة بتح�صني حياة الأ�صخا�ص امل�صابني با�صطرابات عقلية، والنهو�ص بال�صحة العقلية 
من  عدد  اإ�رشاك  �رشورة  على  والربهنة  العمومية،  لل�صيا�صات  الرئي�صة  العر�صانية  الأولويات  من  وجعلها  لل�صاكنة 
الفاعلني وخمتلف املهنيني يف التفكري والعمل من اأجل النهو�ص بال�صحة العقلية وحماية احلقوق الأ�صا�صية للمر�صى 

العقليني.  

1 – املادة 11 من الظهري، الفقرة الأوىل
2 – املادة 11، الفقرة الثانية



2

الإنــ�ســـــــان وحــقـــــــوق  الـــــــعـــقليـــــــة  ال�ســـــــحة 
�لــحــــاجــة �لــمــلحــة �إىل �ســيــــا�ســــة جــديــــدة

املعايري الدولية
ا�ستلهم املجل�س يف عمله خمتلف �سكوك حقوق الإن�سان ذات ال�سلة بال�سحة العقلية، ومنها اأ�سا�سا: املادة 25 من 
12 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية،  الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، املادة 
املادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، املادة 12 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املادة 5 من 
اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز العن�رصي، د�ستور منظمة ال�سحة العاملية، التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س 

املعاقني، وجميعها �سكوك مت التوقيع و امل�سادقة عليها من قبل املغرب.

كما اأخذ املجل�س بعني العتبار ن�سو�سا دولية مرجعية اأخرى مثل مبادئ الأمم املتحدة حلماية الأ�سخا�س امل�سابني 
 ، بعجز  امل�سابني  الأ�سخا�س  لتكافوؤ حظوظ  املعيارية  القواعد  العقلية،  ال�سحة  ولتح�سني عالجات  عقلي  مبر�س 
اإعالن كاركا�س، اإعالن مدريد، ت�رصيع عالجات ال�سحة العقلية: ع�رصة مبادئ اأ�سا�سية ملنظمة ال�سحة العاملية، اإعالن 
واإطار عمل �سالمنكا حول الرتبية على الحتياجات اخلا�سة، تقرير منظمة ال�سحة العاملية حول ال�سحة يف العامل 

ل�سنة 2001. 

تو�صيف الواقع
I - الإطار القانوين الوطني: قدم الن�صو�ص وعدم ومالءمتها

يحلل التقرير، �سمن الإطار القانوين واملوؤ�س�ساتي، خمتلف الت�رصيعات املت�سلة بال�سحة العقلية، ومنها يف املقام الأول 
د�ستور فاحت يوليوز 2011 )الديباجة والف�سل 31(.

"الوقاية من  املتعلق ب   1959 اأبريل   30 العقلية جم�سدا يف ظهري  بال�سحة  القانون اخلا�س  الثاين  املقام  ويعالج يف 
�سنوات،  الرائد، على مدى  القانون  بها". فقد �سكل  هذا  امل�سابني  املر�سى  العقلية ومعاجلتها وحماية  الأمرا�س 
تقدما هائال ومك�سبا معياريا ل ينكر. لكن مبا اأنه بقي على حالته ومل يخ�سع، منذ �سدوره، لأي تعديل، فقد اأ�سبح 
قانون بديل. لكن  ال�سحة م�سودة  اأعدت م�سالح وزارة  التجاوزات. وقد  للعديد من  يف�سح املجال  اإنه  متقادما. 
رغم اأهمية امل�سودة وقيمتها، فاإن م�رصوع القانون البديل لبد اأن يكون مو�سوع ت�ساور م�سبق وا�سع قدر الإمكان، 
ونقا�س عمومي، ول بد اأن يندرج يف �سياق �سيا�سة ا�سرتاتيجية م�ستنرية لل�سحة العقلية واأن يج�سد مبادئ حقوق 

الإن�سان.

ويتطرق اأخريا للت�رصيع اجلنائي الذي ي�سم العديد من املقت�سيات ذات ال�سلة بال�سحة العقلية وي�سمل القانون اجلنائي 
القانون  و435(؛   389 )املادتان  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  137(؛  اإىل   134 ومن   82 اإىل   75 ومن   61 )الف�سول 
املتعلق بزجر الإدمان على املخدرات ال�سامة ووقاية املدمنني عليها واملوؤرخ يف 21 ماي 1974؛ الت�رصيع املتعلق 
اأبريل   13 )مر�سوم  امل�ست�سفيات  بتنظيم  املتعلق  وللت�رصيع  تطبيقه(،  ومر�سوم   23-98 رقم  )القانون  بال�سجون 

2007 املتعلق بالتنظيم ال�ست�سفائي وقرار 6 يوليوز 2010 ب�ساأن النظام الداخلي للم�ست�سفيات(.
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II - موؤ�ص�صات الطب النف�صي: مظاهر اختالل ونق�ص

ي�سع التقرير، بعد ذلك، تو�سيفا حلالة ال�سحة العقلية يف املغرب، يتناول البنيات ال�ست�سفائية والتجهيزات واملوارد 
الب�رصية واخلدمات املقدمة ومعاجلة املجموعات املعر�سة للخطر والعالقات بني العدالة وال�سحة العقلية، والقطاع 

اخلا�س، وتدخل املجتمع املدين.
�سجل فريق العمل، يف هذا الإطار، بخ�سو�س املوؤ�س�سات التي زارها املالحظات التالية:

II – 1 – البنيات: عتيقة وغري مالئمة

م�ست�سفى  ع�رص  �ستة  ت�سمل:  العقلية  الأمرا�س  ملعاجلة  عمومية  موؤ�س�سة  وع�رصين  �سبعة  على  حاليا  املغرب  يتوفر 
عموميا متوفرا على م�سلحة للطب النف�سي، و�ست م�ست�سفيات متخ�س�سة يف الطب النف�سي، وثالث م�ست�سفيات 
للطب النف�سي تابعة للمراكز ال�ست�سفائية اجلامعية بالرباط ومراك�س وفا�س، وم�سلحة للطب النف�سي تابعة للمركز 
بالدار  اجلامعي  ال�ست�سفائي  للمركز  تابعة  لالأطفال  النف�سي  للطب  وم�سلحة  البي�ساء  بالدار  اجلامعي  ال�ست�سفائي 
العدد  1725 �رصيرا. ويعرف هذا  ال�سحة،  البنيات، ح�سب معطيات وزارة  اأ�رصة جممل هذه  البي�ساء. ويبلغ عدد 

تناق�سا م�ستمرا.
وقد �سجل التقرير بخ�سو�س البنيات املالحظات التالية:

 اإن منط الت�سيري املطبق يف الأغلب الأعم، وهو نظام م�سالح الدولة امل�سرية بطريقة م�ستقلة، ل يتالءم مع طبيعة 
موؤ�س�سات الطب النف�سي؛

 اإن التوزيع اجلغرايف للموؤ�س�سات غري متكافئ وغري متوازن؛
 اإن البنيات املتوفرة غري كافية بالنظر اإىل تواتر الإ�سابة بالأمرا�س العقلية؛

 ثمة بنيات معطلة رغم اأنها حديثة البناء و التجهيز )تزنيت، الناظور، احلي املحمدي بالدار البي�ساء(؛
 بع�س البنيات غري مالئمة متاما )اآ�سفي، مكنا�س، تطوان(؛

 ثمة بنيات متخلى عنها متاما. واملثال ال�سارخ عليها هو م�ست�سفى بر�سيد؛
 ل ت�ستويف اأغلب البنيات �رصوط مراقبة و�سالمة مالئمة؛

 هنالك ق�سور يف ال�سيانة واملحافظة يف عدد ل ي�ستهان به من املوؤ�س�سات؛
 توجد، مع ذلك، بنيات ميكن اعتبارها مبثابة مناذج حتتذى )جناح الن�ساء ب�سال، م�سلحة الطب النف�سي لالأطفال 

بالدار البي�ساء(.

II – 2 –  التجهيزات: خ�سا�س وخراب

اإن التجهيزات غالبا ما تكون يف حالة موؤ�سفة:
 املكاتب فقرية من حيث التجهيزات ومواد املكتب؛

 و�سائل ال�سالمة، مثل و�سائل اإطفاء احلريق: اإما اأنها غري موجودة واإما اأنها غري كافية، وبالتايل فاإنها غري متالئمة 
مع حاجيات املوؤ�س�سة؛

 ل تتوفر جل املوؤ�س�سات على �سيارات اإ�سعاف؛
 الأ�رصة والأغطية يف حالة �سيئة يف معظم املوؤ�س�سات؛

 املعازل ل اإن�سانية ومفتقرة اإىل �رصوط ال�سالمة؛
 املرافق ال�سحية يف اأغلب املوؤ�س�سات التي متت زيارتها يف حالة خراب متقدمة؛
 ي�سند غ�سل املالب�س عموما اإىل �رصكة خارجية، لكنه غالبا ما يكون غري كاف؛ 
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II – 3 – املوارد الب�رصية: خ�سا�س وافتقاد لالأمن

 131 النف�سي، وي�سم القطاع اخلا�س  172 طبيبا نف�سانيا و740 ممر�سا اخت�سا�سيا يف الطب  العام  ي�سم القطاع 
طبيبا نف�سانيا. ومادام عدد الأطباء واملمر�سني يف الطب النف�سي يف املغرب ي�سكو من نق�س جلي، فاإنه بعيد عن 

ال�ستجابة للمعايري املقررة واملعرتف بها على ال�سعيد العاملي يف هذا املجال. وبالإ�سافة اإىل ذلك، ن�سجل ما يلي:
 الطبيبات والأطباء النف�سانيون: يتوزعون على اجلهات واملوؤ�س�سات بكيفية غري متكافئة:  يوجد 54 % منهم يف 
حمور الدار البي�ساء- الرباط؛ وما اأكرث املوؤ�س�سات التي ل تتوفر �سوى على طبيب نف�ساين واحد. وقد يكون بع�س 

الأطباء معينني حيث هم �سدا على اإرادتهم اأو يف اإطار اإجراءات تاأديبية �سمنية.
الطب  واملمر�سة يف جمال  للممر�س  اأ�سا�سي  نظام  الختاللت: عدم وجود  اأبرز  من  واملمر�سون:  املمر�سات   
النف�سي؛ عدم حتديد املهام؛ غياب التكوين امل�ستمر؛ افتقاد الأمن واحلماية؛ ظروف العي�س �سيئة يف بع�س املوؤ�س�سات 

ومنها بخا�سة م�ست�سفى تيط مليل )النقل، ال�سكن، املاء ال�رصوب...(؛ الو�سم املهني والجتماعي.
 ،)psychologue( النف�س  علم  يف  خمت�سا  نظريا  ت�سمل  النف�سي:  الطب  مب�سالح  اخلا�سة  الب�رصية  املوارد   
واخت�سا�سيا يف العالج بوا�سطة الرتفيه اأوالعالج بوا�سطة الفنون، وم�ساعدات اجتماعيات اأو م�ساعدين اجتماعيني.

ما اأقل املوؤ�س�سات التي تتوفر، يف الواقع، على اإحدى هذه الفئات املهنية، فما بالك مبجموع هذه الفئات.

II – 4 – اخلدمات املقدمة: ق�سور ونق�س
 ل تعمل الإدارة باأنظمة املعلوميات اإل نادرا؛

 يجري ال�ستقبال على وجه العموم يف ظروف عادية؛
 لي�س القبول متي�رصا يف جميع الأحوال، خا�سة ب�سبب الكتظاظ؛

 يتوقف ال�ست�سفاء على طبيعة املوؤ�س�سة وما تتوفر عليه من و�سائل وموارد؛ 
 تبقى العالجات عموما يف حدود العالجات الدنيا والتقليدية تقريبا يف معظم املوؤ�س�سات؛

 الأجيال اجلديدة من الأدوية غري متوفرة وغالبا ما ل يتم احرتام املعايري املتعلقة بحفظ الأدوية؛
 اأحيانا ل يتم حفظ الأر�سيف بكيفية جيدة، غري اأن قواعد ال�رصية يتم احرتامها عموما؛

 اإن الوجبات املقدمة اإىل املر�سى غري كافية، على وجه العموم، وغري متوازنة؛
 اإن الختاللت امل�سجلة يف جمال النظافة ال�سحية عديدة كما اأنها مت�س بحق املر�سى يف اإيواء لئق يحفظ كرامتهم؛

 اإن ج�سور اإعادة الإدماج �سبه منعدمة، مما يحكم اأحيانا على م�سل�سل العالج بالف�سل؛

II – 5 – املجموعات املعر�سة للخطر: غياب التكفل واحلماية
يتعلق الأمر ب�رصائح من الأ�سخا�س ت�ستحق اهتماما خا�سا وتكفال متكيفا مع و�سعهم اخلا�س مثل الن�ساء والأطفال 

وامل�سنني واملدمنني.
الهتمام  للن�ساء  تعطي  ول  وت�سوراتها  خمططاتها  يف  النوع  مقاربة  تدمج  ل  جمملها  يف  املوؤ�س�سات  اإن  الن�ساء:   

امل�ستحق لهن اعتبارا خل�سو�سيتهن.
التابعتني للمركزين ال�ست�سفائيني اجلامعيني بالدارالبي�ساء  الأطفال: فيما عدا م�سلحتي الطب النف�سي لالأطفال   
والرباط، فاإن هذا املجال ل يحظى باأي اهتمام رغم دوره الهام يف ال�سحة العقلية لل�ساكنة. وبالفعل، فاإن الطب 
النف�سي لالأطفال، كتخ�س�س قائم بذاته، ما زال يف طور الن�سوء يف بالدنا كما اأن الأطباء النف�سيني لالأطفال  مازالوا 

نادرين.
 امل�سنون: ل يحظى الأ�سخا�س امل�سنون بتكفل منا�سب.

 الأ�سخا�س املدمنون: اإن م�سالح معاجلة الإدمان املوجودة حاليا غري كافية بالنظر اإىل ارتفاع حالت الإدمان على 
الكحول واملخدرات، كما اأن الولوج اإليها �سبه متعذر بالنظر اإىل اإمكانيات املدمنني املعدمني.  
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II – 6 – موؤ�س�سات الطب النف�سي اخلا�سة: ندرة يف املوؤ�س�سات وفراغ يف القانون

ي�سم القطاع اخلا�س 131 طبيبا نف�سانيا وعيادة واحدة متخ�س�سة يف الطب النف�سي.
وف�سال عن اخل�سا�س ال�سارخ يف الأطباء النف�سانيني ويف الوحدات الطبية الذي ي�سكو منه القطاع اخلا�س، فاإن هذا 

القطاع تواجهه �سعوبات جمة، منها:
تعريفة  ول  ت�رصيع  يوجد  ل  اأنه  كما  النف�سي،  الطب  خ�سو�سية  العتبار  بعني  تاأخذ  ل  العمومية  ال�سلطات  اإن   

مراعيان لهذه اخل�سو�سية؛
 اإن املقت�سيات القانونية املتعلقة بالعيادات اخلا�سة، ت�ستلزم، للرتخي�س بفتحها، التوفر على قاعة عمليات، واحلال 

اأنه ل حاجة بعيادات الطب النف�سي اإىل هذه القاعة؛
ال�سحة،  التكوين، متعاقدون مع وزارة  اأو من هم يف طور  املمار�سني  �سواء  املمر�سات واملمر�سني،  اإن جميع   

وبالتايل فاإن من الع�سري على عيادة خا�سة للطب النف�سي اأن توظف ممر�سات اأو ممر�سني متخ�س�سني؛ 
النف�سي،  الطب  مبمار�سة  اخلا�سة  وبال�سمانات  النف�سي  بالطب  املرتبطة  باملخاطر  يتعلق  فيما  قانوين  فراغ  ثمة   

وبعيادات الطب النف�سي وباأطباء القطاع اخلا�س النف�سانيني.

II – 7 – العدالة وال�سحة العقلية: هدر حقوق اأ�سا�سية

مادامت ال�سحة العقلية وثيقة ال�سلة بحقوق الإن�سان وما دامت العدالة، يف كل دولة دميقراطية، هي �سامنة حقوق 
كافة املواطنني وحرياتهم، وما دام القانون املغربي املتعلق بال�سحة العقلية، رغم تقادمه، ي�سند م�سوؤولية ال�سهر على 
احرتام حقوق املر�سى العقليني اإىل العدالة، فاإنه ينبغي للعدالة اأن تلعب دورا اأ�سا�سيا يف حماية الأ�سخا�س امل�سابني 

باأمرا�س عقلية وحقوقهم.  
لقد ك�سفت املهمة التي قام بها املجل�س اأن ال�سلطات الق�سائية ل تقوم بدورها يف املراقبة على الوجه املطلوب، من 

حيث تواتر الزيارات ونوعية التقارير املنجزة والتتبع.
كما اأبرزت من جهة اأخرى اأن اخلربات التي تاأمر بها املحاكم غالبا ما يتم اإ�سنادها اإىل الطبيب النف�ساين الوحيد املوجود 

يف املنطقة والذي يكون قد قام من قبل مبعاجلة املعني، مما يوؤدي اإىل حالة تناف من ناحية اأخالق املهنة.
وعالوة على ذلك، فقد اأثارت الو�سعية املقلقة للمر�سى العقليني املعفيني من امل�ساءلة اجلنائية و ما ي�ساهمون فيه جزئيا 

من اكتظاظ، وكذلك ماآل الطعون املقدمة يف نطاق القانون والتي غالبا ما تبقى بدون جواب، انتباه الفريق الزائر. 

II – 8 – املجتمع املدين: جنيني لكنه واعد

العقليني  املر�سى  العقلي ويف حماية حقوق  املر�س  من  الوقاية  اأ�سا�سيا يف  دورا  يلعب  اأن  املدين  للمجتمع  ميكن   
الت�رصيعات  ينبغي ت�سجيعه واإ�رصاكه يف بلورة  فاإنه  اأبعادها. من ثمة،  العقلية يف كافة  املتعلقة بال�سحة  التوعية  ويف 
وال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج اخلا�سة بال�سحة العقلية ويف تفعيلها. يتعلق الأمر يف الواقع بثالثة اأنواع من 

اجلمعيات هي:
 جمعيات عائالت املر�سى العقليني؛
 جمعيات م�ستعملي الطب النف�سي؛

للقطاع  النف�سانيني  الأطباء  جمعية  النف�سي؛  للطب  املغربية  اجلمعية  الفئة  هذه  وت�سمل  املمار�سني:  جمعيات   
اخلا�س؛ جمعية الأطباء النف�سانيني للقطاع العام؛ اجلمعية املغربية للطب النف�سي للطفل واملهن امل�ساهمة وجمعية 

ممر�سي ال�سحة العقلية.
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خال�صات عامة
اإن ال�سحة العقلية ل حتظى، باعتبارها �رصورة و�رصطا لرفاه املواطنني باملكانة الالئقة بها يف ال�سيا�سات العمومية. 

وتتمثل املالمح الرئي�سة للو�سعية املوؤ�سفة املرتتبة عن ذلك فيما يلي:    
 تقادم ن�س القانون املتعلق باملر�س العقلي والقوانني املت�سلة به وعدم مالءمتها؛

 نق�س البنيات املوجودة وعدم مالءمتها من حيث التوزيع اجلغرايف وهند�سة املعمار والتجهيزات...؛
 عدم تالوؤم هذه البنيات مع معايري ال�سالمة واملراقبة وم�ستلزماتهما؛

 اخل�سا�س احلاد يف عدد الأطباء ويف عدد املمر�سات واملمر�سني وعدم كفاية برامج التكوين والتكوين امل�ستمر؛
الإكلينيكي  النف�س  وعلماء  النف�سانيني  املربني  مثل  النف�سي  الطب  جمال  يف  ال�رصورية  التخ�س�سات  غياب   
امل�ساعدين  اأو  الجتماعيات  وامل�ساعدات  الفنون،  بوا�سطة  والعالج  الرتفيه  بوا�سطة  العالج  يف  والخت�سا�سيني 

الجتماعيني...؛ 
 �سوء نوعية اخلدمات الطبية وغري الطبية املقدمة مل�ستعملي الطب النف�سي و�رصوط احلياة التي يخ�سعون لها اأثناء 

ال�ست�سفاء؛
 عدم توفر الأجيال اجلديدة من الأدوية التي تعد اأكرث فعالية واأقل ت�سببا يف الآثار اجلانبية؛

 الو�سم العام للمر�سى العقليني بل وملعاجليهم اأي�سا؛
 عدم كفاية الهتمام الذي يخ�س به الأطفال واليافعون والأ�سخا�س امل�سنون؛

 عدم اإدماج مقاربة النوع يف جميع الق�سايا الواقعية والقانونية املتعلقة بال�سحة العقلية.

اإن هذه الو�سعية املقلقة تقت�سي على املديني القريب واملتو�سط تدخال قويا ويقظا ودقيقا و�سديدا وتدابري عاجلة يتم 
تفعيلها يف اأ�رصع وقت ممكن.

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

يقدم التو�سيات التالية:

تدابري ينبغي اتخاذها با�صتعجال
 التخلي ر�سميا واإداريا عن اإحداث امل�ست�سفيات اجلهوية ال�سبعة التي كانت مربجمة، مع تخ�سي�س امليزانية، التي 
للطب  العمومية  للموؤ�س�سات  توؤطرها،  اأن  املتوقع  التي كان من  الب�رصية  لبنائها وجتهيزها واملوارد  كانت مر�سودة 

النف�سي املوجودة ح�سب حاجياتها؛
الن�ساء مب�ست�سفى تطوان، والذي مي�س بكرامة وحرمة نزيالته، ووقف م�سل�سل تدهور هذه  حل م�سكل جناح   

البنية؛
املعلمة  هذه  ترميم  عملية  ومبا�رصة  اأبعادها  كافة  يف  بر�سيد  م�ست�سفى  حالة  لدرا�سة  خا�سة  خمتلطة  جلنة  ت�سكيل   

التاريخية ورد العتبار اإليها؛
 ترميم البنيات املوجودة التي تعرف حالة من التدهور اجللي اأو النهيار الو�سيك )مكنا�س، اآ�سفي، خريبكة(؛

 ويف انتظار تبني �سيا�سة لل�سحة العقلية، و�سع معايري دنيا لعمليات البناء والرتميم تاأخذ بعني العتبار خ�سو�سية 
هذا النوع من البنيات؛
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اإطار قانوين لبد من مراجعته
العقلية  الأمرا�س  من  بالوقاية  املتعلق   1959 اأبريل   30 قانون  بتغيري  وا�سع،  ت�ساركي  م�سل�سل  اإطار  القيام، يف   
لل�سحة  الأو�ساع اجلديدة  الدولية ويتكيف مع  املعايري  ين�سجم مع  بها ومعاجلتهم، مبا  امل�سابني  املر�سى  وبحماية 
العقلية يف املغرب. ول يكمن الهدف من وراء ذلك يف �سد ثغرات الن�س اجلاري به العمل وح�سب، واإمنا يف اإغناء 

الن�س القادم اأي�سا بالتجربة امليدانية جلميع الفاعلني وباملمار�سات اجليدة واملعارف املكت�سبة؛
 مراجعة القوانني املتعلقة بال�سمان الجتماعي والتاأمني على املر�س بق�سد تكييفها مع املتطلبات اخلا�سة للتكفل 

الطبي النف�سي؛
 مراجعة القانون املتعلق بفتح العيادات اخلا�سة مع مراعاة خ�سو�سية الطب النف�سي؛

 اإقرار النظام الأ�سا�سي للممر�سة واملمر�س املخت�سني يف الطب النف�سي، مع حتديد مهامهما ومقابل ما يتعر�سان 
له من اأخطار وهما يقومان مبهامهما، وحقوقهما والتزاماتهما.

و�صع �صيا�صة لل�صحة العقلية وتفعيلها
 اتخاذ جودة اخلدمة واحلياة، والكرامة املتاأ�سلة يف ال�سخ�س الب�رصي، واحلق املت�ساوي للجميع يف ال�سحة العقلية 

والبدنية، اأهدافا جوهرية وعر�سانية جلميع �سيا�سات ال�سحة العقلية وبراجمها؛  
 التبني العاجل ل�سيا�سة عمومية لل�سحة العقلية متميزة ومتكاملة، وا�سحة يف اأهدافها، دقيقة يف و�سائلها وتطورية 
يف اأدواتها، تنطلق من نقا�س عمومي وت�ساور مع جميع الأطراف املهتمة اأو املعنية بق�سايا ال�سحة العقلية، وت�ستفيد 

من اخلربة الوطنية والدولية؛

لبد لهذه ال�سيا�سة اأن ت�ستمل على املكونات الدنيا التالية:

 و�سع ميزانية خا�سة بال�سحة العقلية تبعا ملتطلباتها اخلا�سة وتخ�سي�س ف�سل حمدد من امليزانية لل�سحة العقلية؛
 اإحداث م�سالح للطب النف�سي يف امل�ست�سفيات العمومية التي ل تتوفر عليها؛

 اإحداث بنية دائمة خا�سة ب�سيانة التجهيزات واإ�سالحها يف كل م�ست�سفى اأو م�سلحة؛
املتوازن  العادل وغري  اجلغرايف غري  التوزيع  املرتتب عن  النق�س  �سد  بغية  الب�رصية  واملوارد  البنيات  انت�سار  اإعادة   
و�سمان احرتام اأدنى للحق املت�ساوي للجميع يف ال�سحة ويف معايري تتعلق بعدد الأطباء واملمر�سني بارتباط مع عدد 

ال�سكان وعدد الأ�رصة؛
 تعزيز موؤ�س�سات الطب النف�سي باخت�سا�سيني يف علم النف�س وم�ساعدات اجتماعيات واخت�سا�سيني يف العالج 

بوا�سطة الرتفيه اأو الفنون؛
 تاأمني توفر الأجيال اجلديدة من الأدوية؛

تكوين   ومدر�سة  الطب  كليات  يف  لالأطفال  النف�سي  والطب  النف�سي  الطب  وم�سالك  تخ�س�سات  ت�سجيع   
املمر�سات واملمر�سني؛

 تنمية املوارد الب�رصية بكافة و�سائل الت�سجيع والتحفيز املمكنة؛
 متكني الأطباء العامني الراغبني يف ذلك من ال�ستفادة من تكوين خا�س يف الطب النف�سي حتى يتاأتى لهم امل�ساهمة 

يف حل م�سكل اخل�سا�س يف عدد  الأطباء النف�سانيني؛
 اإيالء مزيد من الهتمام للطب النف�سي لالأطفال واملراهقني؛

 اإدماج مقاربة النوع بكيفية عر�سانية يف القانون ويف ال�سيا�سات املتعلقة بال�سحة العقلية؛
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 الرتبية والإعالم وتوعية اجلمهور العري�س يف اإطار حماربة و�سم الأ�سخا�س امل�سابني باأمرا�س عقلية واإق�سائهم، 
ون�رص ثقافة حقوق الإن�سان وقيمها  ذات ال�سلة بال�سحة العقلية؛ 

الأ�سخا�س  عدد  حول  تفيد  اأن  �ساأنها  من  موؤ�رصات  وبلورة  لل�ساكنة  العقلية  ال�سحة  مبراقبة  كفيلة  بنيات  و�سع   
امل�سابني باأمرا�س عقلية ونوعية العالجات التي يتلقونها وفعاليتها؛

 ت�سجيع البحث يف �ستى جوانب الأمرا�س العقلية واآثارها ودعمه، وتكوين قاعدة معطيات وطنية يف جمال ال�سحة 
العقلية وحتيينها با�ستمرار؛  

منا�سبة وطنية   ال�سنة اجلارية، واتخاذه  بدءا من  �سنة،  اأكتوبر من كل   10 يوم  العقلية  لل�سحة  الدويل  اليوم  اإحياء   
للتوعية والنقا�س والإعالم بخ�سو�س ال�سحة العقلية؛

 اقرتاح يوم وطني لل�سحة العقلية ولتعزيز العالقة الوثيقة بني ال�سحة العقلية واحلقوق الإن�سانية.





الإنــ�ســـــــان وحــقـــــــوق  الـــــــعـــقليـــــــة  ال�ســـــــحة 
�لــحــــاجــة �لــمــلحــة �إىل �ســيــــا�ســــة جــديــــدة
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