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تقرير المقرر الخاص المعني بحق كو ننسوان فوي اليميوع بومعلو مسويو
ممكن من الةحة البدن ة والعقل ة
مذكرة من األمانة
عم ال ب را الراس حق ال حاالالو اإلنسالالان  ،6/24تتشالالرا األمانالالن ر ال ن يالالس تق ارق ال تاريالالر
املاالالرس اصالالاع املقالالل إالالا الالس تنسالالان ل التمتال رال عق مسالالتومم ن الالن مالالن البال ن البدنيالالن والقاقيالالن
وسالالقياب لقمسالالا ن ل الناالالال حالالول البال ن القاقيالالن ولويالالن ي ال ين عامليالالن ،ير الالز املاالالرس اصالالاع عق ال
حا س تنسان ل التمت رالب ن القاقين وعقال رقالا الت الدياا وال الرع األساسالين ،وىال عقال
التط الالر لقنب الالو رالب ال ال ن القاقي الالن ل ي ال ال األعم الالاس ول ي ال ال األوس الالا وي الالدعو تق الالول ل
النمالالو الاالالا ع عق ال ت الالرس انتبا الالاا حاالالو اإلنسالالان ل صيطالالاا الب ال ن القاقيالالن ،ال ال ت ال ر ل
أغقب األحيان عق األشخاع املبارني رإعاقاا ف رين وتدسا ين ومقرفين ون سانين  -اجتماعين
ويتادم املارس اصاع رقدد من التويياا املوجبن تق الدول وتق ي اجلباا يالاحبن
املبق ن من أجس املضي قدماب حنو نظع ي ن عاقين تاوم عق حاو اإلنسان ومتتثس هلا

)GE.17-04875(A



A/HRC/35/21

تقرير المقرر الخاص المعني بحق كو ننسوان فوي اليميوع بومعلو مسويو
ممكن من الةحة البدن ة والعقل ة
احملتوياا

الب ن

أولب -

مادمن

3

انياب -

السيا

3

الثاب -

أعباء القراقيس والقاباا
ألف  -هيمنن منو الطب األحيا ي
راء  -أوجه عدم تناظر الاومم
جيع  -الستخدام املت يز لألدلن ل حال الب ن القاقين

6
6
7
9

سارقاب -

اإلطاس املقياسي اآلخذ ل التطوس ل حال الب ن القاقين

10

خامساب -

تطاس احلا ل الب ن القاقين
ألف  -اللتزاماا
راء  -التقاون الدويل
جيع  -املشاس ن
دال  -عدم التمييز
هاء  -املساءلن رش ن خدماا الب ن القاقين
واو  -جتاوز خدماا الب ن القاقين والتوجه يوب الرعاين والدعع
زاي  -املوافان املستنرية عق خدماا الب ن القاقين واإل راه عقيبا
حاء  -احملدداا األساسين والجتماعين لقب ن القاقين

11
11
12
13
14
15
16
18
19

سادساب -

ويس منو  خدماا الب ن القاقين
ألف  -حاو اإلنسان ضروسة حتمين لتقزيز الب ن القاقين ومحايتبا
راء  -الق  :النتاال من القزلن تق ارتم 

20
20
22

الستنتاجاا والتويياا

الستنتاجاا
ألف -

التويياا
راء -

24
24
25

سارقاب -

2

GE.17-04875

A/HRC/35/21

أواا -مقدمة
 -1تقد الب ن القاقين والس من القاط ين حالني من ارالا اا األولويالن ل تر يالز املاالرس
اصاع (انظر الو يان  )A/HRC/29/33و ان املاالرس اصالاع قالد حالاول ،ل الس تاريالر مالن التاالاسير
املواضيقين ،الرت يز عقال البال ن القاقيالن رويال با أولويالن مالن أولويالاا حاالو اإلنسالان والتنميالن ل
س الاليا النم الالو ل مرحق الالن الط ول الالن املب الالرة (انظ الالر الو يا الالن  ،)A/70/213واملراها الالن ()A/HRC/32/32
وأهداا التنمين املستدامن ()A/71/304
 -2ول هالالذا التاريالالر ،يتوسال املاالالرس اصالالاع ل هالالذه املسال لن ويقالالر مادمالالن أساسالالين لالالبقا
الت الالدياا وال الالرع الر يس الالين لقنبالالو ر عمالالال ح الالا الالس تنسالالان ل الب ال ن القاقيالالن ول ض الالوء
نطا وتقاد املس لن ونطا وتقاد تطاس حاو اإلنسان اآلخذ ل التطوس وقاعدة األدلن ،يسالق
املاالالرس اصالالاع ل تاريالالره تق تاالالدمل تسالالبام ل املناقشالالاا اهلامالالن اجلاسيالالن م ال ردايالالن ظبالالوس الب ال ن
القاقين ولوين عاملين ل حال الب ن
 -3وهالالذا التاريالالر نتي الالن مشالالاوساا م ث الالن رالالني حموعالالن واسالالقن مالالن اجلبالالاا يالالاحبن املبالالق ن،
مبالالن ل لالالل نثقالالو حتمال املقالالاقني واملسالالتخدمني واملسالالتخدمني السالالاراني صالالدماا البال ن القاقيالالن،
ونثقو ارتم املدين ،ومبنيو الب ن القاقين ،مبن ل لل نثقو حتم عقع الالن ومنظمالن البال ن
القاملين واصرباء األ ادمييون وأعضاء آلياا األمع املت دة حلاو اإلنسان ،ونثقو الدول األعضاء
مالحظة بخةوص المةطلحات

()1

 -4ىتا س تنسان ،طوال حياته ،تق ريئن تدعع ي ته وس مته القاقين؛ وحنالن يقالاب ،ذالذا
البدد ،مسالتخدمون صتمقالون صالدماا البال ن القاقيالن والقديالد مالن ريننالا سالوا يشالبد يالقوراا
ن سانين عاسضن قد ل تالدوم طالوي ب أو ررالاب يتطقالب دعمالاب تضالافياب والالبقا منّالا يقالانون مالن عاهالاا
مقرفين وف رين ون سانين  -اجتماعين ،أو هع أشخاع مبالارون رالتوحالد ويواجبالون ،ربالرا النظالر
عالالن ديالالدهع الالالذاص أو تشخيبالالبع ،ح الواجز ل ناسسالالن حاالالوقبع عق ال أسالالا تعاقالالن حايايالالن أو
م رتضن وهع رالتايل مقرضون رش س غري متناسب لنتبا اا حاالو اإلنسالان ل حالالا البال ن
القاقين والقديد من األشخاع قد ي ون هلع تشخيص و يقن رالبال ن القاقيالن أو تنطبالا عقاليبع
القباسة ،ل حني قد خيتاس آخرون ديد أن سبع رطر أخرمم ،مبا ل لل ناجني
 -5ومييز هذا التارير رني املست يدين من اصدماا واألشخاع املبالارني رقاهالاا ،رالسالتناد تق
احلواجز ال يواجببا ه لء األشخاع م املراعاة ال امقن ل ون س شخص ياحب حاو

ثان ا -الس اق
 -6عقال الالالرغع مالالن األدلالالن الواضال ن عقال أنالاله ل مي الالن أن ت الالون هنالالاو يال ن رالالدون يال ن
عاقيالالن ل تتمت ال الب ال ن القاقيالالن ل أي م الالان الالان راملسالالاواة م ال الب ال ن البدنيالالن ل السياسالالاا
وامليزاني الالاا الوطني الالن أو ل تقق الاليع الط الالب وناسس الالته وت الالالب ،يا الالدس أن أق الالس م الالن  7ل املا الالن م الالن
__________

()1
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ميزانياا الب ن ل القا م صخبالص ملقاجلالن البال ن القاقيالن ول البقالدان املنخ ضالن الالدخس ،ين الا
سالالنوياب عقال البال ن القاقيالالن أقالالس مالالن دولسيالالن عقال الشالالخص الواحالالد( )2وير الالز مقظالالع السالالتثماس
عق ال الرعاي الن امل سسالالين الطويقالالن األجالالس ومستش ال ياا األم الرا الن سالالين ،األمالالر الالالذي ي ال دي تق
تخ ا شبه قي لقسياساا القامن لقنبو رالب ن القاقين رش س شامس لق ميال ( )3وال بالس
التقس ي رني الب ن اجلسدين والب ن القاقين وما يتب لل من عزلن وت ال لقب ن القاقين قد
أسبع ل ظبوس حالن ل تطا مالن الحتياجالاا غالري املقبالاة والنتبا الاا حلاالو اإلنسالان (انظالر
الو ياالالن  ،A/HRC/34/32ال االراا  ،)21-11مبالالا ل لالالل احلالالا ل التمتال رال عق مسالالتومم مي الالن
()4
رقوغه من الب ن القاقين واجلسدين
 -7واملسا س املنسين ل تولد تل أناساب منسيني وتاسيخ طب الن وسعاين البال ن القاقيالن حافالس
رالنتبا الالاا اجلسالاليمن حلاالالو اإلنسالالان ،اجلراحالالن الستئبالالالين ال ال جت الرمم راسالالع الطالالب وموضالالو
احلالالرب القامليالالن الثانيالالن واعتمالالاد اإلع ال ن القالالاملي حلاالالو اإلنسالالان ،فض ال ب عالالن ات اقيالالاا دوليالالن أخالالرمم،
أمالالوس أضال قالالدساب متزايالالداب مالالن الهتمالالام عقال حالالا اإلنسالالان ل الب ال ن القاقيالالن وطالالب الالالن ت الالالب
ل ن الس ال عما ت ا ان ارتم القاملي قد تققع فق ب من املاضي املرير يظس م توحاب

 -8طوال عاود ،هيمن عق خدماا الب ن القاقين منو اختزايل لقطب األحيالا ي أسالبع
ل التبمالاليا واإل الالال واإل الراه واإلسالالاءة لألشالالخاع وي اإلعاقالالن ال ريالالن واملقرفيالالن والن سالالانين
واألشخاع املبارني رالتوحد وأولئل الذين ىيدون عن الاواعد الثاافين والجتماعيالن والسياسالين
السالالا دة ورشال س خالالاع ،يظالالس الق الالوء امل الالر تق طالالب الالالن مسال لن تبقال عقال رالالال الاقالالا
ول حني أن خدماا الب ن القاقيالن صرومالن مالن املالواسد فالإن أي اسالتثماس تضالال تالب أن يتبقالوس
رت اسب املاضي لضمان أن ل يقيد التاسيخ ن سه

 -9وال بالالع القبالالري لقبال ن القاقيالالن تبقالالوسه الت الالولا ل النمالالا الال غالبالاب مالالا تتميالالز رالالاجلم
رني الت سن واإلخ ا ل الرعاين الاا من عق األدلن والرعاين األخ قين وقالد رالدأ لالل منالذ 200
س الالنن مضال ال رالرغب الالن ل ف الالل قي الالود "ار الالانني" ل زنزان الالاا السال ال ون والنتا الالال تق القم الالس ر الالالق
الن سالالي والق ال رالبالالدماا واملالالداواة القاقيالالن ل الاالالرن القش الرين وت سج ال عا الاسب السالالاعن رالالني
ي ين شرح تناس الرقاع رني نايضالني متمثقالني ل "ال الر رال عاالس" و"القاالس رال ف الر" ومال خراب،
ومالن خال ل تطالاس اإلعاقالن ،مت العالرتاا رايالود الرت يالز عقال احلالالا املرضالين ال رديالن وحالدها ،مال
ديد اإلعاقن والرفاه ل احلا األوس لق ياة الشخبين والجتماعين والسياسين والقتبادين
 -10وتتالالاد تالوازن رالالني النايضالالني اآلنالالف ر الالا والقالالذين ان الا سالالا دين ل الاالالرن القشالرين قالالد
خق الالا ز الاب لوض ال ح الالد لاي الالدا ل امل سس الالاا و دي الالد من الالو سعاي الالن حيوي الالن ن س الالانين اس الالتمراسين
متوازن وعززا منظمن الب ن القاملين تقل اجلبود ل تارير يدس ل عام  2001دع فيه تق
تتاد تطاس عبري لقب ن القامن و رير البال ن القاقيالن و ريالر املسالت يدين مالن خالدماا البال ن
__________

()2
()3
()4

4

منظمالن البال ن القامليالن ،أطقال البال ن القاقيالن  ،2014البال ن  ،9واملاالالال الققمالي رقنالوان "م اسقالاا البال ن
القاقيالالن :فالالر القال وققالالن العالرتاا" ،حقالالن الطالالب الققميالالن الال تنشالالرها امل تبالالن القموميالالن لقققالالوم (،)PLOS Medicine
ارقد  10القدد ( 5أياس/مايو )2013
منظمن الب ن القاملين ،أطق الب ن القاقين  ،2014الب ن 9
انظالالر أيضالاب منظمالالن سيالالد حاالالو اإلنسالالان "القالاليا ل ج الاليع :العتالالداءاا عقال األشالالخاع وي اإلعاقالالن الن سالالانين -
الجتماعين ل تندونيسيا" (آ اس/ماس )2016
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القاقيالالن مالالن القزلالالن والويالالع والتمييالالز( )5وقالالد ق ال ّدم قاعالالدة إ ال متناميالالن الالالدليس عقال أن الوضال
الا الا ع الالالذي يبقالالب عقيالاله الاقالالا تزاء تالالدخ ا الطالالب األحيالالا ي ،مبالالا ل لالالل املالالداواة ر الامل راا
القاقين ،والتدارري غري التوافايالن  ،م يقالد مالن املم الن الالدفا عناله ل ساليا سالن البال ن القاقيالن
وم الالا ه الالو أهال الالع م الالن ل الالل اجلبال الالود املنظم الالن لقم تم ال ال امل الالدين ،ول س الاليما احلر ال الالاا ال ال ال ياودهال الالا
املست يدون من خدماا الب ن القاقين واملست يدون منبا الساراون ومنظمالاا األشالخاع وي
اإلعاقالالن ،ل توجيالاله النظالالر تق تخ اقالالاا خالالدماا البال ن القاقيالالن التاقيديالالن ل تقبيالالن الحتياجالالاا
وت مني احلاو وقد دا دواف انتبا اا حاو اإلنسان ووضالق ع جالاا رديقالن وأعالادا
يياغن توييف جديد لقب ن القاقين
 -11والزخع املستمر الذي فرضه ارتم املدين ل اجتاه ول ل النمو قد أسبع ل ظبالوس
تطاس حلاو اإلنسالان ل حالال البال ن القاقيالن واعتمالاد ات اقيالن حاالو األشالخاع وي اإلعاقالن
ل عام  2006أسس األس لت ول لل النمالو ذالدا الرتقالاد عالن تست انتبا الاا حاالو
اإلنسالان ل خالالدماا البال ن القاقيالالن واحلالا ل أعقال مسالتومم مي الالن رقوغاله مالالن البال ن رإم انالاله
أن يسالالبع ث الرياب ل النبالالو رالالذلل الت الالول ويالالوفر تطالالاساب لاعمالالال ال امالالس حلالالا الالس شالالخص ل
الب ن القاقين
 -12ورقالالد مضالالي عاالالد ل ي الزال التاالالدم رطيئ الاب فبالالدا س الق ال ال قالالالن واملابولالالن والاارقالالن لقتوسالالي
ظق ال ل حالالدود نظالالع الرعايالالن الب ال ين ،وتباط ال اإليالالدا خالالاس امل سسالالاا ،واسالالتمر السالالتثماس ل
الب ن القاقين ل الرت يز راألسا عق منو لقطب األحيا ي ،وانتشر اإلي ح التشريقي لقب ن
القاقين ،نا أضقف الادسة الاانونين واحلماين املتسالاوين مبوجالب الاالانون رالنسالبن تق األشالخاع وي
القاهالالاا املقرفيالالن وال ريالالن والن سالالانين ول رقالالا البقالالدان ،خقالالا التخقالالي عالالن امل ال ومم تبقب ال ب خ ي الاب
لقتشرد واملستش ياا والس ون وعندما ت ون املساعدة الدولين متاحالن فإاالا غالبالاب مالا تالدعع جتديالد
م سساا اإليواء ال ربمم ومستش ياا الطب الن سي ،األمر الذي ياو التادم
 -13وما زال السياساا القامن هُتمس أ ين أسباب تردي الب ن القاقيالن مالن قبيالس القنالف وعالدم
التم ال الالني ،والس ال الالتبقاد الجتم ال الالاعي ،والقزل ال الالن ،وااي ال الالاس ارتمق ال الالاا احملقي ال الالن ،واحلرم ال الالان الجتم ال الالاعي -
القتبادي املمالنب  ،واألوضالا الضالاسة ل القمالس واملدسسالن والالنب جتالاه البال ن القاقيالن الال تت اهالس
البيئالالن الجتماعيالالن والقتبالالادين والثاافيالالن ل جت الالف وحسالالب راألشالالخاع وي اإلعاقالالن وتمنالالا تنالالتاص
أيضاب من النبو رالب ن القاقين لققديد من األشخاع اآلخرين ل خمتقف مراحس حياُتع
 -14وراعتمالالاد خطالالن  2030لقتنميالالن املسالالتدامن واجلبالالود ال ال رالالذلتبا م ال خراب اجلبالالاا ال اعقالالن
القاملين امل رة من قبيالس منظمالن البال ن القامليالن ،واحلر الن مالن أجالس البال ن القاقيالن القامليالن ،والبنالل
الالالدويل ،ودا الالرة البال ن القاقيالالن تظبالالر عقال البالالقيد الالالدويل ضالالروسة قبالالومم مالالن ضالالروساا التنميالالن
البش الرين فخطالالن  2030ومقظالالع أهالالداا التنميالالن املسالالتدامن تشالالمس الب ال ن القاقيالالن :فاهلالالدا 3
يسق تق ضمان حياة ي ين وتق النبو رالرفاه ل ي األعماس ،فيما يشمس اهلدا 4-3
النبالالو رالب ال ن القاقيالالن والرفالالاه مالالن أجالالس احلالالد مالالن مقالالدل الوفيالالاا الناجتالالن عالالن األم الرا غالالري
املقديالالن والطرياالالن الال تسالالخر ذالالا اجلبالالود الوطنيالالن زخالالع خطالالن  2030ملقاجلالالن البال ن القاقيالالن هلالالا
مضاع اا هامن عق اإلعمال ال ققي لق ا ل الب ن
__________

()5
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 -15والالالزخع وال ريالالن احلاليالالان لقمضالالي قالالدماب فريالالدان مالالن نوعبمالالا وانط قالاب مالالن هالالذا الظالالرا
التالالاسخيي رالت ديالالد ،ل سالاليا ت قالالي القمقيالالاا الدوليالالن ،يسالالق املاالالرس اصالالاع تق تاالالدمل مسالالا ن
ذذا التارير

ثالثا -أعباء العراد والعقبات
 -16تتمثالالس أداة فقالالالن مسالالتخدمن لقنبالالو رالب ال ن القاقيالالن ت الالالب ل اسالالتخدام تحبالالاءاا
تبق عق النزعا لاشاسة تق ح ع "الضطراراا القاقين" وعبئبا القتبالادي ول حالني أناله
من غري املثري لق دل م حظن أن امل يني من األشخاع ل ي أحناء القا م ل يتمتقالون ت الالب
مبالالا فيالاله ال ايالالن مالالن اصالالدماا فالالإن ا ال "عالالبء املالالر " احلالالايل مت يالالس اجلالالذوس ل أزمالالن الب ال ن
القاقيالالن القامليالالن ل منالالو ط ال أحيالالا ي ،وهالالو أضالاليا نالالا مي الالن ل الالي ي الالون اسالالتباقياب وت اعقي الاب ل
مقاجلالالن مسالالا س الب ال ن القاقيالالن عق ال املسالالتويني الالالوطل والقالالاملي والرت يالالز عق ال مقاجلالالن األوضالالا
ال ردين يال دي رشال س حتمالي تق ترتيبالاا ونظالع وخالدماا صخقالا نتالا ضاليان وغالري فقالالن وىتمالس
أن ت الالون ضالالاسة وهالالو ميبالالد السالالبيس لزيالالادة تض ال اء الطالالار الط ال عق ال الب ال ن القاقيالالن القامليالالن،
و وي الالس أنظ الالاس ي الالانقي السياس الالاا ع الالن مقاجل الالن اصط الالر الر يس الالي والقوام الالس الوقا ي الالن ،ن الالا يال ال ر ل
الب ال ن القاقيالالن لق مي ال ولتقبيالالن احلاجالالن غالالري املقبالالاة رش ال س واضالالل تق خالالدماا الب ال ن القاقيالالن
الاا مالالن عق ال حاالالو اإلنسالالان لق مي ال  ،ىتالالا األمالالر تق تايالاليع "أعبالالاء القراقيالالس والقابالالاا" ال ال
أرا عق الوض الراهن ل حال الب ن القاقين
 -17و دد ل ال رو التالين القاباا الر يسين الث ت ال تقزز تحداها األخرمم

ألف -ه منة نموذج الطب األح ائي
 -18يقترب منو الطب األحيا ي جوانب وعمقياا ريولوجيا األعباب ت سرياب لألحوال القاقين
وأساسالاب لقتالدخس ويهقتاالالد أن ت سالرياا الطالالب األحيالا ي مالن قبيالالس "اخالت ل التالوازن ال يميالا ي" مالالن
ش اا أن تارب رني الب ن اجلسدين والطب القام ،مبا ياضي تدستياب عق الويع( )6غري أن لل
قبالالر تج الراء املزيالالد مالالن األإالالات ل ت يالالد دعالالع منالالو الطالالب األحيالالا ي ل الب ال ن
 م ىبالالس وقالالد ّ
القاقين وأدواا التشخيص ،مثس التبنيف الدويل لألمرا ودليس تشخيص وتحباء الضطراراا
القاقيالالن ،مالالا زال ال توس ال نطالالا رالالاسامرتاا التشالالخيص ال الالردي ،و لالالل أحيان الاب رالالدون قاعالالدة عقميالالن
متينن( )7وىذس النااد من أن فر توسي نطالا فئالاا التشالخيص ينالال مالن جتررالن اإلنسالان رطرياالن
()8
مي ن أن ت ضي تق قبول ضيا لقتنو البشري
 -19غالالري أن حالالال الب ال ن القاقيالالن ل ي الزال خيض ال ل الالر تض ال اء الطالالار الط ال ولنمالالو الطالالب
األحيالالا ي الختالزايل ،رالالدعع مالالن طالالب الالالن والبالالناعن البالاليدلنين ،ومالالا زال يبالاليمن عقال املماسسالالن
الطبيالالن ،والسياسالالاا القامالالن ،ور الرام الب ال  ،والتققالاليع الط ال  ،والسالالتثماس ل الب ال ن القاقيالالن ،ل

__________

6

()6

انظالر Derek Bolton and Jonathan Hill, Mind, Meaning and Mental Disorder: the Nature of Causal
)Explanation in Psychology and Psychiatry (Oxford, Oxford University Press, 2004

()7

انظر Thomas Insel, “Transforming diagnosis” (April 2013), available from
www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transforming-diagnosis.shtml

()8

انظالر Stefan Priebe, Tom Burns and Tom K.sJ. Craig, “The future of academic psychiatry may be
)social”, British Journal of Psychiatry, vol. 202, No. 5 (May 2013
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يال أحنالالاء القالالا م وأغقبيالالن اسالالتثماساا البال ن القاقيالالن ل البقالالدان اا الالالدخس املالالنخ ا واملتوسال
واملرت متول رش س غري متناسب اصدماا رالسالتناد تق منالو الطالب األحيالا ي ل طالب الالن
وهنالالاو أيض الاب احنيالالاز ل ع ال اص ال األمالالامي تق الق ال رالالامل راا القاقيالالن ،عق ال الالالرغع مالالن ت الرا ع
تبني أاا غري فقالن ما ان يقتاد ل السارا ،وأاا دت آ اساب جانبين ضاسة ،ول حالالن
األدلن ال ّ
مضاداا ال تئاب ،ورالت ديالد لقال ال تئالاب املقتالدل واملتوسال  ،فالإن ال ا الدة الناجتالن عالن لالل
مي الالن نسالالبتبا تق ت ال ري الالالدواء الالالو ي( )10وعق ال الالالرغع مالالن تقالالل املخالالاطر تسالالتخدم رش ال س متزايالالد
الق جالالاا رالالامل راا القاقيالالن ل البقالالدان اا الالالدخس املرت ال واملتوس ال واملالالنخ ا ل ي ال أحنالالاء
القالالا م( )11فقاالالد نالالا نقالاليا ل وهالالع أن أفضالالس احلقالالول ملقاجلالالن الالدياا البال ن القاقيالالن هالالي املالالداواة
وغري لل من أش ال التطبيب األحيا ي
()9

 -20والنمو الن ساين  -الجتماعي قالد ظبالر الرد فقالس قالا ع عقال أدلالن عقال منالو الطالب
األحيالالا ي( )12وهالالو ينظالالر تق مالالا وساء القوامالالس الطبيالالن األحيا يالالن (دون اسالالتثنا با) وفبالالع الت الالاسب
الن سالانين والجتماعيالن راعتباسهالالا عوامالس تسالالبع ل سداءة البال ن القاقيالن و قوامالالس تتاريالن مسالالا ن
ل الرفالالاه ومي الالن أن يشالالمس لالالل الق جالالاا ل األجالالس الابالالري ورت ق الالن منخ ضالالن ال ال مي الالن
تدماجبالالا ل الرعايالالن املنتظمالالن وهالالذه الق جالالاا ،م ال اسالالتخدم مالالا ينببالالي ،مي الالن أن مت ّ الالن
الضالق اء و ّسالالن األرالالوة واألمومالالن وغالري لالالل مالالن الاالالدساا وتسالتبدا األفالراد ل السالاليا اصالالاع
ذع ،و ّسن جودة الق قاا ،وتش العتزاز رالن وال رامن ول ي ميتثس أي نظام من نظالع
البال ال ن القاقي الالن لق الالا ل البال ال ن ل ر الالد لقنم الالا والت الالدخ ا الطبي الالن األحيا ي الالن والن س الالانين -
الجتماعين أن ت ون متوازنن رش س م ع ،مبا تنب الفالرتا العتبالاطي وأن تالدخ ا الطالب
()13
األحيا ي أ ثر جناعن

باء -أوجه عدم تناظر القو
 -21يتوقالالف تقزيالالز ومحايالالن حاالالو اإلنسالالان ل الب ال ن القاقيالالن عق ال تعالالادة توزي ال الاالالومم ل
األوسا اإل قيني ين وأوسا الب والسياساا القامن وينا الاراس ل حالال البال ن القاقيالن
مرّ ز رني أيدي األمناء عق الطب األحيا ي الذين تدعمبع البالناعن الباليدلنين وهالذا يضالقف
املبالالادئ القب الرين لقرعايالالن الشالالامقن واحلو مالالن مالالن أجالالس الب ال ن القاقيالالن والب ال املبت الالر واملسالالتاس
املتقدد الختباياا ووض األولوياا الاا مالن عقال أسالا احلاالو ل السياسالن القامالن لقبال ن
القاقيالالن واملنظمالالاا الدوليالالن ،ورالت ديالالد منظمالالن الب ال ن القامليالالن والبنالالل الالالدويل ،جبالالاا فاعقالالن
م ال رة أيض الاب يتمثالالس دوسهالالا وتتمثالالس ع قاُتالالا ل الت امالالس وال الرتار م ال دوس وع قالالاا مبن الن طالالب
الن والبناعن البيدلنين

__________

( )9انظر منظمن الب ن القاملين ،أطق الب ن القاقين ،2014 ،الب ن 32
( )10انظالر Irving Kirsch, “Antidepressants and the placebo effect”, Zeitschrift für Psychologie”, vol. 222,
No. 3 (February 2015) and David Healy, “Did regulators fail over selective serotonin reuptake
)inhibitors?”, BMJ, vol. 333 (July 2006

( )11انظر
( )12انظالالر

)Ross White, “The globalisation of mental illness”, The Psychologist, vol. 26 (March 2013

Anne Cooke, ed., Understanding Psychosis and Schizophrenia, (Leicester, The British
)Psychological Society, 2014

()13
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انظالر Nikolas Rose and Joelle M. Abi-Rached, Neuro: the New Brain Sciences and the Management of
the Mind (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2013) and Pat Bracken, “Towards a
)hermeneutic shift in psychiatry”, World Psychiatry, vol. 13, No. 3 (October 2014
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 -22وعقال املسالالتومم اإل قيني الالي ،يقالالزز اخالالت ل تالوازن الاالالومم النزعالالن األرويالالن رالالس وحال اال سالالقطن
األب أو اجلالالد ال ال ُتالاليمن عق ال الق قالالن رالالني مبنيالالي طالالب الالالن املسالالت يدين مالالن خالالدماا الب ال ن
القاقي الالن وع الالدم التن الالاظر يش ال ّالس املس الالتخدمني ويا الالو حاب الالع ل اصخ الالا الاال الراساا ب الالوع يال ال تبع،
نا خيقا جواب مي ن أن الدت فياله انتبا الاا حلاالو اإلنسالان رالس و بالس فقال ب والاالوانني الال تسالمل
ملبنن طب الن رالق واإليدا الاسري ل امل سساا تض ي البالببن الاانونيالن عقال تقالل السالقطن
وعق ال تسالالاءة اسالالتخدامبا وتسالالاءة السالالتخدام تقالالل ألوجالاله عالالدم تنالالاظر الاالالومم تتنالالام  ،جز ي الاب ،ألن
الوض الاانوين غالباب ما يرغع املبنيني ويقزم الدولن راصخا تجراءاا قسرين
 -23وال ئن املبنين ل طب الن جبن فاعقن قويالن ل احلو مالن واملنايالرة ل حالال البال ن القاقيالن
ول الالدمم اسال الرتاتي ياا البال ال ن القاقي الالن الوطني الالن نزع الالن تق ترال الراز خطال ال الط الالب األحي الالا ي والتقت الاليع عقال ال
وجبالالاا نظالالر ارتمال املالالدين ومشالالاس ته اهلادفالالن و الالذلل مشالالاس ن املسالالت يدين واملسالالت يدين السالالاراني مالالن
خ الالدماا البال ال ن القاقي الالن واصال الرباء م الالن خمتق الالف الختباي الالاا غ الالري الطبي الالن( )14ول ل الالل الس الاليا ،
الالان ال تالالاب املرجقالالي ملنظمالالن البال ن القامليالالن لقالالام  2005رشال ن البال ن القاقيالالن" ،حاالالو اإلنسالالان
والتش الري " ،الالالذي أهع ال ّد راسالالتخدام املبالالادئ التوجيبيالالن حلاالالو اإلنسالالان آنالالذاو ،شالالديد األ يالالن ل وض ال
قوانني الب ن القاقين ال تسمل روجود "استثناءاا" وقالد جققال تقالل "السالتثناءاا" الاانونيالن مالن
اإل راه أمراب طبيقياب ل املماسسن اليومين ،نا وس ارال حلالدوت انتبا الاا حلاالو اإلنسالان وهالو رالتالايل
تطوس صمود إلعادة النظر ل الاوانني وس ب ال تالاب املرجقالي سايالاب ،نتي الن لاطالاس الالذي انبثالا عالن
()15
ات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن
 -24والوض الراهن ل طب الن احلايل ،الذي ياوم عق أوجه عالدم تنالاظر الاالومم ،يال دي
واملناقشالاا
تق انقدام الثان لدمم القديد من املست يدين ويبدد وياو اقن مبنن طب الالن
بوع مسالتابقبا ،مبالا ل لالل دوسهالا تزاء اجلبالاا
امل توحن واملتوايقن داخس مبنن طب الن
()16
األخالرمم يالاحبن املبالق ن ،أمالر حيالوي ويرحالب املاالرس اصالاع ذالذه املناقشالاا ويشال قبا ل
مبنن طب الن وم اجلباا األخرمم ياحبن املبق ن ،وهالو ماتنال رال ن الب ال عالن توافالا ل
واملشالالاس ن النشالالطن ملبنالالن
اآلساء وتحالراز تاالالدم خيالالدمان مبالالق ن اجلميال  ،مبالالا ل لالالل طالالب الالالن
طب الن وقادُتالا ل الت الول حنالو سياسالاا وخالدماا متتثالس لق االو ل حالال البال ن القاقيالن
عنبر حيوي لن اح املبنن ل تبرياا الب ن القاملين اإلتارين
 -25واحل من التاقيدين الاا من عق ت سري الطب األحيا ي الختزايل ملسا س البال ن القاقيالن
املقا الالدة يب الاليمن عقال ال سياس الالاا وخ الالدماا البال ال ن القاقي الالن ،و ل الالل حال ال ل غي الالاب دع الالع م الالن
الب الالوت ومالالا زال األشالالخاع املبالالارون رإعاقالالاا ن سالالانين  -اجتماعيالالن يهقتالالربون خطال ب أشخايالاب
خطرين ،و لل عق الرغع مالن وجالود أدلالن واضال ن تشالري تق أاالع عالادة ضال ايا أ ثالر مالن الواع
مالرت بني لققنالف( )17وراملثالس فالالإن قالدسُتع عقال اصخالا الاالراساا مشال وو فيبالا ،لالل أن القديالالدين

__________

( )14انظر  ،WHO MiNDbankعق املوق التايل:
www.mindbank.info/collection/type/mental_health_strategies_and_plans/all

( )15انظر
( )16انظالر

www.who.int/mental_health/policy/legislation/en/

Heinz Katschnig, “Are psychiatrists an endangered species? Observations on internal and
)external challenges to the profession”, World Psychiatry, vol. 9, No. 1 (February 2010

()17

8

انظالر Jillian K. Peterson and others, “How often and how consistently do symptoms directly
precede criminal behavior among offenders with mental illness?”, Law and Human Behavior, vol.
)38, No. 5 (April 2014
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من رينبع يبالن ون رال اع مقالدومو األهقيالن وىرمالون مالن احلالا ل اصخالا الاالراساا ر ن سالبع و لالل
الاالالالب النمطالالي أيالالبل اآلن مرفوض الاب رانتظالالام لالالل أن النالالا يظبالالرون أن رإم الالااع أن يقيش الوا
حياة مستاقن م مت مت ينبع من لل من خ ل احلماين والدعع الاانونيني املناسبني
 -26وقالالد عالالززا أوجالاله عالالدم التنالالاظر الس الالقطن املاليالالن والت ال الالاا م ال البالالناعن الب الاليدلنين
وحيثمالا تبيالب املالواسد املاليالن لقب ال والرت الالاس تسالد البالالناعن الثبالرة راالدس ضالالئيس مالن الشال افين ل
عمقيالالاا اعتمالالاد القاالالاقري أو ل الق قالالاا املشالالبوهن مببني الي الرعايالالن الب ال ين ومالالوفري خالالدماُتا
و لالالل السالاليا يبال ّالني يالالف أن فالالر العتمالالاد ل السياسالالاا القامالالن عق ال منالالو الطالالب األحيالالا ي
()18
قد جتاوز احلدود تق حد بري وهو اآلن نان لقتبيري تق حد رقيد

ج م -اا يخدام الميح ز لأل لة في مجال الةحة العقل ة
 -27لاالالد شالالبدا قاعالالدة األدلالالن الداعمالالن لقتالالدخ ا ل حالالال الب ال ن القاقيالالن تش ال الياا عالالرب
التالالاسيخ ومالالا زال هالالذا الوض ال مسالالتمراب ،لالالل أن قاعالالدة األدلالالن لن اعالالن رقالالا الق جالالاا ر الامل راا
القاقيالالن وغالالري لالالل مالالن تالالدخ ا طالالب الالالن األحيالالا ي موض ال ال ّد متزايالالد مالالن الالس مالالن املنظالالوس
الققمالالي واملنظ الالوس الاالالا ع عق ال الت ررالالن( )19و الالون هالالذه الت الالدخ ا مي الالن أن ت الالون فقال الالن ل تداسة
أوضالالا مقين الالن أمالالر ل ن الزا فيالاله ول الالن هنالالاو مش الالاغس متزايالالدة ب الالوع فالالر الوي الالف ذالالا وف الالر
اس الالتخدامبا ل احل الالالا الال ال ل ت الالون فيب الالا لزم الالن( )20وهن الالاو ت الالاسيخ طوي الالس لمتن الالا الش الالر اا
الب الاليدلنين ع الالن ال ش الالف ع الالن النت الالا الس الالقبين لختب الالاساا القا الالاقري ،األم الالر ال الالذي زاد م الالن ي الالقورن
استخدام قاعدة األدلن وهذا ىرم مبنيي الب ن ومستخدميبا من تم انيالن الويالول تق املققومالاا
()21
ال زمن لصخا قراساا مرتوين
 -28واجلبالاا ال اعقالن الاويالن تال ر ل حالال الب ال الالذي يالربس السياسالن القامالن ووضال األدلالن
موضال ال التن ي الالذ والب ال ال الققم الالي ل البال ال ن القاقي الالن والسياس الالن القام الالن ل ه الالذا ار الالال م الالا زال
يش وان من ناص التمويس وما زال ير زان عق منالو ريولوجيالا األعبالاب ورشال س خالاع فالإن
طب الن األ ادميي له ت ري غري عادي ،وهو يوجه يانقي السياسالاا بالوع توزيال املالواسد
واملبادئ التوجيبين لسياساا وخدماا الب ن القاقين وطب الن األ ادميي قد حبر ررام
إو الاله ،ل البال الالب ،ل القوام الالس احمل الالددة لقبال ال ن القاقي الالن ل ح الالال الط الالب األحي الالا ي وه الالذا الت ي الالز
يبيمن أيضاب عق التدسي ل قياا الطالب ،األمالر الالذي يايالد ناالس املقالاسا تق األجيالال ال حاالن
من املبنيني وىرمبا من فبع امس نطا القوامس ال ت ر ل الب ن القاقين وتسبع ل التقال

__________

()18

انظالر Ray Moynihan, Jenny Doust and David Henry, “Preventing overdiagnosis: how to stop
)harming the healthy”, BMJ, vol. 344 (May 2012

()19

انظالر Peter Tyrer and Tim Kendall, “The spurious advance of antipsychotic drug therapy”, The
Lancet, vol., No. 9657 (January 2009); Lex Wunderink and others, “Recovery in remitted firstepisode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance
treatment strategy”, JAMA Psychiatry, vol. 70, No. 9 (2013); Joanna Le Noury and others, “Restoring
Study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in
adolescence”, BMJ, vol. 351 (September 2015); and Andrea Cipriani and others, “Comparative
efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and adolescents:
)a network meta-analysis”, The Lancet, vol., 388, No. 10047 (August 2016

( )20انظر
( )21انظالر

"Ray Moynihan, "Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy

Irving Kirsch and others, “Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data
)submitted to the Food and Drug Administration”, PLOS Medicine (February 2008
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 -29ورس الالبب ي الالز الط الالب األحي الالا ي يوج الالد ت الالاوا زم الالل ر الالني ظب الالوس األدل الالن و ي ي الالن اس الالتخدامبا
لتوجيه وضال السياسالاا القامالن واملماسسالن القمقيالن وعقال مالدمم عاالود ترا مال قاعالدة األدلالن املسالتندة
تق الب ال الت الري والققمالالي دعم الاب لقخالالدماا الن سالالانين  -الجتماعيالالن املوجبالالن حنالالو التقالالال ودعالالع
هالالذه اصالالدماا والبالالدا س غالالري الاسالرين لقخالالدماا الاا مالالن ورالالدون تش ال ي هالالذه اصالالدماا والسالالتثماس
فيبالالا ،رالالدون دعالالع اجلبالالاا يالالاحبن املبالالق ن ،سالالتظس هالالذه اصالالدماا هامشالالين ولالالن تسالالتطي ايالالا
التبيرياا ال تقد رإدخاهلا

رابع ا -اإلطار المع اري اآلخذ في اليطور في مجال الةحة العقل ة
يقرا دستوس منظمن الب ن القاملين الب ن ر اا "حالن من ا تمال الس من ردنياب وعاقيالاب
ّ -30
واجتماعي ال الاب ،ل حال الالرد انقال الالدام املال الالر أو الق ال الز" وهنال الالاو حموعال الالن واسال الالقن مال الالن القوام ال الس البيولوجيال الالن
()22
والجتماعيالالن والن سالالانين ،شال اا شال ن يال جوانالالب البال ن ،تال ر ل البال ن القاقيالالن وانط قالاب
مالالن هالالذا ال بالالع ،مي الالن لقاالالا مني رالواجبالالاا أن ي بمالوا رشال س أد مالالا عقالاليبع مالالن التزامالالاا ماارقالالن
لالالذلل لح الرتام ومحايالالن وتعمالالال احلالالا ل الب ال ن القاقيالالن لق مي ال وقالالد مت الالوسا مقظالالع النااشالالاا
احلاليالالن بالالوع الب ال ن القاقيالالن وحاالالو اإلنسالالان حالالول املوافاالالن املسالالتنرية ل سالاليا ع ال طالالب
ول حالالني أن هالالذا اصطالالاب هالالادا و و مبالالزمم فاالالد ظبالالر نتي الالن لاخ اقالالاا املنتظمالالن ل
الالالن
محاين احلا ل الب ن القاقين ول توفري ردا س ع جين غري قسرين
 -31ويشالالمس السالاليا املقيالالاسي اآلخالالذ ل التطالالوس بالالوع البال ن القاقيالالن البالالقن احلميمالالن رالالني
احلا ل الب ن واحلا ل التمت رالقوامس احملالددة األساسالين وحريالن الع ال الرد ل يال ته وجسالده
وهالالذا األمالالر هالالو م الرتب أيض الاب رالالاحلا ل احلريالالن وعالالدم التقالالر لقتالالدخس دون موافاالالن واح الرتام األهقيالالن
الاانونين ول حني أن املوافان املستنرية لزمن لق بول عق ع يت الا مال احلالا ل البال ن ،فالإن
األهقيالالن الاانونيالالن لزمالالن إلعطالالاء املوافاالالن ول رالالد مالالن متييزهالالا عالالن األهقيالالن القاقيالالن ويشالالمس احلالالا ل
البال ن أيضالاب احلالالا ل اإلدمالالا ل ارتمال والقال رالالالدعع امل الالع لققالاليا رشال س مسالالتاس و الالذلل
ملماسسالالن األهقيالالن الاانونيالالن (انظالالر عق ال سالالبيس املثالالال الو ياالالن  ،E/CN.4/2005/51ال ا الراا ،86-83
والو ياالالن  ،A/64/272ال ا الالرة  )23()10وغالب الاب م الالا ي ال دي احلرم الالان مالالن األهقي الالن الاانونيالالن تق احلرم الالان
مالالن احلريالالن والتالالدخ ا الطبيالالن الاس الرين ،األمالالر الالالذي يطالالرح تسالالا لا لالالي فا ال بالالوع حظالالر
الحت از التقس ي واملقامقن الااسين أو ال تنسانين أو املبينن وتمنا أيضاب احلا ل الب ن
 -32وقب الالس اعتم الالاد ات اقي الالن حا الالو األش الالخاع وي اإلعاق الالن ،اسرتش الالدا ال الالدول رالقدي الد م الالن
الب وو غري املقزمن املختق ن ل ديد التزاماُتا ل محاين حاو األشخاع وي اإلعاقن ل ساليا
الق (انظر قالراساا اجلمقيالن القامالن  53/37و 119/46و )96/48ول حالني أن الالبقا منبالا
يقرتا راحلاو واملقايري اهلامن فإن الضماناا ال انطوا عقيبا غالباب ما ل ي ون هلا أي مقال ل
املماسسن القمقين اليومين (انظر الو يان  ،E/CN.4/2005/51ال االراا  ،90-88والو ياالن )A/58/181
ومبالالا أن احلالالا ل الب ال ن يضالالمن حريالالن عالالدم التقالالر لقتمييالالز أو الق ال أو اإليالالدا غالالري الطالالوعي،
__________

( )22انظر منظمن الب ن القاملين ،خطن عمس الب ن القاقين لق رتة  ،)2013(2020-2013الب ن 7
( )23انظالالر أيضالاب جلنالالن حاالالو األشالالخاع وي اإلعاقالالن ،التققيالالا القالالام سقالالع  )2014(1رش ال ن العالرتاا راألشالالخاع
وي اإلعاقن عق قدم املساواة م اآلخرين أمام الاانون ،ال ارة 13
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فإنالاله ل رالالد أيض الاب مالالن فبالالع أنالاله يضالالمن احلالالا ل الق ال واإلدمالالا ل ارتم ال والتابالالري ل ضالالمان
لل احلا وغريه من احلرياا داف س يسي من دواف اإل راه واإليدا الاسري
 -33وتشدد جلنن حاو األشخاع وي اإلعاقن عق الحالرتام ال امالس لألهقيالن الاانونيالن واحلظالر
املطقال الالا ل حت ال الالاز غال الالري الطال الالوعي رسال الالبب اإلعاقال الالن والاضال الالاء عق ال ال الق ال ال الاسال الالري (انظال الالر الو ياال الالن
 ،A/HRC/34/32ال االراا  )24()33-22وهالالذا يسالالت يب لقالالدم ايالالن الضالالماناا اإلجرا يالالن وحالالدها،
مبالالا يتطقالالب اهتمام الاب شالالديداب ربالالدا س غالالري قس الرين واإلدمالالا ل ارتم ال لت ال مني حاالالو األشالالخاع وي
اإلعاقالالن ول سالاليا لالالل اإلطالالاس اآلخالالذ ل التطالالوس  م تشالالمس ي ال آليالالاا حاالالو اإلنسالالان احلظالالر
املطق الالا املتقق الالا رالحت الالاز والقال ال غ الالري الط الالوعيني والقت الالني الالد عنبم الالا الق ن الالن وم الالن ر الالني ه الالذه
اآلليالالاا الق نالالن ال رعي الالن ملن ال التقالالذيب وغ الالريه مالالن ضالالروب املقامق الالن أو القاورالالن الااسالالين أو ال تنس الالانين
أو املبين ال الالن (انظ ال الالر الو يا ال الالن  ،)CAT/OP/27/2وجلن ال الالن مناهض ال الالن التق ال الالذيب( )25والق ن ال الالن املقني ال الالن إا ال الالو
اإلنسان( )26غري أن ت سريها ل ستثناءاا املستخدمن لتربير اإل الراه أضاليا مالن لالل ،وهالي تشالري تق
املناقشالالاا اجلاسيالالن بالالوع املس ال لن ورش ال س خالالاع ف الالي مبالالادئ األمالالع املت الالدة األساسالالين ومباد بالالا
التوجيبين رش ن سبس النتباا واإلجراءاا املتققاالن إالا الس شالخص يسالقب حريتاله ل تقامالن دعالومم
أمالالام ص مالالن ،أ الالد ال ريالالا القامالالس املقالالل رالحت الالاز التقسال ي أح الالام ات اقيالالن حاالالو األشالالخاع وي
اإلعاق الالن فيم الالا يتب الالس رالض الالماناا املتققا الالن إظ الالر الحت الالاز التقس ال ي (انظ الالر الو يا الالن ،A/HRC/30/37
ال اراا )107-103
 -34ويوجالالد ل الوق ال احلاضالالر م ال ز بالالوع ي يالالن تن يالالذ اللتزامالالاا فيمالالا يتبالالس رالالالق
ردون موافان ل ضوء أح ام ات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن ،نظراب لقت سالري املختقالف الالذي
تادمه آلياا حاو اإلنسان الدولين وقد تالار املاالرس اصالاع تقالل التطالوساا وهالو ي مالس أن يتسال
التوي الالس تق تواف الالا ل اآلساء لقب الالدء ل النتا الالال حن الالو سياس الالاا وخ الالدماا مق الالززة ل ح الالال البال ال ن
القاقيالالن دون ترطالالاء وهالالو يسالالق تق املشالالاس ن رنشالالا ل هالالذه القمقيالالاا وتق تم انيالالن تاالالدمل تاريالالر
حدداب عن التادم احملرز

خامسا -نطار الحق في الةحة العقل ة
ألف -االيزامات
 -35يالالوفر القبالالد الالالدويل اصالالاع رالالاحلاو القتبالالادين والجتماعيالالن والثاافيالالن تطالالاساب مقزم الاب قانون الاب
لق ا ل التمت ر عق مستومم ن ن من الب ن القاقين وهالذا أمالر ت مقاله مقالايري قانونيالن وضالقبا،
مالالن قالالن الب ال وو ال ال وضالالقتبا ،ات اقيالالن حاالالو األشالالخاع وي اإلعاقالالن وات اقيالالن الاضالالاء عق ال
ي ال أش ال ال التمييالالز ضالالد امل الرأة ،وات اقيالالن حاالالو الط الالس ويا ال عق ال الالالدول الت الزام اح الرتام ومحايالالن
وتعمال احلا ل الب ن القاقين ل الاوانني والقوا ل والسياساا وتدارري امليزانين والربام وغالري لالل
من املبادساا عق البقيد الوطل

__________

( )24انظر أيضاب ات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن ،املادتالان  12و ،14وجلنالن حاالو األشالخاع وي اإلعاقالن،
التققيا القام سقع  1واملبادئ التوجيبين املتققان راملادة  14من الت اقين
( )25انظال ال ال ال ال الالر الو ال ال ال ال ال الالا ا  ،CAT/C/FIN/CO/7ال ارتال ال ال ال ال الالان  22و23؛ و ،CAT/C/FRA/CO/7ال ارتال ال ال ال ال الالان  29و30؛
و ،CAT/C/AZE/CO/4ال ارتان  26و27؛ و ،CAT/C/DNK/CO/6-7ال ارتان  40و41
( )26انظر التققيا القام سقع  )2014(35رش ن حا ال رد ل احلرين ول األمان عق شخبه
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 -36ويشمس احلا ل الب ن القاقين ب من اللتزاماا املباشرة واملتطقبالاا لصخالا تجالراءاا
مرتويالالن ومقموسالالن وهادفالالن مالالن أجالالس اإلعمالالال التالالدستي لتقالالل اللتزامالالاا( )27ويتقالالني عقال الالالدول
استخدام م شراا ومقايري مناسبن لريد التادم ،مبا ل لل فيما يتبس راحلد من اإل الراه الطال
والاضالالاء عقيالاله وتالالب توزي ال امل ش الراا إسالالب أمالالوس مالالن رينبالالا اجلالالن والسالالن واأليالالس القرقالالي
واأليالالس اإل الالل والق الالز والوضال الجتمالالاعي  -القتبالالادي ول رالالد لقالالدول مالالن صخبالاليص أقب ال
ما مي ن من املواسد لق ا ل الب ن ،لل أنه ل يهن ا حاليالاب عقال البالقيد القالاملي عقال البال ن
القاقين تل أقس من  10ل املا ن نا ين ا عق الب ن اجلسدين
 -37ورقا اللتزاماا ل صخض لاعمال التالدستي ول رالد مالن تن يالذها فالوساب ،مبالا فيبالا رقالا
احلريالالاا واللتزامالالاا األساسالالين واللتزامالالاا األساسالالين تشالالمس وض ال اس الرتاتي ين وطنيالالن لقب ال ن
القاقين والويول ردون متييز تق اصدماا( )28ومن حي احلا ل البال ن القاقيالن يت سالد لالل
ل وض اسرتاتي ين وطنين لقب ن القاقين اسطن طريالا ت ضالي تق الرتقالاد عالن القال الاسالري
وترمي تق ايا املساواة ل احلبول عق خدماا البال ن القاقيالن الاا مالن عقال احلاالو  ،مبالا ل
لل التوزي املنبف لقخدماا ل ارتم

باء -اليعاون الدولي
 -38تقالالرتا املقاهالالداا الدوليالالن رالالاللتزام رالتقالالاون الالالدويل مالالن أجالالس احلالالا ل الب ال ن ،وهالالي
مسال ال ولين يقززه الالا اللتال الزام رشال الرا ن عاملي الالن م الالن أج الالس التنمي الالن املس الالتدامن ل تط الالاس اهل الالدا  17م الالن
أهداا التنمين املستدامن وعق الدول ال هلا دخس أعق من غريها واجب تادمل املساعدة مالن
أجس احلا ل البال ن ،مبالا ل لالل البال ن القاقيالن ،تق البقالدان الال هلالا دخالس مالنخ ا وهنالاو
التزام فوسي ومباشر رالمتنا عن توفري نظالع سعايالن لقبال ن القاقيالن الداعمالن لقتقالاون اإلمنالا ي الال
هالي متييزيالالن أو ىالالدت فيبالا عنالالف وتقالالذيب وانتبا الاا أخالالرمم حلاالالو اإلنسالان والتقالالاون اإلمنالالا ي
الاا ع عقال احلاالو تالب أن يالدعع تشال ي البال ن املتالوازن والتالدخ ا وغالري لالل مالن البالدا س
الق جين ل ارال الن ساين  -الجتماعي ،ال تهوفر ل ارتم مالن أجالس احلمايالن ال ققيالن لألفالراد
من الرعاين اإل قيني ين التمييزين و/أو التقس ين وامل رطن وغري امل من أو غري ال قالن
 -39ورالالالنظر تق لالالل اللت الزام فإنالاله مالالن احملالالري أن الب ال ن القاقيالالن ل ت الزال مبمقالالن ل التقالالاون
اإلمنالالا ي ول السياسالالاا الدوليالالن األخالالرمم املتققاالالن رتمويالالس الب ال ن ف الالي ال الالرتة مالالا رالالني 2007
و  2013م تنبرا تل نسبن  1ل املا ن من املقونن الدولين لقب ن تق البال ن القاقيالن( )29ول
أوقالالاا األزمالالاا اإلنسالالانين ل مالالرحق اإلغا الالن واإلنقالالال ،تالالب أن يشالالمس الالالدعع الالالدويل الالالدعع
الن سالالاين  -الجتمالالاعي لتقزيالالز الاالالدسة عقال املااومالالن ل وجالاله احملالالن واملقانالالاة اهلا قالالن ول ارالالالا
األخالالرمم الال هوفيالالر فيبالالا التقالالاون ،أهعطيال األولويالالن لت سالالني مستشال ياا األمالرا القاقيالالن الاا مالالن
()30
ومرافا الرعاين الطويقن األجس ال ل تتماش أي ب م حاو اإلنسان

__________

( )27القبد الدويل اصاع راحلاو القتبادين والجتماعين والثاافين ،املادة )1(2
( )28جلنالالن احلاالالو القتبالالادين والجتماعيالالن والثاافيالالن ،التققيالالا القالالام سقالالع  )2000(14رش ال ن احلالالا ل التمت ال ر ال عق
مستومم ن ن من الب ن ،ال اراا 45-43
(Seth Mnookin, “Out of the shadows: making mental health a global development priority”, World )29
Bank Group and WHO (2016), p.13

( )30جلنن احلاو القتبادين والجتماعين والثاافين ،التققيا القام سقع  ،5ال ارة 15
12

GE.17-04875

A/HRC/35/21

 -40ويشالالمس الالس مالالن املسالالاعدة والتقالالاون الالالدوليني أيضالاب الالالدعع التاالالل لسياسالالاا وناسسالالاا
الب ال ن القاقيالالن الاا مالالن عق ال احلاالالو ومبالالادسة منظمالالن الب ال ن القامليالالن لق االالو املتققاالالن رالالاجلودة
مثالالال جالالدير رالثنالالاء مالالن أمثقالالن املسالالاعدة التانيالالن هالالذه ويرحالالب املاالالرس اصالالاع أيضالاب رالالالدعع الالالذي
قدمه مال خراب البنالل الالدويل وقدمتاله منظمالن البال ن القامليالن مالن أجالس النتاالال رالبال ن القاقيالن تق
صوس جدول أعمالال التنميالن القامليالن ل الن املاالرس اصالاع ىالذس مالن أن مثالس هالذه املبالادساا القامليالن
ل رد أن تتضمن امس حموعالن حاالو اإلنسالان ورشال س خالاع يتقالني عقال الو الالا املتقالددة
األطراا تعطاء األولوين لت مني رقوغ احلا ل الب ن رالنسبن لقذين هع ل أشد احلالا ضق اب،
مثس األشالخاع املقالاقني واصطالن القامليالن الال تر الز عقال الاقالا الشالديد وال تئالاب (و الا احلالتالان
الشا قتان لقب ن القاقين) مي ن أن تق ال تخ اقالاب ل اإلحاطالن راألشالخاع الالذين هالع ل أشالد
احلاجن تق تبرياا قا من عق احلاو ل خالدماا البال ن القاقيالن ومثالس هالذه الالربام النتاا يالن
مي الالن أن تقالالزز املماسسالالاا الاا مالالن عقال تضال اء الطالالار الطال عقال أشال ال السالالت ارن اإلنسالالانين
وتقاجل رش س غري م ع املماسسالاا الاا مالن عقال تضال اء الطالار الطال عقال أشال ال السالت ارن
اإلنسالالانين وتقالالاجل رش ال س غالالري م الالع املسالالا س اهلي قيالالن مالالن قبيالالس ال االالر وعالالدم املسالالاواة والاوالالالب
النمطين اجلنسانين والقنف
 -41وعقال الالدول واجالالب احلمايالن مالالن اإليالذاء عقال أيالدي أطالراا الثالن ،مبالالا ل لالل الاطالالا
اصالالاع ،وتالالب أن تقمالالس عق ال ضالالمان دعالالع اجلبالالاا ال اعقالالن اصايالالن إلعمالالال احلالالا ل الب ال ن
القاقين ،ل ظس ال بع ال امس لدوسها وواجباُتا رذلل اصبوع

ج م -المشاركة
 -42يتطقالالب اإلعمالالال ال ققالالي لق الالا ل البال ن مشالالاس ن اجلميال  ،ل سالاليما أولئالالل الالالذين يقيشالالون
ل فار ول حالا ضقف ،ول يالن الاالراس عقال املسالتومم الاالانوين وعقال مسالتومم السياسالاا القامالن
وارتم ال واصالالدماا الب ال ين أمالالا عق ال مسالالتومم الس ال ان ،فالالإن مت الالني اجلمي ال مالالن املشالالاس ن رش ال س
هالالادا ل اصخالالا الا الراساا املتققاالالن رالب ال ن والرفالالاه يتطقالالب مشالالاس نب متقالالددة الاطاعالالاا وشالالامقن م ال
أيال اب املبالق ن مالالن قبيالس املسالالت يدين واملسالت يدين السالاراني مالالن خالدماا البال ن القاقيالن ويالالانقي
السياساا وموفري اصدماا وعمال الب ن والقمال الجتماعيني واملبنالن الاانونيالن ،والشالرطن ومالوفري
الرعاين وأفراد األسرة وارتم األوس
 -43ول رد لدوا ر البال ن مالن مت الني املسالت يدين رويال بع أيال اب حالا ل ناسسالن السالتا لين
واملشاس ن رش س هادا وفققي ل ي املسا س ال ُتمبع ،واختيالاس سالبس محايالن يال تبع ر ن سالبع،
مبا ل لل ي تبع اجلنسين واإلجنارين ،ومقاجلن هذه اصياساا رالدعع املناسب عند الضروسة
 -44واملشالالاس ن ل خالالدماا البال ن القاقيالالن ظالالاهرة حديثالالن نسالالبياب وتالالزداد تقايالالداب ر وجالاله عالالدم تنالالاظر
الاومم املرتسخن ل نظع الب ن القاقين( )31ومن األ يالن مب الان تيسالري مت الني األفالراد ،ول ساليما مالنبع
أولئالالل الالالذين هلالالع احتياجالالاا خايالالن ل حالالال الب ال ن القاقيالالن ،مالالن خ ال ل دعالالع مبالالادساا املناي الالرة
الذاتين ،وشالب اا دعالع األقالران ،واحلالواساا الث يالن وغالري لالل مالن مبالادساا املنايالرة الال ياله ِا عالدم عقيبالا
املسالالت يدون ،فض ال ب عالالن أسالالاليب عمالالس جديالالدة مالالن قبيالالس اإلنتالالا املشالالرتو ،مبالالا يضالالمن مشالالاس نب متثيقيالالن

__________

()31
GE.17-04875

انظالر Judi Chamberlin, “User/consumer involvement in mental health service delivery”, Epidemiology
)and Psychiatric Sciences, vol. 14, No. 1 (March 2005
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وهادف الالن ل تط ال الوير وت الالوفري اص الالدماا الب ال ال ين ويهق الالد خق الالا فض الالاء لقم تم ال ال امل الالدين ودع الالع أنش الالطن
املنظماا غري احل ومين ،ذذا البدد ،حيوياب إلعادة تقالراس الثاالن رالني مالوفري الرعايالن وأيال اب احلاالو
الذين يست يدون من اصدماا الب ين

ال -عدم اليم

ز

 -45ي الس الاالانون الالدويل حلاالو اإلنسالان احلالالا ل عالدم التمييالز ل احلبالول عقال خالالدماا
()32
الرعايالن البال ين القاقيالالن واحملالدداا األساسالالين لقبال ن ويقتمالالد احلالالا ل البال ن القاقيالالن أيضالاب
عقال املسالالاواة وعالالدم التمييالالز ل التمتال ميال حاالالو اإلنسالالان األخالالرمم الال مي الالن اعتباسهالالا صالالدداب
أساسياب إد اُتا(.)33
 -46ول تزال أش ال التمييز املتقددة واملتداخقن تقيالا قالدسة األفالراد ،مبالن فاليبع النسالاء واألشالخاع
وو اإلعاقالن مالالن األققيالالاا القرقيالالن واإل نيالالن ،عقال تعمالالال حاالالوقبع ل البال ن القاقيالالن وملالالا الالان التمييالالز
وال مسالالاواة مالالن أسالالباب ونتالالا سالالوء البال ن القاقيالالن ،فالالإن هلمالالا آ الالاساب طويقالالن األجالالس تالرتب رالالالعت ل،
والوفالالاة ،والرفالالاه الجتمالالاعي( )34وياالالو الالس مالالن التمييالالز والاوالالالب النمطيالالن الضالالاسة (مبالالا ل لالالل نالالو
اجل الالن ) والوي الالع ل ارتم ال احملق الالي وداخ الالس األس الالرة ول املدسس الالن وم الالان القم الالس ،الق ق الالاا البال ال ين
والروار الجتماعيالن وريئالاا الالدعع واإلدمالا ال زمالن لرفالاه اجلميال ويال تبع القاقيالن وراملثالس ،تشال س
املواق الالف التمييزي الالن ال ال ال ت ال ال ر ل السياس الالاا والا ال الوانني واملماسس الالاا ح ال الواجز أم الالام األش الالخاع ال الالذين
ىتاجون دعماب أو ع جاب اجتماعياب أو عاط ياب ومن مث ،فإن الذين يتقرضالون لقتمييالز أفالراداب و اعالاا،
ل الاانون أو املماسسن أو ر قيبما ،هىرمون من حابع ل الب ن القاقين
 -47ول يزال التمييز إ الع الاالانون أو إ الع الواقال يال ر ل خالدماا البال ن القاقيالن ،األمالر
الذي ترد املست يدين من حموعن متنوعن من احلاو  ،مبا ل لل احلا ل سفا الق  ،واحلا
ل األهقيالن الاانونيالن واصبويالين وغريهالالا مالن احلاالو املدنيالن والسياسالالين ويتسالع دوس طالب الالالن
ومبالالن الب ال ن القاقيالالن األخالالرمم ر يالالن خايالالن ،ويتطقالالب مالالن مث وضال تالالدارري لضالالمان عالالدم تدامالالن
املماسساا املبنين لقويع والتمييز
 -48ومالالن املبالالع تدساو الالالدوس املقاالالد الالالذي يضالالطق رالاله تشالالخيص الضالالطراب القاقالالي ل حيالالاة
النالالا  ول الوق ال الالالذي يالالرمم القديالالد مالالن النالالا أن فئالالاا التشالالخيص م يالالدة وتتالاليل هلالالع تم انيالالن
احلبول عق اصدماا ،وفبماب أفضس لب تبع القاقين ،يرمم البقا اآلخر أاالا غالري م يالدة وتتسالع
رالويالالع فاالالد أسالاليء اسالالتخدام تشالالخيص الب ال ن القاقيالالن لتبالالنيف أم الرا اهلويالالن ،وأمالالوس متنوعالالن
أخرمم ،مبا ل لل النزو تق العتماد عق األدوين لق ر اإلنسان وهصختالزل هويالاا املثقيالاا
واملثقيالالني ومزدوجالالي امليالالس اجلنسالالي ومبالالايري اهلويالالن اجلنسالالانين وحالالامقي ي ال اا اجلنسالالني ل املالالر ،
األمر الذي يضاعف ويمبع والتمييز ضدهع
__________

( )32جلنالالن احلا الالو القتب الالادين والجتماعيالالن والثاافي الالن ،التققي الالا القالالام سق الالع  ،14ال ا الالرة 18؛  A/61/338ال ا الالرة ،18
وات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن ،ال ارتان  25و26
( )33انظالالر جلنالالن احلاالالو القتبالالادين والجتماعيالالن والثاافيالالن ،التققيالالا القالالام سقالالع  )2009(20رش ال ن عالالدم التمييالالز ل احلاالالو
القتبادين والجتماعين والثاافين
( )34انظالرKate Pickett and Richard Wilkinson, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always :
)Do Better, (London, Penguin Books, 2010
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 -49ول تن بالالر هالالذه املش ال قن ل تشالالخيص املالالر  ،رالالس تتضالالمن ناسسالالاا متييزيالالن ت ال ر ل
الشخص املباب ،األمر الذي قد يتسبب ل ضرس أ رب مالن التشالخيص ن ساله وغالبالاب مالا يقالاين
النالا مالن أمنالا "الرعايالن" التمييزيالن وغالري املناسالبن أ ثالر مالن مقانالاُتع مالن اآل الاس الطبيقيالن لظالروا
الب ن القاقين
 -50وينببالالي فبالالع التنالالو فبم الاب واسالالقاب ،والع الرتاا رتنالالو الت الالاسب اإلنسالالانين واملسالالاساا ال ال
يسالق با النالا ل دسب وجتالاسب احليالاة فالاحرتام هالذا التنالو أمالر حاسالع إلاالاء التمييالز وتسالاهع
حر الالاا قيالالادة األق الران و اعالالاا املسالالاعدة الذاتيالالن ،ال ال تسالالاعد عق ال تطبيال الت الالاسب اإلنسالالانين
غري التاقيدين ،مسا ن أوس ل تنشاء حتمقاا أ ثر تساصاب وس ماب وعدلب

هاء -المساءلة بشمن خدمات الةحة العقل ة
الالن عناي الالر:
 -51تقتم الالد املس الالاءلن فيم الالا يتب الالس رال الالتمت ر الالاحلا ل البال ال ن القاقي الالن عقال ال
(أ) الريد؛ (ب) الستقرا املستاس وغري املستاس مالن قبالس اهليئالاا الاضالا ين ،وشالبه الاضالا ين،
والسياسين ،واإلداسين ،فض ب عن آلياا املساءلن الجتماعين مالث ب؛ ( ) سالبس النتبالاا واجلالرب
وتتيل املساءلن ألي اب احلاو فرين فبع يف ي دي املضطققون راملبالام واجبالاُتع ،ويطالالبون
رالالاجلرب عنالالد انتبالالاو احلاالالو وتتالاليل املسالالاءلن أيض الاب فريالالن لقمضالالطققني راملبالالام لشالالرح تج الراءاُتع،
وتقديقبا عند القتضاء
 -52وعقال البالالقيد الالالدويل ،يتالاليل اعتمالالاد ات اقيالالن حاالالو األشالالخاع وي اإلعاقالالن ،وتج الراءاا
اإلر ال غ ال ال تض الالطق ذ الالا الدول الالن الط الالرا املقني الالن ،وس الاليقن هام الالن جدي الالدة لقمس الاءلن رش ال ن احل الالا ل
الب ال ن القاقيالالن لألشالالخاع وي اإلعاقالالن الن سالالين  -الجتماعيالالن واملقرفيالالن وال ريالالن وعق ال ع ال
ل الالل ،ل ت الالي آلي الالاا املس الالاءلن الوطني الالن املتققا الالن ر الالاحلا ل البال ال ن القاقي الالن ر الالالبر ل البال الالب
ون الالا يبقال ال عقال ال الاق الالا عقال ال اصب الالوع أن اهليئ الالاا الاض الالا ين املقني الالن رالبال ال ن القاقي الالن آخ الالذة ل
النتشالاس ،وتضال ي الشالرعين عقال اإل الراه وتزيالد مالالن عزلالن األشالالخاع داخالالس نظالع البال ن القاقيالالن -
عو أن تتيل آلين لقمساءلن  -و ول دون ويالوهلع تق القدالالن وعقال الالرغع مالن اجلبالود احملمالودة
ال يبذهلا ال ثري من آلياا الوقاين الوطنين ،تنتشر انتبا اا حاالو اإلنسالان عقال نطالا واسال ل
أوسا خدماا الب ن القاقين ،وي ق مرت بوهالا مالن القاالاب( )35وغالبالاب مالا ت الون فالرع ويالول
األفراد تق القدالن صدودة ،مبا ل لل آلياا املسالاءلن املسالتاقن وقالد ىالدت هالذا األمالر ألناله يهقتاالد
رال ال ن هال ال لء األفال الراد ل ميق الالون أي أهقي الالن قانوني الالن ،أو هل الالع مقرف الالن ص الالدودة إا الالوقبع ،أو ل مي الالنبع
احلبول عق مساعدة قانونين ،أو ألن هيئاا سيد الش اومم غري موجودة
 -53وتنص الت اقين عق أن الالدول األطالراا ت الس قيالام سالقطاا مسالتاقن رريالد يال املرافالا
وال الربام املق ال ّدة صدم الالن األش الالخاع وي اإلعاق الالن (امل الالادة  )3-16ويتق الالني تدسا حا الالو اإلنس الالان
ضمن اإلطاس املرجقي جلمي تجراءاا الريد والستقرا ل حال البال ن القاقيالن ويشال املاالرس
اصاع امل سساا الوطنين حلاو اإلنسان عق الهتمالام رالاحلا ل البال ن القاقيالن ضالمن أنشالطتبا
املتققان رريد هذا احلالا وتقزيالزه وينببالي تشالراو األفالراد الالذين مالروا رت الاسب ،تضالافن تق أسالرهع ،ل
وض وتن يذ ترتيباا الريد واملساءلن
__________

()35

GE.17-04875

انظالالر Association for the Prevention of Torture, “Monitoring psychiatric institutions” Jean-Jacques
Gautier NPM symposium outcome report (2016), available from www.apt.ch/content/files_res/reportjjg-symposium-2016-en.pdf
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واو -تجاوز خدمات الةحة العقل ة واليوجه صوب الرعاية

والدعم

 -54يتطق الالب احل الالا ل الب ال ال ن القاقي الالن والرعاي الالن وال الالدعع مراف الالا وس الالققاب وخ الالدماا مت ال الوافرة،
ومابولن ،وجيدة ،ويسبس احلبول عقيبا فالرعاين والدعع الاا مان عق احلا ل البال ن القاقيالن
جزء ل يت زأ من الرعاين الب ين لق مي
توافر خدمات الةحة العقل ة
 -55يتقالالني تتاحالالن خالالدماا افيالالن ل حالالال الب ال ن القاقيالالن ف الالي القديالالد مالالن البقالالدان ،تسالالتند
الب ال ن القاقي الالن والرعايالالن الجتماعي الالن احملالالدودة تق من الالو ط ال أحي الالا ي وطالالار م سس الالاص ض الالياني
ول تالالب أن تنطالالوي زيالالادة الرعايالالن عق ال سعايالالن غالالري مناسالالبن ول الالي تتماش ال الرعايالالن م ال احلالالا ل
الب ن ،يتقني أن تتضمن حموعن واسقن من اصدماا املتداخقن واملتناسان هدفبا الوقاين ،والق ،
وتع الالادة الت هي الالس ،والرعاي الالن ،والتق الالال؛ وت الالب الستقاض الالن ع الالن خط الالاب "الزي الالادة" ط الالاب "الزي الالادة
األوس " ويتضمن لل خالدماا البال ن القاقيالن امل مقالن لقرعايالن البال ين األساسالين والقامالن ،الال
ي الالمم ل الالدعع خمتق الالف فئ الالاا ارتمق الالاا
ت الالدعع التش الالخيص والق ال املب الرين ،وت الرتب الالدماا ه
احملقين( )36ويتقني تقزيالز الق جالاا الن سالين  -الجتماعيالن الاا مالن عقال األدلالن لالققميالند ،وتالدسيب
القالالامقني البال يني املسال ولني عالالن تتاحتبالالا( )37وتالالب أن تالالدعع هالالذه اصالالدماا حاالالو األشالالخاع
املبارني رالتوحد واألشالخاع وي اإلعاقالن الذهنيالن ،واإلدسا يالن ،والن سالين  -الجتماعيالن مالن أجالس
القيا املستاس ،ربر تدماجبع ل ارتم  ،عو سعايتبع ل مرافا غري م من
 -56ويواجالاله القديالالد م الالن البقالالدان نالالدسة ل امل الواسد البش الرين ألغ الرا الرعاي الالن ل حالالال الب ال ن
القاقيالن ،مالا تربهالا عقال رالالذل جبالود لتطالوير قالوة عامقالن تتضالالمن مبنيالني يال يني أخبالا يني وغالالري
أخبالالا يني ،وأطبالالاء ع الالامني ،وعالالامقني ي ال يني حتمقيالالني ،وغ الالريهع مالالن املبني الالني مثالالس املدسس الالني،
واألخبال الالا يني الجتمال الالاعيني وأق ال الرااع مال الالن القال الالامقني ارتمقيال الالني والقال الالامقني املسال الالاعدين مال الالن وي
املباساا املناسبن (مبا ل لل التثايف ل حال حاو اإلنسان)
الحةول علو خدمات الةحة العقل ة
 -57ت الب أن ي الالون احلبالالول عق ال خالالدماا الب ال ن القاقيالالن ن ن الاب جبرافي الاب ومالي الاب وعق ال أسالالا
ع الالدم التميي الالز ف الالي البق الالدان املنخ ض الالن واملتوس الالطن ال الالدخس ،ترت الالز ه الالذه اص الالدماا ل امل الالدن الر يس الالين
ويبقب عق جزء بري من الس ان احلبول عقيبا وتشتد حدة هذه املشال قن ل البقالدان الال ت الر
ل العتمالالاد عق ال م سسالالاا األم الرا الن سالالين املن بالالقن وتتالاليل خالالدماُتا لقمرض ال الالالداخقيني ،مثقمالالا
هالالو احلالالال ل وس ال وشالالر أوسورالالا ،وتقالالل ال ال ت شالالس ل وض ال منالالا لقرعايالالن قا مالالن عق ال احلاالالو ل
أوس الالا ارتمال ال احملق الالي( )38وم الالن شال ال ن تدم الالا البال ال ن القاقي الالن ل املستشال ال ياا القام الالن ،ول الرعاي الالن
األوليالالن ،ول خالالدماا الرعايالالن الجتماعيالالن ،واسالالتخدام الت نولوجيالالاا املتناقالالن ال ال متتثالالس لق االالو أن
__________

( )36ات اقيالالن حاالالو األشالالخاع وي اإلعاقالالن ،ال ارتالالان  25و 26و

J. Jaime Miranda and others, “Transitioning

)mental health into primary care”, The Lancet Psychiatry, vol. 4, No. 2 (February 2017

( )37منظمن الب ن القاملين ،خطن عمس الب ن القاقين ،2020-2013 ،الب ن 9
others, “Human rights violations of people with mental and psychosocial
()38

Natalie Drew and
)disabilities: an unresolved global crisis”, The Lancet, vol. 378, No. 9803 (November 2011
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تالالدعع تم انيالالن احلبالالول عق ال هالالذه اصالالدماا والتمت ال رالالاحلا ل القالاليا واملشالالاس ن ل ارتم ال احملقالالي
وتب أن ت ون املققوماا رش ن الب ن القاقين دقيان وأن تتاح لقامالن اجلمبالوس وتسالتند تق مققومالاا
عالالن الق ال قا مالالن عق ال الالالدليس ،مبالالا ل لالالل آ اسهالالا اجلانبيالالن؛ األمالالر الالالذي يتطقالالب تفبالالاحاب منتظم الاب
و الالام ب جلميال ال املققوم الالاا املتققا الالن رالت الالاسب السال الريرين لألدوي الالن م الالا أن فب الالع س الاليا جت الالاسب املقان الالاة
والشدة مس لن حاان لضمان احلبول عق هذه اصدماا ضمن نظع الدعع وسعاين الب ن القاقين
مقبول ة خدمات الةحة العقل ة



 -58تالالب أن الالرتم خالالدماا الب ال ن القاقيالالن أخ قيالالاا مبنالالن الطالالب وحاالالو اإلنسالالان ،وأن
ت ون م من اافياب ،وأن تراعي متطقباا اجلنسني ودوسة احلياة ،وأن ترمالي ل تبالميمبا تق احالرتام
سرين اصدماا ،وأن مت ن األفراد من مراقبن حالالتبع البال ين وسفالاهبع( )39وتالب أن الرتم مبالدأي
أخ قياا مبنن الطب وحاو اإلنسان (مبا ل لل "مبدأ عدم اإلضراس") ،والختيالاس ،والساليطرة،
والسال الالتا لين ،واإلسادة ،والت ضال الاليس وال رامال الالن( )40مث تن العتمال الالاد امل ال الالر عق ال ال الق ال ال راألدويال الالن،
واملااسرالالاا الاس الرين ،والق ج الاا الداخقيالالن ل املستش ال تتقالالاس م ال مبالالدأ عالالدم اإلض الراس ،واح الرتام
حا الالو اإلنسال الالان وينببال الالي أن تتال الالاح رانتظال الالام فال الالرع رنال الالاء الاال الالدساا ل حال الالال حاال الالو اإلنسال الالان تق
أخب الالا يي البال ال ن القاقي الالن وت الالب أن ت الالون ه الالذه اص الالدماا م م الالن اافيال الاب ويابقب الالا األش الالخاع
وو التوحالالد ،أو وو اإلعاقالالن الذهنيالالن ،أو الن سالالين  -الجتماعيالالن واإلدسا يالالن ،واملراهاالالون ،والنسالالاء،
و باس السن ،والس ان األيقيون ،واألققياا ،وال جئون ،واملباجرون ،واملثقيالاا واملثقيالون ومزدوجالو
امليس اجلنسي ومبايرو اهلوين اجلنسانين وحامقو ي اا اجلنسالني فالال ثري مالن هال لء السال ان خيضال
لقق راألدوين ويقاين من ناسساا قسرين تستند تق قوالب منطين ضاسة وغري مناسبن
 -59وينببي تي ء اهتمالام خالاع لقنسالاء ال الي يقالانني رشال س غالري متناسالب مالن املماسسالاا
املرتبطالالن رالب ال ن القاقيالالن الاا مالالن عق ال تااليالالد سالالقطن األب واجلالالد ،وعق ال التنميطالالاا اجلنسالالانين
الضاسة وغري املناسبن ،وعقال تضال اء طالار طال عقال مشالاعر املالرأة ،وسالقو با ،وت راهبالا وتواجاله
النساء ال الي يقالانني مالن القنالف وال مسالاواة داخالس أسالرهن ،ول حتمقالاُتن احملقيالن ،ول ارتمال ،
ويق الالانني م الالن مث م الالن أم ال الرا عاقي الالن ،ل البال الالب ح الالالا ق الالد تتس الالاومم وتقن الالي بن ،وت ال الراهبن،
وتهانتبن ،والنيالس مالن الرامتبن ل أوسالا خالدماا البال ن القاقيالن فمالن غالري املابالول أن يقالانني
انتبا اا تضافين ل أوسا ي رت أاا تقزز يال تبن القاقيالن ،رقالد أن عالانني انتبا الاا داخالس
أسرهن ول غريهالا مالن األمالا ن ومالن األ يالن مب الان ل هالذا البالدد التشالديد عقال أن انتبا الاا
حاو الب ن اجلنسين واإلجنارين تنطوي عق أ ر سق مباشر عق الب ن القاقين لقمرأة
جو ة خدمات الةحة العقل ة
 -60تب أن ت ون خدماا البال ن القاقيالن خالدماا جيالدة ويتطقالب هالذا األمالر العتمالاد
()41
عقال ناسسالالاا قا مالالن عقال الالالدليس تالالدعع خالالدماا الوقايالالن ،وتقززهالالا ،وتتالاليل القال والتقالالال
ويدعع التقاون ال قال رني خمتقف مادمي اصدماا ،واألشالخاع املسالت يدين ،وأسالرهع ،وشالر اء
الرعاين أيضاب نوعين الرعاين ويقززها مالا أن اإلفالرا ل الق جالاا الطبيالن األحيا يالن ،مبالا ل لالل

__________

( )39جلنن احلاو القتبادين والجتماعين والثاافين ،التققيا القام سقع  ،14ال ارة ) (12
( )40ات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن ،الديباجن وال اراا  15 ،12و19
( )41منظمن الب ن القاملين ،خطن عمس الب ن القاقين  ،2020-2013الب ن 9
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سوء استخدام أدوين األمرا القاقيالن أو اإلفالرا ل ويال با ،وت الراه املرضال  ،وتيالداعبع قسالراب ل
امل سساا ،تنتبل يقبا حابع ل سعاين جيدة مث تن تعطاء األولوين لزيالادة خالدماا البال ن
الن سالالين  -الجتماعيالالن الاا مالالن عق ال ارتم ال احملقالالي ،وتقبئالالن امل الواسد الجتماعيالالن ال ال تتالاليل دعم الاب
لق مي طوال حياُتع ،سيهم نان من تقزيز نوعين اصدماا

 -61وتب أن يت اوز عنبر النوعين هذا ف رة أن املستخدمني حرد مسالت يدين مالن الرعايالن،
وينتاالالس تق اعتبالالاسهع أي ال اب حاالالو فققيالالن رال امالالس ومالن أجالالس الاضالالاء عق ال املماسسالالاا التمييزيالالن،
ينبب الالي أن تقي الالد ال الالدول النظ الالر ل طريا الالن تا الالدمل ال الالدعع وخ الالدماا الب ال ن القاقي الالن (انظ الالر الو يا الالن
)A/HRC/34/58

 -62و ث الالرياب م الالا يق الالاين األط الالال والب الالالبون املب الالارون رالتوح الالد وراإلعاق الالن الذهني الالن عقال ال وج الاله
اصبالالوع ثالالرياب مالالن املااسرالالاا امل سسالالاتين ،ومالالن املماسس الاا الطبيالالن امل رطالالن ومالالن غالالري املابالالول
م سسالالن خالالدماا تطبيالالب األط الالال املبالالارني رالتوحالالد عق ال أسالالا اإلعاقالالن فالتوحالالد ميثالالس الالدياب
رالالال األ يالالن ل الالنظع الرعايالالن وال الالدعع احلديثالالن ،ت اتض الالل أن احملالالاولا الطبي الالن الراميالالن تق "ع ال "
التوحالالد غالب الاب مالالا ان ال ضالالاسة ،وأفض ال تق تالالدهوس الب ال ن القاقيالالن لألط الالال والبالالالبني املبالالارني
رالتوحالالد ول ينببالالي أن ياتبالالر الالالدعع املاالالدم تق هال لء األشالالخاع عقال حابالالع ل البال ن ،رالالس
أن يتناول حابع ل التققيع والقمس والقيا ل حتمقاُتع احملقين عق قدم املساواة م اآلخرين

زاي -الموافقة المسين رة علو خدمات الةحة العقل ة واإلكراه

عل ها

 -63املوافان املستنرية عنبر أساسي ضمن احلا ل الب ن ،روي با حرين ومحاين مت امقتني
لقتمتال ذالالذا احلالالا (انظالالر  )A/64/272ويتضالالمن احلالالا ل املوافاالالن عقال القال والتطبيالالب احلالالا ل
سفالالا الق ال (انظالالر الو ياالالن  ،E/CN.4/2006/120ال االالرة  )82وقالالد سالالاعد انتشالالاس التش الريقاا
الاا من عق منظوس أروي لقب ن القاقين وعدم وجود ردا س عق انتشاس اإل راه الط
 -64وتستند مربساا الق وء تق اإل الراه عمومالاب تق مبالدأ "الضالروسة الطبيالن" ومبالدأ "اصطالوسة"
وم ال لالالل ،ل تالالدعع الب الالوت هالالذه املبالالادئ الذاتيالالن ،ويظالالس تطبيابالالا م توح الاب لت ال وي ا واسالالقن،
األمر الالذي يثالري اُتامالاا رالتقسالف مالا فتئال صخضال ملزيالد مالن التالدقيا الاالانوين و ثالرياب مالا تسالتند
هذه "اصطوسة" تق يز غري مناسب ولي تق دليس وتوجد ح مانقن ر ن الق الاسالري،
()42
مبا ل لل أدوين األمرا الن سين ،ليس فقالن عق الرغع من استخدامبا الواس النطالا
وتن بر الاراساا املتققان راستخدام اإل راه عق األطباء الن ساليني الالذين يقمقالون ل نظالع ت تاالر
تق األدواا الس الريرين ال ال تتالاليل خيالالاساا غالالري قس الرين والواق ال أنالاله ل توجالالد رالالدا س ل ال ثالالري مالالن
البقدان حي تن العتماد عق خياس اإل راه فيبا يقود تق فشس منب ي ل محاين حاو األفراد
 -65ويالالدمل خيالالاس اإل الراه ل الطالالب الن سالالي اخالالت ل م الوازين الاالالوة ل ع قالالاا الرعايالالن ،ويالالزس
الريب الالن ،وي الالاقع الوي الالع والتميي الالز ،وي الالدف ال ثال الريين تق ال الالرتدد ،وتققب الالع خيش الالون التم الالا مس الالاعدة
خ الالدماا الب ال ن القاقي الالن الس الالا دة ور الالالنظر تق أن احل الالا ل الب ال ن أي الالبل م بوم الاب ض الالمن تط الالاس
__________

()42

18

انظالر Steve R. Kisely and Leslie A. Campbell, “Compulsory community and involuntary outpatient
treatment for people with severe mental disorders”, Cochrane database system (December 2014); and
Hans Joachim Salize and Harald Dressing, “Coercion, involuntary treatment and quality of mental
)health care: is there any link?”, Current Opinion in Psychiatry, vol. 18, No. 5 (October 2005
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ات اقيالالن حاالالو األشالالخاع وي اإلعاقالالن ،فإنالاله يتقالالني اصخالالا تجالراءاا فوسيالالن ص الالا حالالالا اإل الراه
الط رش س جذسي ،وتيسري وض حد جلمي أش ال الق الن سي واإليدا الاسري ول هالذا
البالالدد ،يتقالالني عق ال الالالدول عالالدم السالالماح ملسالالاعدي يالالانقي الا الراساا املوافاالالن ،راسالالع األشالالخاع
وي اإلعاقالالن ،عق ال الا الراساا ال ال ُتالالع س ال متبع البدنيالالن أو القاقيالالن؛ وينببالالي رالالدلب مالالن لالالل تاالالدمل
()43
الدعع تليبع ل ي األوقاا لصخا قراساُتع ،مبا ل لل ل حالا الطواسئ واألزماا
 -66وىي املارس اصاع عقماب رالشواغس ال أعرب عنبا خمتقف أيال اب املبالق ن ،ل ساليما
داخس األوسا الطبين ،رش ن احلظر املطقا جلمي أش ال التدارري غري التوافايالن( )44ويقالرتا املاالرس
رال ن تاقالاليص هالالذه الشالواغس جالالذسياب والالالتخقص منبالالا ل اايالالن املطالالاا أمالالر حسالالا سيسالالتبر رقالالا
الوق ومال لالل ،يوجالد ات الا مشالرتو تزاء الست الا غالري املابالول حل الع ت شالي انتبا الاا حاالو
اإلنسالالان ل أوسالالا القالالامقني ل قطالالا الب ال ن القاقيالالن ،وتزاء ضالالروسة تبيالالري هالالذا الوض ال ورالالدلب مالالن
التالالذس إ ال قانونيالالن أو أخ قيالالن لتربيالالر الوض ال ال الراهن ،فالالإن احلاجالالن تالالدعو تق تضالالافر اجلبالالود مالالن
أجس تبيريه فقع يقد من املابول عدم اصخالا تالدارري فوسيالن لت ايالا هالذا التبيالري وهلالذا السالبب ،ياالرتح
املارس اصاع سن تجراءاا مدسوسن ،وموجبن ،ومقموسن ،و لل عق الن و التايل:
(أ )


قانونين؛
تقميع ردا س اإل راه ضمن السياساا من أجس تدخال تي حاا

(ب)

تطوير حموعن وافرة من البدا س القمقين غري الاسرين؛

( ) وض ال خاسط الالن طري الالا ص الالا املماسس الالاا الطبي الالن الاسال الرين ج الالذسياب ذ الالدا احل الالد
منبا ،و لل مبشاس ن خمتقف أي اب املبق ن ،مبن فيبع أي اب احلاو ؛
(د)


داخقبا؛
تبادل املماسساا اجليدة رني البقدان ول

(ه) زيادة الستثماس ل الب وت و
تادم يوب هذه األهداا

البياناا ال مين والنوعين لريد ما اا من

حاء -المحد ات األ ا ة وااجيماع ة للةحة العقل ة
 -67احلالالا ل البال ن حالالا يشالالمس الرعايالالن البال ين واحملالالدداا األساسالالين والجتماعيالالن لقبال ن
وتنطوي الب ن القامن عق أرقالاد فرديالن و اعيالن ،وهالي أساسالين لضالمان احلالا ل التمتال راحملالدداا
األساسال الالين والجتماعيال الالن لقب ال ال ن) (45ورال الالالنظر تق الال الالروار الو ياال الالن رال الالني الب ال ال ن القاقيال الالن والبدنيال الالن
والن سين  -الجتماعين ،والبيئن السياسالين والقتبالادين ،فالإن احلالا ل صالدداا البال ن شالر مسالبا
لضالمان احلالا ل البال ن القاقيالن فبموجالالب الاالانون الالدويل حلاالالو اإلنسالان ،تالالب أن تنظالر الالالدول
ل حموعالالن مالالن احملالالدداا األساسالالين ،مثالالس القنالالف ،والتمييالالز ،والبيئالالاا الداعمالالن لألسالالرة ،لتال مني حالالا
األط ال والنساء( ،)46واألشخاع وي اإلعاقن عق اصبالوع( ،)47ل البال ن وراختبالاس ،يتطقالب

__________

( )43املبادئ التوجيبين رش ن املادة  14من الت اقين ،ال ارة 22
( )44انظر Melvyn C. Freeman and others, “Reversing hard won victories in the name of human rights: a
critique of the general comment on article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with
)Disabilities” The Lancet Psychiatry, vol. 2, No. 9 (September 2015

( )45القبد الالدويل اصالاع رالاحلاو القتبالادين والجتماعيالن والثاافيالن ،التققيالا القالام سقالع  ،)2(12وجلنالن احلاالو القتبالادين
والجتماعين والثاافين ،التققيا القام سقع  ،14ال ارة 37
( )46ات اقين حاو الط س ،املادة  ،24وات اقين الاضاء عق ي أش ال التمييز ضد املرأة ،املادة 12
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اح الرتام ومحايالالن وتعمالالال احلالالا ل الب ال ن القاقيالالن عم ال ب متضالالافراب لضالالمان رقالالا الشالالرو املسالالبان اا
البقن رالب ن القاقين
 -68وساعدا القمقياا الدولين واإلققيمين املختق ن عق ديالد ضالروساا البال ن القامالن والقدالالن
الجتماعيالالن مالالن أجالالس مقاجلالالن احملالالدداا الجتماعيالالن لقب ال ن وقالالد الالان التاريالالر النبالالا ي لق نالالن املقنيالالن
راحملال ال الالدداا الجتماعيال ال الالن لقب ال ال ال ن م ل ال ال الاب سا ال ال الالداب سال ال الالق مزيال ال الالداب مال ال الالن الضال ال الالوء عق ال ال ال هال ال الالذه احملال ال الالدداا
الجتماعيالالن( )48والط الالب ،ل س الاليما م ون الاله امل الرتب رالب ال ن القاقي الالن ،عق الالع اجتم الالاعي تق ح الالد ب الالري،
وينببي توظيف هذا ال بع دلي ب لقمماسسن ومراعاة ل امس األدلالن اا البالقن رالبال ن القاقيالن ،تالب
توس الالي نط الالا احل الالا ل ه الالذه احمل الالدداا وريئتب الالا املادي الالن لت الالاوز ال مس الالاواة والتميي الالز ،وتوض الاليل األ ي الالن
املو ان لبيئاا الب ن الن سين (انظر الو يان  ،A/70/213ال االرة  ،55والو ياالن  ،A/71/304ال ارتالان 16
و )49()19ويتضمن لل وض سياساا عامن تقزز ال عنف وع قاا الحالرتام داخالس األسالر ،ول
املداس  ،وأما ن القمس ،وارتمقاا احملقين ،واصدماا الب ين والجتماعين

ا ا -تحوي نموذج خدمات الةحة العقل ة
ألف -حقوق اإلنسان ضرورة حيم ة ليعزيز الةحة العقل ة وحماييها
 -69ان اعرتاا منظمالن البال ن القامليالن ر يالن وضال اسالرتاتي ياا تاالوم عقال احلاالو تقالزز
و مالالي الب ال ن القاقيالالن جلميال الس ال ان صالالس ترحيالالب( )50فالقوامالالس ال رديالالن والجتماعيالالن ،والاالاليع
الثاافيالالن ،والت الالاسب الجتماعيالالن اليوميالالن داخالالس األسالالر ،ول املالالداس  ،وأمالالا ن القمالالس ،وارتمقالالاا
احملقين تال ر ل البال ن القاقيالن ل الس شالخص وملالا الان األط الال ياضالون وقتالاب طالوي ب ل املدسسالن،
والبالبون ل أما ن عمقبع ،فإن القمس الاا ع عق احلاو تب أن يقزز ريئاا يال ين وم مونالن
ومت ينيالالن خاليالالن مالالن القنالالف والتمييالالز وغريهالالا مالالن أش ال ال اإلسالالاءة وراملثالالس ،ت ال ر الب ال ن القاقيالالن
لقشالالخص ل حالالالا حياتالاله وهالالي جالالزء ل يت الالزأ ل تش ال يس ي ال ن السال ان وارتمقالالاا احملقيالالن
وتدف مااسرالاا البال ن القاقيالن عقال أسالا تشالراو السال ان ل الالنظع البال ين تق جتالاوز الالردود
ال ردين تزاء اإلجراءاا املتخذة رش ن طا الن مالن احلالواجز اهلي قيالن وال مسالاواة (احملالدداا الجتماعيالن)
ال مي ن أن ت ر سقباب ل الب ن القاقين
 -70ويوجد التالزام شالبه عالاملي رتمويالس عمقيالاا رنالاء املستشال ياا وشالراء ع
األسالرة واألدويالن رالدلب مالن

اللت الزام ربنالالاء حتم ال يزدهالالر فيالاله اجلمي ال  ومالالن امل سالالف أن يهبم الس عنبالالرا الوقايالالن والتقزيالالز مالالن م ونالالاا
عمس الب ن القاقيالن مث تن الفرتاضالاا الاا قالن رال ن النيالن احلسالنن والتضال ين ت يالان لوحالد ا لتم الني
الس ان من احل اظ عق ي تبع القاقين وسفاهبع افرتاضاا ضاسة لتربير هذا التااع

( )47ات اقين حاو األشخاع وي اإلعاقن ،ال ارة (25أ) و(ب)
( )48تضييا ال الوة ل ارالال البال ي ل غضالون جيالس واحالد :القدالالن واإلنبالاا ل ارالال البال ي ر ضالس اصخالا تجالراءاا
حول احملدداا الجتماعين لقب ن (جنيف ،منظمن الب ن القاملين)2008 ،
( )49انظالر أيضالاب WHO, “Investing in mental health: evidence for action” (2013) and “Risks to mental
)health: an overview of vulnerabilities and risk factors”, discussion paper (2012

( )50منظمن الب ن القاملين ،خطن عمس الب ن القاقين 2020-2013
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 -71ويتطقالب اللتالزام رضالمان احملالالدداا الجتماعيالن لتقزيالز البال ن القاقيالالن اصخالا تجالراءاا تشالالمس
عالالدة قطاعالالاا وت الالس التزامالاب قوي الاب مالالن يال الالالوزاساا املقنيالالن فقق ال سالالبيس املثالالال ،توجالاله اس الرتاتي ياا
الوقايالالن مالالن النت الالاس عالالادة اهتمامبالالا تق ال ئالالاا املقرضالالن لقخطالالر ،وتقالالاجل ال تئالالاب الس الريري راعتبالالاسه
ظالالاهرة طالالب أحيالالا ي ،ل حالالني أن الالربام الشالالامقن لقالالدة قطاعالالاا تقالالاجل احملالالدداا الجتماعيالالن والبيئيالالن
ل نت اس مبااسراا عقال أسالا تشالراو السال ان ل رالرام واعالدة وينببالي اعتبالاس ظالاهرة تسالق األقالران
ل املدسسن من أولوياا الب ن القامن الوطنيالن والقامليالن وينببالي أيضالاب وقبالس الس شاليء أن تقالاجل الالدول
البيئالالاا القاط يالالن والن سالالين  -الجتماعيالالن ،وتوجالاله اهتمامبالالا تق ع قالالاا األفالراد عوضالاب عالالن الهتمالالام
راألفراد أن سبع
 -72والبيئن ال رتم حاالو اإلنسالان و ميبالا وصخقالو مالن يال أشال ال القنالف ،مبالا ل لالل
القنف اجلنساين ،أمر أساسي ل قالين تقزيز الب ن مث تن الب ن القامالن والق جالاا الن سالين -
الجتماعيالالن عنبالران أساسالاليان مالالن عنايالالر نظالالام البال ن القاقيالالن الاا مالالن عقال احلاالالو  ،وليسال
م الالن ال مالي الالاا وت الالب أن تس الالتند اإلجال الراءاا اا الب الالقن تق مت الالني األفال الراد م الالن ال الالت ع ل
ي تبع و سينبا
محنة الطفولة المبكرة

والمراهقة

 -73أظبالالرا األإالالات األ الالر الب ال ي والجتمالالاعي املالالدمر الالالذي تسالالببه صالالن ويالالدماا مرحقالالن
الط ولن( )51فاد تبني أن اإلجباد احلاد ،وسوء املقامقن داخس األسرة ،والق قاا احلميمين ،وتيالدا
األط الالال البالالباس ل م سسالالاا الرعايالالن ،وتسالالق األقالران ،وتيالالذاء األط الالال جنسالالياب ورالالدنياب وعاط يالاب،
وحرمااع من والديبع ،ت ر سقباب ل منا بع القاقي ،ول الادسة عق سر ع قالاا سالقيمن ،مالا يال ر
ردوسه ل قدسة األط الال عقال تعمالال امالس حابالع ل البال ن عنالد انتاالاهلع تق مرحقالن البقالوغ (انظالر
الو يان  ،A/HRC/32/32ال اراا  ،73-67والو يان  A/70/213ال ارة )67
 -74ويسالالق املاالالرس اصالالاع الضالالوء عق ال األ الالر املالالدمر الالالذي يق الالا األط الالال البالالباس رسالالبب
تيداعبع ل م سساا ،ل سيما مالا يتبالس ربال تبع القاقيالن و امالس منالوهع( )52ريالد أن خالدماا
الب ن القاقين لألط الال ل همتالول مبالا ي الي ،وت تاالر ملقالايري جالودة الرعايالن و ايالن املالوظ ني ،األمالر
الذي يولد ريئن يت ش فيبا تيالذاء األط الال وي اإلعاقالن ،أو األط الال الالذين يواجبالون يالقوراا
اجتماعيالالن وعاط يالالن ،ل سالاليما األط الالال الالالذين يودعالالون ل م سسالالاا الرعايالالن وهنالالاو ال ثالالري مالالن
األمثقالن املبت الالرة صالالدماا وناسسالالاا البال ن القاقيالالن لألط الالال ل يال أحنالاء القالالا م ،وهنالالاو أيضالاب
()53
إالالوت مانق الن رش ال ن فقاليتبالالا ل تقزيالالز الب ال ن القاقيالالن ومن ال تالالدهوس أوضالالا الب ال ن القاقيالالن
ريال الالد أن هال الالذه املماسسال الالاا غالب ال الاب مال الالا ت ال الالون حال الالرد مشال الالاسي جتريبيال الالن رسال الالبب ضال الالقف اإلسادة السياسال الالين
لستنساخبا وتقميمبا ل خدماا الرعاين القامن لألط ال
__________

( )51انظالر تداسة الشال ون القتبالادين والجتماعيالن،

“Mental health matters: social inclusion of youth with mental

)health conditions” (2014

()52
()53
GE.17-04875

انظالر WHO and the Gulbenkian Global Mental Health Platform, “Promoting rights and community
living for children with psychosocial disabilities” (2015) and United Nations Children’s Fund,
“Ending the placement of children under three in institutions: support nurturing families for all young
)children” (2012
International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, “Textbook
)of child and adolescent mental health” (2015
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 -75ورالنظر تق أن خدماا البال ن القاقيالن غالبالاب مالا ينابالبا التمويالس ،فالإن النوعيالن املتدنيالن
صالالدماا الرعايالالن الن سالالين لقمرض ال املايمالالني والالالداخقيني ت ضالالي تق ف الر تنالالاول األدويالالن ،والقنالالف
وسا ر أش ال انتبا اا حاو األط ال وتب التخقي عن هذه اصالدماا أو ويقبالا تق حالد
بالالري؛ وتالالب أيض الاب أن تهالالنظع ر الرام الط ولالالن حالالول أط الالر تشالالاس ين تقالالرتا راألط الالال ي ال اب
حاو  ،و رتم قدساُتع املتنامين ،ومت نبع وأسرهع من سني ي تبع القاقين وسفاهبع

باء -العالج :اانيقال من العزلة نلو

المجيمع

 -76احلا ل الب ن تشاسة قوين لقدول ال تسالق تق ايالا ناقالن نوعيالن قا مالن عقال التقالال
وعقال مبالالاح ارتمال ؛ فبالالذا احلالالا يقالالزز النالالدما الجتمالالاعي ،ويتالاليل حموعالالن واسالالقن مالالن الالالدعع
الن سي والق جاا الاا من عق احلاو عق مستومم الرعاين األولين واملتخببن
 -77و م يقالالد مالالن املم الالن اعتبالالاس مااسرالالاا الطالالب األحيالالا ي الضالاليان لقق ال  ،ال ال ل تتنالالاول
السالياقاا والق قالاا ،متوافاالالن مال احلالا ل البال ن ويظالس م الون الطالالب األحيالا ي مبمالاب ،ل الالن
هيمنن هذا امل الون أيالب تقطالي نتالا ع سالين ،وتضالقف أيال اب احلاالو  ،وتزيالد مالن حالدة
الويالالع واإلقبالالاء ف الالي ثالالري مالالن أحنالالاء القالالا م ،ل توجالالد سعايالالن حتمقيالالن سالالبقن املنالالال ،ومابول الالن
و/أو اا نوعيالالن مابولالالن و/أو افيالالن (ت ثالالرياب مالالا تاتبالالر عقال أدويالالن األمالرا الن سالالين) ويوجالالد
أ الالرب جتمال ملستشال ياا األمالرا القاقيالالن و ع
األسالالرة املن بالالقن عالالن خالالدماا الرعايالالن البال ين القامالالن
ل البقالالدان اا الالالدخس األعق ال ؛ وهالالذا األمالالر الالذير لقالالدول املنخ ضالالن واملتوسالالطن الالالدخس لتنالالتب
()54
مساساب خمتق اب وتت ول تق سعاين ي ين عاقين خمتق ن قا من عق احلاو
تعم م الةحة العقل

ة

 -78يتطق الالب احل الالا ل الب ال ن تاري الالب الرعاي الالن الب ال ين القاقي الالن م الالن الرعاي الالن األولي الالن والرعاي الالن
القامن ،وتدما الب ن القاقيالن ل البال ن البدنيالن عقال املسالتوياا املبالل ،والسياسالي ،واجلبالرال
ول تهدم خدماا الب ن القاقين ل الرعاين الب ين القامن ربيالن تتاحتبالا لق ميال ف سالب ،رالس
تضالالمن أيضالاب حبالالول حموعالالاا امقالالن مالالن النالالا الالالذين ل ىبالالقون عالالادة عقال الرعايالالن البال ين
القامن والدعع عقال قالدم املسالاواة مال اآلخالرين ،مبالن فاليبع األشالخاع وو اإلعاقالن وينطالوي هالذا
اإلدمالالا أيض الاب عقال مزايالالا اجتماعيالالن واقتبالالادين( )55فالبال ن القاقيالالن تشالالبس اجلميال وينببالالي عنالالد
احلاجن أن ت ون خدماُتا متاحن ومتوافرة لق مي عق مستومم الرعايتني األولين واملتخببن
العالجات النفس ة  -ااجيماع ة األ ا

ة

 -79أدويالن األمالرا الن سالين م يالالدة ،ل الالن اجلميال ل يت اعالالس مقبالالا رشال س جيالالد ،ول ىتاجبالالا ل
ال ثري من احلالالا مث تن ويالف األدويالن لقال األمالرا الن سالين ،عقال الالرغع مالن أاالا غالري مطقورالن
وغالالري ضالالروسين ،ورالالرد أن الق جالالاا الن سالالين الجتماعيالالن والبال ن القامالالن ال قالالالن غالالري متالوافرة ،ويالالف
__________

( )54منظمن الب ن القاملين ،أطق الب ن القاقين  ،2014اجلدول 1-1-4
(Lena Morgon Banks and Sarah Polack, “The economic costs of exclusion and gains of inclusion of )55
people with disabilities. Evidence from low and middle income countries”, London School of
Hygiene and Tropical Medicine (2015), part B, sect. 3
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يتنالالاى واحلالالا ل الب ال ن ف الالي أغقالالب حالالالا ال تئالالاب البسالالي واملتوس ال  ،مالالث ب ،ينببالالي أن ي الالون
"الرتقب احلذس" ،والدعع الن سي  -الجتماعي ،والق الن سي ،ل واجبن الق جاا
 -80وعق ال الالالرغع مالالن الت الزام احلالالا ل الب ال ن رإتاحالالن الالالدعع والق جالالاا الن سالالين  -الجتماعيالالن،
تل أن هالالذا الالالدعع وهالالذه الق جالالاا تهقتالالرب ماليالالاا م ال األسالالف ،ولالالي ع جالالاا أساسالالين؛ األمالالر
الالالذي تققبالالا ل تسالالتثمر ل الالالنظع الب ال ين اسالالتثماساب مسالالتداماب عق ال الالالرغع مالالن األدلالالن ال ال تثب ال أاالالا
فقالالالن( )56فبالالذه الق جالالاا أساسالالين ،وهلالالا نتالالا يال ين تتاريالالن ،و مالالي األفالراد مالالن الق جالالاا الطبيالالن
الضالالاسة واجلالالا رة واألهالالع أن مالالن ش ال اا أن تتضالالمن ع جالالاا رسالاليطن ،ومنخ ضالالن الت ق الالن ،وقبالالرية
املالالدمم ،وتتالالاح ضالالمن سالالياقاا الرعايالالن الب ال ين ارتمقيالالن القاديالالن ويتقالالني تزويالالد املمرضالالاا ،واألطبالالاء
الق الالامني ،والا الالار ا ،واألخب الالا يني الجتم الالاعيني ،والق الالامقني ل ح الالال الب ال ال ن ارتمقي الالن راملب الالاساا
الن س الالين  -الجتماعي الالن ض الالماناب إلتاح الالن الق ج الالاا ،وتدماجب الالا ،واس الالتدامتبا( )57وينبب الالي أن ت الالون
الق جاا الن سين  -الجتماعين ،ولي األدوين ،أول خيالاساا القال لبالبيالن السال ان الالذين يقالانون
من مشا س ي ين عاقين
الكرب

واليعافي

 -81عق الرغع مالن أن الناقالن النوعيالن لقبال ن القاقيالن تتطقالب الت الول تق خالدماا مت امقالن
وقا م الالن عقال ال مب الالاح السال ال ان ،تل أن ح الالالا ال الالرب س الالوا تهسال ال س ،وس الالتدعو احلاج الالن تق
ع جاا قا من عق احلاو ولقس الق جاا ال تهستخدم ل احلالا اصطرية هي أ الرب اُتالام
يهوجالاله تق تاقيالالد القمالالس رالطالالب األحيالالا ي ويتقالالني الستقاضالالن عالالن خيالالاساا اإل الراه ،والتطبيالالب،
واإلقب الالاء ،ال ال ال ه الالي م الالن خمق الالاا ع ق الالاا الرعاي الالن الن س الالين التاقيدي الالن ر ب الالع ح الالدي لقتق الالال
وخدماا قا من عق الدليس تقيالد ال رامالن واحلاالو تق أيال اذا وتق أسالرهع وحتمقالاُتع احملقيالن
فالن الالا ق الالادسون عقال ال أن يس الالتقيدوا ع الالافيتبع ،وه الالع يس الالتقيدواا رال ق الالس حال ال ل أقس ال ظ الالروا
()58
الب ن القاقين ،وأن يستمروا ل القيا حياة امقن وغنين
 -82ول يوجد تقريف موحد لقتقالال ،ت ثالرياب مالا يهقالرا ر ناله سحقالن شخبالين مت الن يالاحببا
مالالن اسالالتقادة حيالالاة هلالالا مق ال  ،ومالالن أن يبالالبل قالالادساب عق ال الت يالالف رطرياالالن أفضالالس وعنالالدما تهطبالالا
مااسرن التقال مبا يتوافا وحاو اإلنسان ،فإاالا تسالاعد عقال التبقالب عقال عالدم التنالاظر ،ومت الني
األف الراد ،وجققبالالع عوامالالس تبيالالري ولالالي حالالرد أنالالا خالالامقني يسالالت يدون مالالن الرعايالالن وقالالد اا ال
خط الواا ها ق الالن ل ه الالذا ار الالال ،ت تش الالري األدل الالن تق تطبي الالا ال الالدعع الا الالا ع عق ال ال الالدليس والتق الالال
واصدماا ل املماسسن ل ي أحناء عا م اليوم ،ساعدا عق استقادة الشقب أمقه و اته ذالذه
اصدماا ،ورن سه أيضاب

__________

()56

انظالالر John Hunsley Katherine Elliott and Zoé Therrien, “The efficacy and effectiveness of
psychological treatments for mood, anxiety and related disorders”, Canadian Psychology, vol. 55,
)No. 3 (August 2014

()57

انظالر Clair Le Boutillier and others, “Staff understanding of recovery-orientated mental health practice: a
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 -83وعندما ي ون دعع األقران دعماب قوياب ،فإنه يببل جالزءاب ل يت الزأ مالن اصالدماا الاا مالن
عقال التقالالال( ،)59ت يالالزس األمالالس ومي ّ الن النالالا مالالن الالالتققع مالالن رقضالالبع الالالبقا ،مبالالا ل لالالل مالالن
خ ل شب اا دعع األقران ،وجقساا التقال ،والنالوادي ،ومرافالا األزمالاا الال يالديرها األقالران
فاد حس احلواس امل توح والناجل لنظام الب ن القاقين رال امس صس الق والتطبيالب الطالاسئ ل
لر ند( )60وتتضمن النما غري الاسرين األخرمم وحداا إلداسة أزماا البال ن القاقيالن ،ودوس
سعاي الالن ،ومن الالا لقتنمي الالن ارتمقي الالن م الالن أج الالس الن الالدما الجتم الالاعي ،وأمن الالاء املظ الالا م الشخب الاليني،
والطالالب الن سالالي اإلتالالات ،واجتماعالالاا الالالدعع األسالالري وقالالد استهنسالالخ مشالالرو سالالوترييا هالالاو ،
وهالالو منالالو طويالالس املالالدمم قالالا ع عق ال التقالالال ،ل القديالالد مالالن البقالالدان( )61مث تن تتاحالالن مزيالالد مالالن
البالالدا س ،والتققالاليع ،والتالالدسيب عقال اسالالتخدام تالالدارري غالالري توافايالالن ،يقبالالا م شالراا حااالالن لايالالا
التادم القام احملرز ل السقي من أجس المتثال لق ا ل الب ن

ابعا -اا ينياجات واليوص ات
ألف -اا

ينياجات

 -84غالب و ا مووا تهم و الةووحة العقل ووةا لكوون عنوودما تي ووافر لهووا الم ووار ا فإنهووا تةووبي ره نووة
النماذج والموادف وااخيالات الضارة وغ ر النافعة .ودد أفضو هوذا األمور نلوو الحالوة الراهنوة
ح ث ا تلبوا بشك صارخا احي اجوات الرعايوة وتعزيوز الةوحة العقل وة القائموة علوو الحقووق.
فالناسا علو اخيالف أعمارهما غالبا ما يعانون عندما يكونون فوي حاجوة نلوو خودمات الةوحة
العقل ةا نما بسبب غ اب الرعاية والدعما أو بسبب خدمات ضارة وغ ر نافعة.
 -85وا يمكن القبول بفش الوضوع الوراهن فوي معالجوة انيهاكوات حقووق اإلنسوان فوي
النظم الةح ة العقل ة .فقد أصبحت الةحة العقل ة أولوية من أولويات الس ا ات العاموةا
ومن األهم ة بمكان في الودت الراهن تق م أ باب الفش في ر وم وب أفضو للمضوي
ددماا واليوص نلو توافق في اآلراء بشمن ك ف ة اا يثمار وعدم اا يثمار علو السواء.
 -86ويوحي تق م عبء العقبات عبور العوالم بشوك مقلوق بمنوه أثقو مون أي عوبء مون
أعباء "ااضطرابات العقل ة" .وا ينبغي أن تدار أزمة الةحة العقل ة باعيبارهوا حالوة فر يوةا
ب أزمة عقبات اجيماع ة تعوق الحقوق الفر ية .وينبغي أن تعالج ا ات الةحة العقل ة
"اخيالل توازن القو " بداا من "معالجة اخيالل األ وية".
 -87وينبغي أن تعطي الحاجة الملحة نلو نحداث تحول األولوية لوضع ا وة مبيكورة
يشوواري ف هووا السووكان وت ورتبا بالمحوود ات ااجيماع ووةا وينبغووي أن تيخلووو عوون النموووذج
الطبي السائد الذي يسعو نلو معالجة األفرا با يهداف "اضطراباتهم".

__________
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()60
()61
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 -88وثموة ال ووم فورص فريودة للةوحة العقل وةا نذ أن ااعيوراف الودولي بالةوحة العقل ووة
واعيبارها حيم ة صح ة عالم ةا بما في ذلك خطوة الينم وة المسويدامة لعوام ٢٠٣٠ا تطوور
يحظووو باليرح ووب .ويي و ي الحووق فووي الةووحة نطووارا تسيرشوود بووه الوودول ليوج ووه ا وواتها
وا يثماراتها القائمة علو الحقوق من أج ضمان كرامة ورفاه الجم ع .وبغ ة تحق ق تووازن
ب و ن الةووحة البدن ووة والعقل ووةا يجووب ن موواج الةووحة العقل ووة فووي الرعايووة الةووح ة األول ووة
والعامووةا ومشوواركة جم ووع أصووحاب المةوولحة فووي وضووع ا ووات عامووة تعووالج محوود اتها
األ ا و ة .وينبغووي زيووا ة فعال ووة العالجووات النفس و ة  -ااجيماع ووة فووي المجيمووع المحلوويا
واليخلي عن ثقافة اإلكراها والعزلةا واإلفراط في األخذ بطابعها الطبي.
 -89وتوجد بالفع مبا رات واعدة فوي جم وع أنحواء العوالما بموا فوي ذلوك فوي البلودان
المنخفضووة والميو ووطة الوودخ ا تيحوود الوضووع ال وراهن .ثووم نن نيجووا اليح ووز الووالزما موون
خالل د ا ة ا ة دوية وموار كاف ة من أج تمك ن المجيمعات المحل ة من ر م هذه
الممار ات و لةٌ دوية ليعزيز اليغ رات الالزمة والدفع بها ددما.
 -90ويسووعو المقوورر الخوواصا موون خووالل عمل ووة شوواملة ودائمووة علووو المشوواركة والحوووار
المفيوحا نلو وضع مبا ئ توج ه ة بشمن حقوق اإلنسان والةحة العقل ة لمساعدة جم وع
أصووحاب المةوولحة علووو تنف ووذ ا ووات الةووحة العقل ووة القائمووة علووو الحقوووقا ك و فووي
مجال عمله .ويرحب المقرر الخاص بالمساهمات وااديراحات في هذا الةد .

باء-

اليوص ات

 -91يوودعو المقوورر الخوواص نلووو نيجووا د ووا ة دووا رة علووو مواجهووة عووبء العقبووات عبوور
العالما وتضم ن الس ا ات العامة صحة عقل ة مبيكورة دائموة علوو الحقووق .ويشوم ذلوك
مناصرين حكوم ن يساهمون في جهو بناء الس ا ات الدول ةا ود ا ات في مجال الطب
النفسووي المهنووي تقو م المقاربووة المرتبطووة بضوورورة اليغ وورا ومووديري خوودمات الةووحة العقل ووة
الذين ييزعمون هذا اليغ ر ويعطون المثالا ومسووولي البلوديات الوذين يناصورون ابيكوارات
الفئات الشعب ة .ويجب أن يعم هوواء األشوخاص ضومن شوراكة موع نواخب هما بمون فو هم
المةابون باليوحدا واألشخاص ذوو اإلعادة الذهن ةا واإل راك ةا والنفس ة  -ااجيماع ة.
 -92وبغ ووة معالجووة خلو المقاربووة الطب ووة األح ائ ووة فووي تنوواول خوودمات الةووحة العقل ووةا
يوصي المقرر الخاص الدول بما يلي:
اتخاذ تداب ر فورية إلنشاء أطور تشوارك ة شواملة وها فوة ليةوم م وصونع القورار
(أ)
بشوومن الس ا ووات العامووة تيضوومنا فووي جملووة أمووورا علموواء الوونفسا واألخةووائ ن ااجيموواع نا
والممرض نا والمسيف دين من الخدماتا والمجيمع المدنيا والفقراءا واألشد ضعفا؛

(ب) الق وواما نلووو جانووب أصووحاب المةوولحة المعن و ن اآلخورينا بمووا فووي ذلووك
المو سات األكا يم ةا بإعا ة تحديد أولويات البحوث في مجال الةحة العقل ةا وذلوك
بغ ووة تعزيووز بحوووث مسوويقلةا وموون نوع ووة ج وودة وتشووارك ةا فووي مجووال العلوووم ااجيماع ووةا
ومنابر البحوثا فضالا عن ا يكشاف نماذج بديلة للخدمات تكون غ ر دسرية؛
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( ) ندامة شراكات مع المو سات األكا يم ة بغ ة اليةودي للفجووة المعرف وة
بش وومن الة ووحة العقل ووة القائم ووة عل ووو الحق وووقا وتل ووك القائم ووة عل ووو ال وودل ض وومن بو ورامج
تدريس الطب.
 -93وبغ ة ضمان معالجوة المحود ات ااجيماع وة واأل ا و ة للنهووص بالةوحة العقل وة
للجم عا يوصي المقرر الخاص الدول بما يلي:
تحديوود أولويووات تعزيووز الةووحة العقل ووة والودايووة فووي الس ا ووات العامووةا
(أ)
وزيا ة اا يثمارات في مخيلف الوزارات المعن ة؛
(ب) اتخوواذ نج وراءات فوريووة لوضووع ا ووات عامووة تينوواولا بمووا ييماشووو مووع
أهداف الينم ة المسويدامةا الةوحة العقل وةا والينم وة الشواملة للطفولوة المبكورة والمراهقوةا
ونعطاء األولوية ليعزيز العالجات النفس ة ااجيماع ة؛
( ) اتخوواذ تووداب ر ا ووات ة وتش وريع ة بشوومن القضوواء علووو العنووف ف وي جم ووع
الب ئات اليي يع ش ف ها الناسا ويدر ونا ويعملون؛
(د) اتخوواذ نج وراءات فوري ووة موون أج و الية وودي للقوالووب النمط ووة الجنس ووان ة
المس ئةا والعنف الجنسانيا والوصول نلو الةحة الجنس ة واإلنجاب ة؛
(ه) اتخاذ خطوات فورية من أج القضاء علو العقاب البدني لألطفالا بمون
ف هم األطفال ذوو اإلعادةا وعلو نيداعهم في مو سات الرعاية.
 -94وبغ ة ضمان أن يكف اليعواون الودولي نعموال الحوق فوي الةوحة العقل وة وتحق وق خطوة
الينم ة المسيدامة لعام ٢٠٣٠ا ينبغي أن تعم الدول والمو سات الدول ة علو ما يلي:
ننهوواء ك و الوودعم المووالي المقوودم لمو سووات الةووحة العقل ووة المنفةوولةا
(أ )
ومسيشف ات األمراص النفس ة وغ رها من المرافق والخدمات المنفةلة؛
(ب) تعم و م مراعوواة الحووق فووي الةووحة العقل ووة ضوومن ا وويرات ج ات ونج وراءات
الةحةا والحد من الفقرا والينم ةا ون راجهوا بكو وضووح فوي الس ا وات وخطوا الةوحة
العامة وذات األولوية؛
( ) النهوص بالةحة العقل ة فوي جم وع أنشوطة رصود أهوداف الينم وة المسويدامةا
بما في ذلك في المحاف الس ا ة الرف عة المسيو .
 -95وم وون أجو و كفال ووة خ وودمات الرعاي ووة الة ووح ة لض وومان الح ووق ف ووي الة ووحة العقل ووة
للجم عا ينبغي أن تعم الدول علو ما يلي:
كفالووة مشوواركة المسوويخدم ن فووي تةووم م وتنف ووذ وتقووديم وتق و م خوودمات
(أ )
الةحة العقل ةا ونظمها و ا اتها؛
(ب) ود ووف توج ووه اا وويثمار نل ووو الرعاي ووة المو س ووات ة ونع ووا ة توج هو وه نل ووو
الخدمات المجيمع ة؛
( ) اا وويثمار فووي الخوودمات النفسو ة اليووي تنوودرج فووي الرعايووة األول ووة والخوودمات
المجيمع ة ليمك ن المسيخدم نا واحيرام ا يقاللهم؛
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(د)

زيا ة اا يثمار في خدمات الةحة العقل ة البديلة ونماذج الدعم؛

(ه) وضع مجموعوة عالجوات نفسو ة اجيماع وة أ ا و ةا ومنا وبةا ومقبولوة (ثقاف وا
أيضا)ا وعال ة الجو ةا واعيبارها مكونا أ ا ا من مكونات اليغط ة الةح ة الشاملة؛
(و) اتخ وواذ ت ووداب ر ملمو ووة وموجه ووة نل ووو خف وول العالج ووات الطب ووة القسو ورية
بشك جذريا وت س ر اليوجه نلو الحد من جم ع حاات ااحيجواز القسوري والعالجوات
النفس ة القسرية؛
(ز) اليموواس المسوواعدة اليقن ووة موون مبووا رة منظمووة الةووحة العالم ووة للحقوووق
الميعلقة بالجو ة بغ ة تق م وتحس ن نوع ة الرعاية الةح ة العقل ة.
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