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تـقـديــم
عندما �أعد فريق برنامج ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد العربية ورقة املفاهيم التي قدمها
�إىل امل�ؤمتر الإقليمي الت�شاوري الذي عقدته الور�شة مع عدد من ال�رشكاء يف البلدان العربية ما بني
عمان بعنوان «العدالة االجتماعية والتنمية الإيجابية
 23و  26ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2010يف ّ
وال�صحة النف�سية للجميع» ،مل يكن يخطر يف باله �أن مقدمات تلك الورقة �سوف تكت�سب راهنية
مبا�رشة بعد �أقل من �شهر من امل�ؤمتر.
كتب الفريق يف و�صفه ل�سياق ورقة املفاهيم ما يلي:
«يواجه عدد من البلدان العربية �أزمات م�ستمرة اقت�صادية و�سيا�سية وبيئية،
ونزاعات ،وحاالت طوارئ وتهجري ،كما تعاين جمموعات كبرية يف املجتمع من
«م َع ْومل» يت�أ ّتى
يومي ًا لعامل ُ
تتعر�ض جمتمعاتنا ّ
الفقر والبطالة .بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
ؤذى و�ضاغط ،ي�ؤ ّثر على التما�سك االجتماعي والأمان
عنه تغيريات كثرية بع�ضها م� ٍ
تطور الهوية ،كما ت�ؤ ّدي ،يف حال مل
والعدالة .ولهذه التغيريات ت�أثريات كبرية على ّ
يتم التعاطي معه� ،إىل زيادة يف القلق واالكتئاب ،و�إىل خلل يف ا�ستخدام الأدوية،
و�إىل مزيد من العنف ،و�إىل �سلوك انتحاري ،ب�شكل خا�ص لدى الأطفال وال�شباب.
تتنوع املح ّددات االجتماعية مل�شاكل ال�صحة النف�سية ،وهي ترتاوح بني �أ�سباب
ا�ستياء فردية وق�ضايا ت�ؤثر على املجتمع ب�أكملهّ ،ما ي�ؤكّ د على احلاجة �إىل مقاربة
�شمولية لل�صحة النف�سية ،متع ّددة امل�ستويات والأق�سام،
تت�ضمن جماالت و�أطراً
ّ
خمتلفة .لذا ،علينا الت�شديد على �أهمية املح ّددات االجتماعية االقت�صادية لل�صحة
يف هذا الإطار الإقليمي ،حيث تغيب املكونات الأ�سا�سية للعدالة �أي احلقوق واملوارد
والفر�ص عن حياة النا�س اليومية ،ما يجعل �أق�سام ًا كبرية من املجتمع تعترب هذه
جمردة ،يتم ذكرها فقط يف الدرا�سات والتقارير.
املفاهيم معامل ّ
ت�أتي هذه الورقة من خلفية هذه الأحداث والتطورات التي ت�ؤثر على حياة
النا�س ووعيهم و�صحتهم النف�سية .وي�ضاعف تعقيد الو�ضع املتزايد يف املنطقة
العربية و�آثاره املتنوعة احلاجة �إىل �صحة نف�سية مرتكزة �إىل املجتمع ،كما ح ّددتها
درا�سات عديدة لقيا�س احلاجات وغريها يف املنطقة.
وفيما ميكن �أ ّال تظهر العالقة بني العدالة االجتماعية وبني ال�صحة النف�سية يف
مرات عديدة �سوء ال�صحة ك�إحدى نتائج غياب العدالة
كافة الدرا�سات ،يظهر يف ّ
االجتماعية وغياب امل�ساواة والعدل».
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تقدمي

بعد ثالثة �أ�سابيع على انعقاد امل�ؤمتر ،يف  17كانون الأول  /دي�سمرب� 2010 ،أحرق حممد
البِوعزيزي نف�سه احتجاج ًا على �أو�ضاعه املعي�شية املرتدية ،فكانت ال�رشارة التي �أطلقت ثورة
تون�س .ومل تنتظر م�رص طوي ًال حتى �أ�صابت ال�رشارة اله�شيم يف  25كانون الثاين  /يناير ،2011
ما �أنب�أ بفتح الطريقنحو تخلي�ص البلدين العربيني من اال�ستبداد و�إطالق م�سار التغيري من �أجل
العدالة وامل�ساواة.
�أن يحرق �إن�سان نف�سه نتيجة الفقر والبطالة هو �أق�صى تعبري عن ان�سداد �أفق العالقة بني
املواطن والنظام مبا يف ذلك القوانني وال�سيا�سات والت�رشيعات التي حتكم هذه العالقة .لذلك،
كان ال بد من �إلقاء نظرة فاح�صة على هذا اجلانب يف حماولة لتلم�س �إمكانيات فتح ثغرات يف
هذا االن�سداد.
iiiii

ا�ستند برنامج ال�صحة النف�سية يف «ور�شة املوارد العربية» �إىل عدد من ور�ش العمل الإقليمية
واملحلية التي عقدها والتي كان من �أهم تو�صياتها احلاجة �إىل العمل على �إلقاء ال�ضوء على
ال�سيا�سات والت�رشيعات املتعلقة بال�صحة النف�سية والنف�س – اجتماعية يف البلدان العربية،
وحتديد الثغرات فيها والفر�ص املتاحة لتعديلها.
�أعدت الدرا�سة د .ب�سمة عبد العزيز وراجعتها م�سئولة ملف ال�صحة والتمييز يف «املبادرة
امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية» د .راجية اجلرزاوي .وقد جاءت من �ضمن فعاليات املرحلة الثانية
من برنامج ال�صحة النف�سية لور�شة املوارد العربية� .إنها الدرا�سة الثالثة التي تتناول هذا املو�ضوع
بعد درا�ستني �أجراهما الربنامج لنف�س الغر�ض يف لبنان وفل�سطني ،متوخي ًا بذلك ت�شجيع امل�شاركة
الوا�سعة يف الت�رشيع والرقابة عليه ،و�ضمان �أن تراعي القوانني والت�رشيعات ال�صحة النف�سية
تطور خطط املناداة لتلبية احلق يف ال�صحة النف�سية للجميع.
والتنمية الإيجابية ،و�أن ّ
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن د .عبد العزيز كانت قد �أعدت هذه الدرا�سة قبل ثورة  25يناير ،لذلك
فهي تكت�سب �أهمية ا�ستثنائية الآن يف ظل االجتاه العام الذي ت�أخذه عملية حتديث القوانني
وال�سيا�سات والت�رشيعات يف م�رص بتحديدها لكثري من مواطن الداء ال�سائدة وخ�صو�ص ًا ما يتعلق
منها بال�صحة النف�سية ،ورعاية املر�ضى النف�سيني ،وانت�شار املخدرات ،وال�صحة النف�سية للمر�أة
و�آثار العنف والتمييز عليها.
�أخرياً ،ن�شكر الباحثة د .ب�سمة عند العزيز ود .راجية اجلرزاوي على هذا اجلهد املميز امللتزم
ق�ضايا حقوق النا�س يف جمال ال�صحة النف�سية .كما ن�شكر املجل�س الرنوجي لل�صحة النف�سية
والوكالة الرنوجية للتعاون التنموي على دعمهما الربنامج يف مرحلتيه الأوىل والثانية.

د .غ�سان عي�سى

املن�سق العام
ور�شة املوارد العربية ،حزيران/يونيه 2011
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متهيد
مو�ضوع الدرا�سة و�أهدافها

�سعت هذه الدرا�سة �إىل و�ضع عدد من ال�سيا�سات والت�رشيعات امل�رصية يف ب�ؤرة ال�ضوء ،وذلك
ملعرفة مدى ت�أثريها على ال�صحة النف�سية للأفراد ،ولتحديد مواطن ال�ضعف والق�صور فيها من
منظور حقوقي .وتهدف الدرا�سة بهذا �إىل امل�ساهمة يف جهود املناداة والدعوة لتلبية احلق يف
ال�صحة النف�سية عن طريق حتديد ال�صعوبات والعوائق املطلوب تعديلها وتطويرها.
الإجراءات املنهجية

هذه درا�سة و�صفية حتليلية تعتمد على جمع البيانات واملعلومات املوثقة وحتليلها كم ًا وكيفا.
اعتمدت الدرا�سة على خطوتني رئي�سيتني هما:
 )1جمع البيانات وت�شمل:

• الت�رشيعات وال�سيا�سات اخلا�صة بالرعاية النف�سية وعالج املر�ضى النف�سيني ،مبا يف
ذلك اخلدمات التي تتوافر داخل املجتمع.
• الت�رشيعات وال�سيا�سات اخلا�صة مبواجهة الإدمان وتعاطي املواد املخدرة خا�صة بني
ال�شباب.
• الت�رشيعات وال�سيا�سات التي ميكن �أن ت�ؤثر بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة على
ال�صحة النف�سية للن�ساء.

 )2القراءة النقدية التحليلية لكل البيانات واملعلومات التي مت جمعها مع الرتكيز على:

• مدى االن�سجام بني الت�رشيعات وال�سيا�سات واخلطط التنفيذية يف جمال ال�صحة
النف�سية ،من ناحية ،ومبادئ حقوق الإن�سان ،من ناحية �أخرى.
• تقييم التطبيق العملي لتلك ال�سيا�سات والواقع الفعلي بالرجوع �إىل تقارير اجلهات
واملنظمات املعنية ونتائج اللقاءات الفردية.
• التعرف على نقاط القوة و�أوجه الق�صور على م�ستويات و�ضع ال�سيا�سات والت�رشيع
والتطبيق فيما يخ�ص ق�ضايا ال�صحة النف�سية.

جمال الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على عدد حمدود من الت�رشيعات وال�سيا�سات التي مت اختيارها تبع ًا حلجم
الت�أثري الذي تعك�سه على ال�صحة النف�سية للأفراد .وقد وجد القائمون على الدرا�سة �أن ا�ستعرا�ض
جميع القوانني والقرارات املعمول بها يف م�رص والتي ت�ؤثر على ال�صحة النف�سية للأفراد هو �أمر
9
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�شديد ال�صعوبة نظرا ل�ضخامة تلك القوانني والقرارات ،من ناحية ،ونظراً لندرة املعلومات املوثقة،
و�صعوبة احل�صول على غالبيتها ،من ناحية �أخرى .ت�شمل الدرا�سة يف بع�ض �أجزاءها متابعة
للتطور الت�رشيعي اخلا�ص بالقوانني امل�ؤثرة يف ال�صحة النف�سية حتديداً تلك التي مت تعديلها �أو
ا�ستبدال �أخرى بها �سواء جاءت �أكرث توا�ؤما مع مبادئ حقوق الإن�سان �أو �أكرث تعدي ًا عليها.
الأدوات

�أهم الأدوات التي ا�ستخدمت يف الدرا�سة كان حتليل امل�ضمون ،حيث جرى تطبيقه على الت�رشيعات
وال�سيا�سات املختارة مع ربط هذا التحليل مب�شكالت الواقع .وجرى اال�ستعانة �أي�ض ًا باملقابالت
ال�شخ�صية التي �أمكن من خاللها جمع بع�ض املعلومات التي تعذر العثور عليها يف �صورة وثائق
مكتوبة.
فريق الدرا�سة

راجعت الدرا�سة د .راجية اجلرزاوي ،و�ساهم يف توفري املواد والوثائق كل من د .عايدة �سيف الدولة
والأ�ستاذة هدى ن�رص اهلل املحامية.

ب�سمة عبد العزيز
معدّة الدرا�سة
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مقدمة الدرا�سة
حتفل الت�رشيعات امل�رصية بقوانني كثرية م�ؤثرة على ال�صحة النف�سية للأفراد .فبالإ�ضافة
�إىل الت�رشيعات والقوانني ،هناك طائفة من القرارات وال�سيا�سات التي ال ميكن �إغفالها لعالقتها
الوطيدة بال�صحة النف�سية للأفراد .ومع الت�سليم ب�أن القوانني وال�سيا�سات ت�ؤثر على جميع الأفراد
�إال �أن هناك بع�ض الفئات التي ميكن اعتبارها �أ�ضعف و�أكرث عر�ضة للت�أثر بالظروف املحيطة،
و�أقرب كذلك �إىل الوقوع فري�س ًة للأعرا�ض �أو اال�ضطرابات النف�سية يف حال مواجهة �ضغوط كربى
�أو انتهاكات ت�سلب من حقوقها التي يفرت�ض �أن تكفلها لها املواد الد�ستورية والقوانني واملواثيق
الدولية.
هذه الفئات ال�ضعيفة ت�شمل الأفراد امل�صابني با�ضطرابات وعلل نف�سية ،خا�صة يف ظل ثقافة
املجتمع ال�سلبية حول املر�ض النف�سي .وهناك �أي�ض ًا فئة املدمنني ومتعاطيي املخدرات وغالبيتهم
من ال�شباب الذين تكون �صحتهم النف�سية �أكرث عر�ض ًة للخطر ب�سبب طبيعة املرحلة العمرية التي
ميرون بها والتحديات االقت�صادية واالجتماعية املحيطة بهمُ .ي�ضاف �إىل الفئتني ال�سابقتني فئة
الن�ساء التي تواجه انتهاكات م�ضاعفة ب�سبب التفرقة والتمييز املبنيني على النوع االجتماعي.
�سوف نتعر�ض يف هذه الدرا�سة على التوايل �إىل ال�سيا�سات والت�رشيعات امل�ؤثرة يف رعاية
املر�ضى النف�سيني ،ثم الت�رشيعات التي مت�س بع�ض امل�شكالت الأ�سا�سية امل�ؤثرة يف ال�صحة
النف�سية لل�شباب مثل تلك املرتبطة مبكافحة الإدمان وتعاطي املواد املخدرة ،و�أخرياً الت�رشيعات
التي تتناول حقوق الن�ساء وتقنن التمييز �ضدهن.
خلفية دميوجرافية

ت�ضم م�رص �أعلى كثافة �سكانية يف املنطقة العربية .ورغم ات�ساع امل�ساحة اجلغرافية للبالد
(حوايل مليون كيلو مرت مربع) �إال �أن ال�سكان يتمركزون يف  % 7.83فقط من م�ساحة الأر�ض حيث
�أن باقي الأر�ض �صحراوية .ويعي�ش  %57من ال�سكان يف الريف و  %43يف احل�رض 1.يبلغ عدد �سكان
م�رص طبق ًا لآخر تعداد �سكاين من�شور عام  2008حوايل  72مليون ن�سمة ،وهو رقم ال يت�ضمن ما
يقرب من  3.9ماليني م�رصي يعي�شون يف اخلارج 2.حوايل  %37من ال�سكان هم دون �سن 15
عاما 3.وقد بلغت معدالت البطالة بني ال�شباب من � 20إىل  29عاما حوايل  ،%21بينما بلغت ن�سبة
 1اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�صاء :امل�ؤ�رشات الدميوجرافية لعام ،2008
http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/fdl/fmnal2?lname=FREE&lang=1

2
3

.Fatma El zanaty (2008): Egypt demographic and national survey, pp.1
.WHO (2006): regional health systems observatory, health system profile – Egypt, pp.7
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الأمية بينهم يف عام  2006حوايل � %18أي ما يوازي  4.1مليون �شاب 4.بالإ�ضافة �إىل هذا فقد
�أظهر تقرير ملركز معلومات جمل�س الوزراء �أن ن�سبة املواطنني الفقراء املتمتعني مبظلة الت�أمينات
5
االجتماعية وال�صحية تبلغ نحو  %15فقط ،بينما هي ال�ضعف يف الطبقات غري الفقرية.
تحُ دد ن�سبة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف م�رص بن�سبة  ،% 1.9وهي ن�سبة ت�ضم ذوي الإعاقات
احلركية وال�سمعية والب�رصية والكالمية والذهنية 6،ومع ذلك ال توجد يف القرير الر�سمي لتقييم
الأو�ضاع ال�صحية يف م�رص �أي �إ�شارة �إىل اال�ضطرابات �أو الإعاقة النف�سية.

http://www.eip.gov.eg/Documents/StudiesDetails.aspx?id=682 4
 5ماجد عثمان و�آخرون� :أو�ضاع الفقراء يف م�رص ،مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،تقارير معلوماتية ،عدد  ،39مار�س
.2010
 6تقرير تقييم الأو�ضاع ال�صحية يف م�رص من واقع م�سح العقد االجتماعي� ،ص.2005 ، 28
www.eip.gov.eg/Documents/ResearchCentersStudies.aspx
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الف�صل الأول

ال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة
بال�صحة النف�سية ورعاية املر�ضى النف�سيني
ي�شري تعريف ال�صحة الوارد يف د�ستور منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أنها «حالة من اكتمال
جمرد انعدام املر�ض �أو العجز»� .أي �أن ال�صحة النف�سية ال
ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعياً ،ال ّ
تقت�رص على غياب اال�ضطراب النف�سي بل متثل حالة من العافية ميكن فيها للفرد تنمية قدراته
والتكيف والتعامل مع التحديات اليومية العادية .من ناحية �أخرى ،ين�ص العهد الدويل
اخلا�صة
ّ
للحقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية على حق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من
ال�صحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه .7بهذا املعنى ،مت ّثل ال�صحة النف�سية الأ�سا�س الالزم ل�ضمان
8
العافية للفرد واملجتمع ،بحيث متكنهما من ت�أدية وظائفهما ب�شكل فعال.
اال�ضطراب النف�سي

ال يكفي لتحديد ا�ضطراب نف�سي �أن يعاين الإن�سان �أعرا�ض ًا نف�سية ،بل ي�ستدعي الأمر �أن تتواجد
هذه الأعرا�ض يف ارتباط معني ولفرتة معينة و�أن يكون لها ت�أثري ذو داللة على الأداء االجتماعي
والوظيفي والوجداين لل�شخ�ص لكي تدخل حتت م�سمى اال�ضطراب .تت�ضمن اال�ضطرابات النف�سية
طيف ًا وا�سع ًا من امل�شكالت ،متباينة الأعرا�ض لكنها تتميز يف عموميتها مبزيج من التعرث يف
التفكري والوجدان وال�سلوك والعالقات مع الآخرين .ويت�ضمن ذلك على �سبيل املثال ا�ضطراب
الف�صام واالكتئاب والت�أخر العقلي واال�ضطرابات املرتتبة على �إدمان العقاقري 9،وكلها ت�ؤثر على
قدرة الفرد على التكيف مع بيئته االجتماعية وعلى �أداء دوره ب�شكل �إيجابي فعال.
• وبائيات اال�ضطرابات النف�سية يف م�رص

تفتقر م�رص �إىل وجود درا�سات وا�سعة حول ن�سب انت�شار اال�ضطرابات النف�سية حتى �أنه ورد يف
 7الأمم املتحدة :العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .1966 ،12
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ar/index.html 8
/http://www.who.int/topics/mental_disorders/en 9
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ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين امل�صري

�أحد تقارير منظمة ال�صحة العاملية لعام � 2006أن  %4فقط من �أبحاث ال�صحة يف م�رص تتناول
10
ال�صحة النف�سية.
�أورد «�أطل�س ال�صحة النف�سية» ال�صادر عن منظمة ال�صحة العاملية عر�ض ًا لبع�ض الدرا�سات
و�إن كان �أحدثها مل يتجاوز عام  .2004من الدرا�سات امل�شار �إليها يف اجلزء اخلا�ص مب�رص درا�سة
غامن و�آخرين ( )2004يف خم�س حمافظات ،والتي وجدت �أن  %17من ال�سكان يعانون ا�ضطرابات
نف�سية (تراوحت الن�سبة بني املحافظات ما بني  11و  ،)%25.4و�أن ت�صنيف تلك اال�ضطرابات من
الأكرث �إىل الأقل �شيوعا و�ضع االكتئاب يف املقدمة بن�سبة  ،%6.4يليه ا�ضطرابات القلق بن�سبة
 ،%4.9ثم اال�ضطرابات النف�س ج�سدية بن�سبة  ،%0.6ثم اال�ضطرابات الذهانية بن�سبة .11%0.3
و�أ�شار الدكتور �أحمد عكا�شة �إىل �أن �إحدى الدرا�سات التي �أجراها والتي تناول فيها عينة
جمتمعية ع�شوائية يف مركزين� ،أحدهما يف احل�رض والآخر يف الريف ،قد �أظهرت �أن معدل
الإ�صابة با�ضطراب االكتئاب يبغ حوايل  .%15وكانت �أبرز نتائج هذه الدرا�سة ارتفاع معدل
الإ�صابة با�ضطراب االكتئاب يف الريف ( )%19.7عنه يف احل�رض ( .12)%11.4جدير بالذكر �أن
الدرا�سة �أ�شارت �إىل اال�ضطرابات النف�سية ولي�س جمرد الأعرا�ض النف�سية ،مع الأخذ يف االعتبار �أن
الأعرا�ض النف�سية حتى وان مل ت�ستوف �رشوط الت�شخي�ص الكامل لال�ضطراب فهي قد ت�ؤثر كثرياً
على الفرد من حيث املعاناة التي تت�سبب فيها و�آثارها على حياته االجتماعية والوظيفية .كذلك
وجدت الدرا�سة �أن هناك عدداً من العوامل االجتماعية واالقت�صادية ترتبط بالظواهر املر�ضية
النف�سية وتزيد من احتماالتها .خل�صت الدرا�سة هذه العوامل يف كل من النوع االجتماعي (حيث
الن�ساء �أكرث عر�ضه للإ�صابة من الرجال) ،واحلالة االجتماعية (�أعلى بني الأرامل واملطلقني)،
واحلالة االقت�صادية (البطالة والأمية واالزدحام).
يالحظ �أن ن�سبة كبرية من
واحلقيقة �أن الأمر ال يقت�رص على قلة الأبحاث والدرا�سات فقط لكن َ
�أبحاث ال�صحة النف�سية �أو اال�ضطراب النف�سي ت�صدر عن اجلامعات يف �سياق التح�ضري للح�صول
على درجات املاج�ستري �أو الدكتوراه ،حيث امليزانية املتوفرة للبحث �ضئيلة والوقت املتاح �أمام
طالب الدرا�سات العليا حمدود .يف �أغلب الأوقات تقت�رص الدرا�سة الوبائية على من يرتددون على
املن�ش�أة ال�صحية �سواء كمر�ضى يف الق�سم الداخلي �أو العيادة اخلارجية ما يجعل كثرياً من الأبحاث
والدرا�سات املوجودة تفتقر �إىل املقومات التي جتعلها معرب ًة عن الواقع ب�شكل واف.
• العبء املر�ضي لال�ضطرابات النف�سية

تفيد معرفة مدى انت�شار اال�ضطرابات النف�سية وتوزيعها يف املجتمع يف و�ضع خطة �شاملة
10

(.WHO-AIMS report on mental health system in Egypt (2006
www.who.int/mental_health/evidence/who_aims_report_egypt.pdf

11
12

14

غامن و�آخرون ،م�شار �إليها يف :منظمة ال�صحة العاملية� ،أطل�س ال�صحة النف�سية� ،2005 ،ص .176
معلومات من حوار مع الدكتور �أحمد عكا�شة رئي�س اجلمعية امل�رصية للطب النف�سي.
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للتعامل معها .ميكن من خالل هذه املعرفة حتديد االحتياجات الأ�سا�سية و�أوجه ال�ضعف والقوة
يف اخلدمات املقدمة ومن ثم العمل على تطويرها ،خا�ص ًة و�أن العبء املر�ضي لال�ضطرابات
النف�سية ال يرهق كاهل الأفراد فح�سب بل ينعك�س �أي�ض ًا على البنية االقت�صادية واالجتماعية
للمجتمع انعكا�س ًا �سلبياً.
�شهد العقدان ال�سابقان اهتمام ًا متزايداً مبحاولة و�ضع ت�صور لعدد �سنوات العمر املهدرة ب�سبب
اال�ضطراب النف�سي �إذ ق ّدرت الأبحاث �أن اال�ضطرابات النف�سية تقتطع  %12من �إجمايل �سنوات
13
العمر املهدرة ب�سبب الإعاقة .ومن املتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة �إىل  %15بحلول عام ،2020
وتو�ضح الدرا�سات �أن ا�ضطرابات االكتئاب ت�أتي على قمة اال�ضطرابات النف�سية املت�سببة يف هذا
14
الإهدار.
�إن �إ�صابة ال�صحة النف�سية باالعتالل تعود مبردود �سيئ على الفرد واملجتمع� ،سواء كان هذا
االعتالل على هيئة ا�ضطراب كامل �أو جمرد َع َر�ض من �ضمن �أعرا�ض اال�ضطراب ،ف�إنه ي�ؤثر يف
قدرة الفرد على التكيف مع ظروف احلياة ويحد من قدراته على التقدم والإنتاج ،كما يجعل منه
عبئ ًا ثقي ًال على نف�سه وعلى الآخرين.
خدمات ال�صحة النف�سية
• امل�ست�شفيات والعيادات

يبلغ عدد امل�ست�شفيات احلكومية املخ�ص�صة لل�صحة النف�سية يف م�رص  18م�ست�شفى موزعة
على عدد من املحافظات .وتبلغ طاقتها الت�شغيلية الإجمالية حوايل � 6000رسير .بلغت ن�سبة
الإ�شغال يف امل�ست�شفىات التابعة للأمانة العامة لل�صحة النف�سية يف �شهر يوليو/متوز من عام
 2008حوايل  .%80ويقدر عدد املر�ضى الذين مت �إدخالهم �إىل امل�ست�شفىات النف�سية التابعة
للأمانة العامة لل�صحة النف�سية عام  2004حوايل  23.047مري�ضا. 15
بالإ�ضافة �إىل هذه امل�ست�شفىات احلكومية املتخ�ص�صة توجد يف بع�ض امل�ست�شفىات العامة
يف عدد من املحافظات �أق�سام لل�صحة النف�سية تبلغ طاقتها الإجمالية حوايل � 600رسير ،كما
توجد �أق�سام للطب النف�سي يف ت�سع من كليات الطب باجلامعات املختلفة وفيها حوايل � 200رسير
�أما امل�ست�شفىات اخلا�صة فال تتجاوز طاقتها الإجمالية � 750رسيرا ،وهو ما ي�شري �إىل �أن وزارة
ال�صحة تع ّد املق ّدم الأول والأ�سا�سي خلدمات ال�صحة النف�سية يف م�رص.
يبلغ عدد العيادات اخلارجية لل�صحة النف�سية يف م�رص حوايل  62عيادة .يف عام 2004
13
14
15

Murray CJL and Lopez A (1996a) The Global Burden of Disease: A Comprehensive Assessment of
Mortality and Disability from Diseases, Injuries and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Harvard
School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank, Cambridge
(MA), Harvard University Press
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بلغ عدد املرتددين على العيادات اخلارجية � 176.133شخ�صا 16.اثنتان فقط من هذه العيادات
خم�ص�صتان خلدمة الأطفال واملراهقني ،وهناك عيادة واحدة متنقلة �أخرى تقوم بتقدمي خدمة
املتابعة للحاالت التي تتلقى العالج يف املجتمع �أي خارج امل�ست�شفى� .أما مراكز تقدمي الرعاية
النهارية فال يتجاوز عددها مركزين اثنني .ووفق ًا لتقارير منظمة ال�صحة العاملية ف�إنه ال توجد يف
م�رص �أي خدمات للإقامة طويلة الأمد �أو برامج للإ�سكان خم�ص�صة للمر�ضى النف�سيني �أثناء �أو بعد
17
العالج ،كما تعاين م�رص ب�شكل عام من نق�ص خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية والوقائية.
• املوارد الب�رشية

يبلغ �إجمايل عدد الأفراد العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية  4.98لكل � 100ألف من ال�سكان
موزعني كالتايل� :ألف طبيب نف�سي ( 1.44لكل � 100ألف من ال�سكان) 147 ،طبيبا من تخ�ص�صات
�أخرى غري الطب النف�سي ( 0.2لكل� 100ألف من ال�سكان) 1806 ،ع�ضو هيئة متري�ض (� 2.6إىل
كل � 100ألف من ال�سكان)� 75 ،إخ�صائيا نف�سيا ( 0.11لكل �ألف )100و� 188إخ�صائيا اجتماعيا
(بن�سبة  0.27لكل �ألف. 18)100
الأرقام املذكورة �أعاله تو�ضح الفجوة القائمة بني الو�ضع احلايل وبني تو�صيات منظمة
ال�صحة العاملية 19،كما �أن توزيع تلك املوارد ي�شهد تباينا دا ًال بني املناطق احل�رضية واملناطق
الريفية حيث يبلغ عدد الأطباء النف�سيني العاملني يف العا�صمة وحولها على �سبيل املثال حوايل
� 1.6ضعف عددهم يف �سائر �أنحاء البالد ،كما يبلغ حجم هيئة التمري�ض يف العا�صمة وما حولها
ثالثة �أ�ضعاف حجمها يف املناطق الأخرى وهو ما ي�شري �إىل وجود عجز �شديد يف بع�ض املناطق
النائية واملتطرفة وكذلك �إىل �ضعف اخلدمة املقدمة يف الأقاليم واملحافظات.
• الإنفاق على خدمات ال�صحة النف�سية

ال يتجاوز الإنفاق احلكومي على ال�صحة النف�سية يف م�رص  %2من جممل امليزانية املخ�ص�صة
لل�صحة .يتم توجيه حوايل  %59من هذه الن�سبة للإنفاق على م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية التي
16
17
18
19
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منظمة ال�صحة العاملية�« :أداة تقييم �أنظمة ال�صحة النف�سية :م�رص»� ،ص.2006 ،10
املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية :م�رشوع قانون ال�صحة النف�سية :خطوة �أوىل على الطريق ال�صحيح ،برنامج
ال�صحة وحقوق الإن�سان – نوفمرب /ت�رشين الثاين ،2008

.WHO (2006): regional health system observatory: health system profile –Egypt

WHO (1996): world health organization, recommendations for mental health services, Geneva

حتدد منظمة ال�صحة العاملية املعايري الأمثل خلدمات ال�صحة النف�سية ب�أن توزع  %75من خدمات ال�صحة النف�سية
توزيع ًا مت�ساوي ًا على كافة مناطق البالد ،و�أن يخ�ص�ص  %25من �أ�رسة امل�ست�شفيات العامة للمر�ضى النف�سيني ،و�أن
ال تزيد امل�سافة �إىل �أقرب من�شاة نف�سية عن م�سافة �ساعة �سفر بال�سيارة .كذلك �أو�صت ب�أال تقل ن�سبة عدد الأطباء
النف�سيني �إىل ال�سكان عن  1 – 0.25لكل ع�رشة �آالف من ال�سكان و�أال تقل ن�سبة �أ�رسة الطب النف�سي عن � 8-5أ�رسة
لكل ع�رشة �آالف من ال�سكان.
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ترتكز ب�شكل خا�ص يف املدن الكربى واملناطق احل�رضية.20
لقد �أو�ضح تقرير احل�ساب القومي ملراجعة �أوجه الإنفاق يف جمال ال�صحة والذي ي�ستهدف
حتديد ما �إذا كان الإنفاق ين�سجم مع االحتياجات ال�صحية يف البلد� ،أن اجلزء الأكرب من الإنفاق
على ال�صحة يتم من جيب امل�ستهلك مبا�رشة 21،و� ْإن كان التقريرمل يتناول الإنفاق على ال�صحة
النف�سية على وجه التحديد.
الهيكل التنظيمي خلدمات ال�صحة النف�سية

تدار خدمات ال�صحة النف�سية يف م�رص من خالل هيكلني تابعني لوزارة ال�صحة :الهيكل الأول
يتمثل يف الأمانة العامة لل�صحة النف�سية� .أما الهيكل الثاين فهو الإدارة العامة لل�صحة النف�سية
22
يف وزارة ال�صحة.
• الأمانة العامة لل�صحة النف�سية

قرار وزير ال�صحة وال�سكان رقم  32ل�سنة  1998ق�ضى ب�إن�شاء �أمانة عامة لل�صحة النف�سية
ومراكز عالج الإدمان بديوان عام وزارة ال�صحة تتبع وزير ال�صحة وال�سكان مبا�رشة 23.وتبع ًا
للقرار جرى حتديد مهام الأمانة يف كل من الإ�رشاف علي م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية ومراكز
عالج الإدمان ،ومتابعة �أعمال هذه الوحدات ب�صفة م�ستمرة مبا يحقق حت�سني الأداء فيها وتطويره،
والتن�سيق بني هذه الوحدات وغريها من الوحدات املتخ�ص�صة مبا يحقق التكامل بينها ،واقرتاح
االعتمادات املطلوبة يف م�رشوع املوازنة لتنفيذ خطط هذه الوحدات ،ومراجعة قرارات جمال�س
الإدارة بهذه الوحدات واعتمادها ،و�إقرار النظام الداخلي للعمل ونظم العالج والإقامة بوحدات
ال�صحة النف�سية ومراكز عالج الإدمان ،وتقدمي امل�شورة يف جمال الرعاية ال�صحية النف�سية
مبحافظات اجلمهورية وعر�ضها علي وزير ال�صحة ،واقرتاح حتديث وتعديل وتطوير الهياكل
التنظيمية مل�ست�شفىات ال�صحة النف�سية ومراكز عالج الإدمان ،و�أخرياً� ،أن تتويل الأمانة العامة
درا�سة القوانني والقرارات املنظمة للعالج النف�سي وعالج الإدمان واقرتاح ما تراه من تعديالت
عليها 24.وتتبع الأمانة �أكرب  18من�ش�أة نف�سية ،ي�أتي على ر�أ�سها م�ست�شفيات العبا�سية واخلانكة
واملعمورة وم�رص اجلديدة وحلوان.

20
21
22
23
24

منظمة ال�صحة العاملية� :أداة تقيم �أنظمة ال�صحة النف�سية :م�رص� ،ص.2006 ،211
.Samir Fouad(2005): Egypt National health account, ministry of health USAID, 2001-02

موقع ال�صحة النف�سية يف م�رص – وزارة ال�صحة.http://mentalhealthegypt.com/mang.htm .
قرار وزير ال�صحة وال�سكان رقم  23ل�سنة  1998يف �ش�أن �إن�شاء �أمانة عامة لل�صحة النف�سية بديوان عام الوزارة،
موقع وزارة ال�صحةhttp://www.mohp.gov.eg .
وزارة ال�صحة :موقع ال�صحة النف�سية يف م�رص.http://mentalhealthegypt.com/amanh_A1_Final.htm ،
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• الإدارة العامة لل�صحة النف�سية

الإدارة العامة لل�صحة النف�سية منوط بها تقدمي خدمات ال�صحة النف�سية وعالج املر�ضى
النف�سيني ومر�ضى الإدمان وكذلك تقدمي اخلدمة الوقائية من خالل الوحدات والعيادات النف�سية
التابعة لها على م�ستوى املحافظات ،ولها مهام تت�شابه �إىل ح ٍد كبري مع مهام الأمانة العامة
25
لل�صحة النف�سية.
يالحظ �أن هناك الكثري من التداخل بني مهام كل من الإدارة العامة والأمانة العامة لل�صحة
النف�سية ،فغالبية االخت�صا�صات املذكورة كمهام للإدارة تتماثل مع املهام التي تقوم بها الأمانة
دون �إ�ضافة تذكر ،الأمر الذي ميثل �إهداراً للموارد واجلهود املقدمة من وزارة ال�صحة يف جمال
رعاية ال�صحة النف�سية.
كذلك فالهيكل التنظيمي لوزارة ال�صحة به قدر كبري من التعقيد والتداخل ما ي�ؤثر �سلب ًا على
كفاءة وفاعلية برامج و�سيا�سات ال�صحة النف�سية .على �سبيل املثال ،يت�ضمن قطاع الرعاية
ال�صحية والتمري�ض بالوزارة �إدارات للرعاية ال�صحية املتكاملة والرعاية ال�صحية الأولية ورعاية
الأمومة والطفولة ورعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ورعاية �أطفال املدار�س 26.ويعك�س
هذا الهيكل خل ًال يف تناول الرعاية ال�صحية الأولية من حيث �رضورة �أن تكون هي العنوان الأكرب
الذي تن�ضوي حتته كافة قطاعات ال�صحة الأولية الأخرى ،كال�صحة املدر�سية وخدمات تنظيم
الأ�رسة ورعاية الأمومة والطفولة  -ال �أن تو�ضع معها جنب ًا �إىل جنب .كذلك جند �أن جمال �صحة
املر�أة يندرج حتت قطاع تنظيم الأ�رسة ولي�س العك�س يف حني �أن �صحة املر�أة تبد�أ قبل �أن ت�صبح
زوجة و�أم .كما تخلو مهام الإدارات العاملة حتت قطاع تنظيم الأ�رسة من �أي �إ�شارة �إىل تقدمي الدعم
النف�سي �أو امل�شورة النف�سية للن�ساء �سواء ما يتعلق بتنظيم الأ�رسة �أو ق�ضايا النوع االجتماعي ،مثل
27
العنف واالغت�صاب.
�سيا�سات وخطط الرعاية ال�صحية النف�سية
• اخلطة اخلم�سية لل�صحة النف�سية ()1991 - 1987

28

اعتباراً من عام  ،1986حددت اخلطط احلكومية هدفها القا�ضي بالتوجه نحو �إدماج الرعاية
ال�صحية النف�سية الأ�سا�سية �ضمن الرعاية ال�صحية الأولية و�ضمن اخلدمات االجتماعية ،والتعاون
مع القطاعات احلكومية وغري احلكومية املعنية م�ستهدف ًة توفري خدمات الرعاية ال�صحة النف�سية
لكافة امل�رصيني بحلول عام  2000مع تركيز خا�ص على �أكرث فئات ال�سكان تهمي�شا و�ضعفا.
وارت�أت اخلطة �أي�ض ًا تعزيز ا�ستخدام معارف ومهارات ال�صحة النف�سية يف رفع م�ستوى الرعاية
25
26
27
28
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وزارة ال�صحة ،موقع ال�صحة النف�سية يف م�رص.http://mentalhealthegypt.com/mang.htm ،
http://www.mohp.gov.eg/sec/About/details.asp?l=611&jnew1=6
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وزارة ال�صحة :اخلطة اخلم�سية لل�صحة النف�سية.1991-1987 ،
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ال�صحية عموما ،وا�ستخدام مبادئ ال�صحة النف�سية لتعزيز ال�صحة االجتماعية وما يرتبط بها مبا
يف ذلك التنمية االجتماعية واالقت�صادية والإنتاجية ،وحتقيق رفاهة العي�ش ب�شكل عام وذلك
بالت�أكيد على �أهمية امل�شاركة املجتمعية باعتبارها هدف ًا وو�سيل ًة لتحقيق تلك الأهداف.
وت�ضمنت اخلطة عدداً من اال�سرتاتيجيات من بينها ت�أ�سي�س جمموعة تن�سيقية وطنية لل�صحة
النف�سية ،ودمج خدمات ال�صحة النف�سية الأ�سا�سية يف خدمات ال�صحة املجتمعية بدءاً من الرعاية
ال�صحية الأولية ،وامل�شاركة الفعالة لكافة العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية من كافة امل�ستويات
 من الأخ�صائيني �إىل فرق العمل يف الرعاية ال�صحية الأولية_ وتعزيز �أواليات الإحالة �إىل اخلدماتالأخرى ،وتوفري �سبل العالج املالئمة ،وتوفري �أدوية ال�صحة النف�سية الأ�سا�سية ،والتدريب على
ال�صحة النف�سية لكافة العاملني يف جمال ال�صحة يف كافة امل�ستويات ،وتكامل خدمات الرعاية
النف�سية مع باقي اخلدمات االجتماعية وتعزيز التعاون مع وزارات التعليم وال�ضمان االجتماعي
والأوقاف والعدل والداخلية �إ�ضاف ًة �إىل القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
على م�ستوى تعزيز البنية التحتية القائمة ا�ستهدفت اخلطة حتقيق المركزية اخلدمات من
خالل �إن�شاء م�ست�شفيات و�أق�سام جديدة لأمرا�ض ال�صحة النف�سية �أن ت�صل خدمات الرعاية ال�صحية
النف�سية �إىل كافة حمافظات م�رص بحلول نهاية  ،1995وقد تقرر ت�ضمني اخلطة �أن�شطة تف�صيلية
لتح�سني جودة اخلدمات املقدمة يف املن�ش�آت القائمة مع الرتكيز يف نف�س الوقت على التو�سع
يف تقدمي خدمات الرعاية النف�سية يف تكامل وثيق مع خدمات ال�صحة العمومية واخلدمات
االجتماعية امل�صاحبة لها.
• تقييم اللجنة القومية للخطة اخلم�سية ()1991 – 1987

يف عام  1991قامت جلنة قومية بتقييم خطة العمل التي مت تنفيذها يف ال�سنوات اخلم�س
ال�سابقة .وقد حددت اللجنة عدداً من الإجنازات وكذلك عدداً من الإخفاقات و�أوجه الق�صور.

من الإجنازات املحددة التي جنحت اخلطة يف حتقيقها:

 على م�ستوى البنية التحتية� :إن�شاء قاعدة بيانات �شاملة يف الإدارة العامة لل�صحة النف�سية،وبناء خم�س م�ست�شفيات جديدة يف كل من بنها (حمافظة القليوبية� 150 ،رسيرا) ،والعزازي
(حمافظة ال�رشقية� 140 ،رسيرا) و�أ�سوان (� 160رسيرا) والتل الكبري (حمافظة القليوبية40 ،
�رسيرا) وم�رص اجلديدة (القاهرة� 120 ،رسيرا) .كما مت جتديد م�ست�شفتي حلوان واخلانكة
و�إمدادهما ب�أثاث ومعدات و�أجهزة جديدة وجرى �إن�شاء ق�سم جديد يف م�ست�شفى العبا�سية.
 يف �إطار اخلطة املذكورة مت تنظيم دورات تدريبية حول ال�صحة النف�سية للممار�سنيالعموميني وهيئة التمري�ض يف وحدات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية �شملت يف العامني
( 250 )1987 – 1986طبيبا و 250من هيئة التمري�ض يف حمافظات �أ�سيوط واملنيا
والغربية وال�سوي�س .ويف عام ُ 1989نظمت دورة تدريب لع�رشين متدرب يف حمافظة
الإ�سماعيلية ليقوموا هم فيما بعد بتدريب باقي املمار�سني العموميني والعاملني يف
وحدات الرعاية الأولية يف حمافظاتهمُ .مني هذا الأمر بالتعرث – على الرغم من �أهميته -
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ب�سبب م�شكالت انتقال املتدربني وق�صور عملية املتابعة والتقومي.
 تعززت يف الفرتة ما بني  1987و 1991الإجنازات الأكادميية بف�ضل التعاون ما بنيوزارة ال�صحة واجلامعات حيث �أدرجت العلوم ال�سلوكية يف عدد من مقررات التدري�س
اجلامعي يف كليات الطب كما مت �إجناز عدد من امل�شاريع البحثية امل�شرتكة بني الطرفني
باال�شرتاك مع منظمة ال�صحة العاملية ،وبد�أ توجيه مزيد من االهتمام لأبحاث وبائيات
املر�ض النف�سي خا�صة يف اجلامعات ذات التوجه املجتمعي مثل جامعة �أ�سيوط وجامعة
قناة ال�سوي�س .وقد �أ�صدرت وزارة ال�صحة دلي ًال تدريبي ًا يف ال�صحة النف�سية لأطباء الرعاية
ال�صحية الأولية يف عام  ،1987ثم �أ�صدرت يف عام  1991دلي ًال �آخر للعاملني يف الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية ت�ضمن ق�سم ًا عن ال�صحة النف�سية.
باملقابل� ،أورد تقرير اللجنة القومية عدداً من �أوجه الق�صور يف تنفيذ اخلطة ووجد �أن امل�شكلة
الأ�سا�سية تكمن يف غياب ال�شكل التنظيمي والإداري املالئم ملتابعة اخلطة وتقوميها ،كما �أ�شار
�إىل �أن �إدماج ال�صحة النف�سية مل يتحقق �سوى جزئي ًا يف برامج وزارة ال�صحة واتخذ يف �أغلب
الأحوال �شكل الدورات التدريبية التي ركزت على املناطق احل�رضية يف املحافظات دون �أن متتد
�إىل املناطق الريفية �أو ال�صحة املدر�سية .ور�صد التقرير �أي�ض ًا غياب �آليات التوثيق والإحالة
واملتابعة والتقومي امل�ستمر ،وهي �آليات �رضورية لتنفيذ اخلطة على �أر�ض الواقع .حتى ذلك احلني
مل يكن قانون رعاية املري�ض النف�سي قد �صدر بعد ،وظلت م�س�ألة �إ�صداره نقطة هامة غري متحققة
يف خطة العمل.
و�أكد التقرير �أي�ض ًا على �أهمية امل�شاركة املجتمعية يف تعزيز ال�صحة النف�سية ،كما �أ�شار �إىل
عدد من امل�شكالت النف�س -اجتماعية التي يجب جتاوزها مثل م�شكلة الإدمان ،وعدم القدرة على
التكيف ،وامل�شاكل املرتتبة على الهجرة من الريف �إىل املدينة والتي تتعلق ب�شعور الفرد باالغرتاب
29
وبعدم قدرته على قبول القيم والعادات اجلديدة عليه.
تنبغي الإ�شارة هنا �إىل �أن �إ�ضافة �أق�سام داخلية جديدة �إىل م�ست�شفيات قدمية مثل م�ست�شفى
العبا�سية رمبا ال يعك�س الأولويات التي ينبغي االلتفات �إليها فيما يتعلق بتطوير االهتمام ال�صحة
النف�سية ،فاالجتاه العام يف �أنحاء العامل مييل �إىل ن�رش اخلدمات النف�سية والتوعية عليها والعالج
منها ،كلما �أمكن ،داخل املجتمع ولي�س داخل امل�صحات حيث يتكد�س املر�ضى ل�سنوات .وتظل
امل�شكلة يف عدم و�صول اخلدمة العالجية �إىل الأماكن الفقرية والنائية وعدم توفر الدواء وانخفا�ض
الوعي مباهية الأعرا�ض واال�ضطرابات النف�سية ،وعدم الثقة يف �إمكانية ال�شفاء منها �أو التحكم
فيها ،ووجود و�صمة تلحق بكل مري�ض يخ�ضع للعالج متنع الكثريين من طلب امل�شورة الطبية
اتقاء لنبذ املجتمع ولرف�ض ق�سم كبري منه االعرتاف بوجود ما ي�سمى باال�ضطراب النف�سي.
ً
رمبا كان تدريب املمار�سني العموميني ال يحقق الهدف املن�شود متام ًا من حيث تقدمي اخلدمة
29
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درا�سة يف الت�شريعات وال�سيا�سات و�آثارها على بع�ض فئات املجتمع

املتخ�ص�صة ،لكنه ،يف كل حال ،ميثل حماولة جيدة للتغلب على نق�ص �أعداد الأطباء النف�سيني
وخلو الكثري من املحافظات من وجودهم� .أما فكرة �إن�شاء م�صحات وم�ست�شفىات جديدة فقد ال
تعود بفائدة ُتذكَ ر يف ظل وجود عدد �ضئيل من املتخ�ص�صني يف جمال الأمرا�ض النف�سية ،وبغري
و�ضع برنامج �إعدادٍ جيد للطاقم الطبي والإداري الذي �سيتوىل �أمرها ،بل �إنها قد تت�سبب يف وقوع
بع�ض الإ�رضار حيث ي�ؤدي وجود املن�ش�أة يف ظل غياب الإدارة الطبية الواعية �إىل عدم تلقي
املري�ض الرعاية الالزمة و�إىل و�ضع عوائق حتول دون �إعادة دجمه يف املجتمع.
�إن االهتمام بالإدارة وبتوفري املتخ�ص�صني فيها وتطوير مهاراتهم وكذلك االهتمام بت�صميم
حمالت مكثفة لرفع الوعي و�سط القطاع امل�ستهلِك للخدمة ،ف�ض ًال عن تكوين الفرق الطبية املتكاملة
يف مثل هذه املن�ش�آت يجب �أن ت�أخذ جميعها امل�ساحة التي ت�ستحقها من الأن�شطة القائمة و�أن
حتتل موقع ًا �أ�سا�سي ًا فيها.
• املرحلة التالية 1996 - 1991( :و)2003 - 1997

30

مل تختلف �أهداف تلك املرحلة كثرياً عن �أهداف املرحلة التي �سبقتها حيث ركزت على االهتمام
ب�إدراج ال�صحة النف�سية يف وحدات الرعاية ال�صحية الأولية وتطوير دور طبيب الأ�رسة بحيث
ي�صبح قادراً على التعامل مع اجلزء الأكرب من اال�ضطرابات النف�سية وعلى حتويل املري�ض �إىل
التخ�ص�صات الأخرى عند احلاجة .وقد �شملت تو�صيات جلنة التقومي واملراجعة �أن�شطة بعينها
هي رفع الوعي العام بق�ضايا ال�صحة النف�سية من خالل ور�شات العمل والدورات التدريبية ومد
الدورات التدريبية �إىل املحافظات.
• ا�سرتاتيجية ال�صحة النف�سية ()2018 – 2008

يف حماولة لتجاوز الفجوة القائمة بني خمتلف برامج ال�صحة النف�سية ،و�سعي ًا لإدماج خدمات
ال�صحة النف�سية مب�ستوياتها الثالثة ،العالجية والوقائية والت�أهيلية ،حتت مظلة واحدة داخل
هيكل وزارة ال�صحة ،و�ضعت الأمانة العامة لل�صحة النف�سية يف عام  2008ا�سرتاتيجية تف�صيلية
حتدد عنا�رص برنامج �صحة نف�سية متكامل ،مت�ضمن ًة �أهدافه و�أن�شطته واملخرجات املتوقعة منه
واجلدول الزمني لتحقيقه ،وكذلك معايري �إجنازه واملوارد املطلوبة لتنفيذه والعقبات التي ُي َت َو َّقع
اال�صطدام بها .متثل هذه اال�سرتاتيجية يف �ضوء املعلومات القليلة املتناثرة �أكرث الوثائق تكام ًال
من حيث و�ضعها لت�صور عن كيفية االرتقاء بخدمات ال�صحة النف�سية يف م�رص.
يالحظ هنا �أن هدف توفري اخلدمات النف�سية يف جميع حمافظات م�رص الذي كان يفرت�ض
�أن يتم بحلول عام  1995تبع ًا للخطط ال�سابقة مل يتم حتقيقه فعلياً .كما �أن كثرياً من �أهداف
اخلطط والربامج املتتالية ،كما يرى بع�ض اخلرباء ،مل يتحقق على �أر�ض الواقع ،ومل يتم تطبيقه
29

وزارة ال�صحة :اخلطة اخلم�سية لل�صحة النف�سية من عام � 1991إىل عام  ،1996اخلطة اخلم�سية لل�صحة النف�سية من
عام � 1997إىل عام .2003
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وتفعيله مبا ي�ؤدي �إىل تغري ملمو�س 31.ويرى ه�ؤالء �أي�ض ًا �أن عدم �ضمان ا�ستمرار امل�شاريع الر�أ�سية
(امل�رشوع الفنلندي ،مثالً) ،وانف�صالها عن باقي �إدارات وزارة ال�صحة وخ�ص العاملني فيها
برواتب ومكاف�آت ال عالقة لها برواتب ومكاف�آت باقي العاملني بالوزارة ،و�إن�شاء وت�أ�سي�س بنية
حتتية جديدة خا�صة بها� ،إمنا هي �إجراءات متثل يف جمملها ا�ستنزاف ًا للموارد املتاحة التي يجدر
توجيهها للتنمية الأفقية امل�ستمرة ،على الرغم من الإيجابيات التي قد تنتج عن مثل امل�شاريع
�سواء
الر�أ�سية هذه .كما �إن غياب �أ�صحاب امل�صلحة املبا�رشة و�أع�ضاء منظمات املجتمع املدين
ً
عن �صياغة اخلطط �أو متابعة تنفيذها وتقوميها ،يظل م�ؤ�رشاً �سلبي ًا على جدية االلتزام بامل�شاريغ
الر�أ�سية خا�ص ًة و�أنها ت�ستوجب توجيه جزء �أكرب من ميزانية الدولة خلدمات ال�صحة النف�سية ال
ميكن ا�ستيفا�ؤه �إال من خالل �ضغوط متار�سها الأطراف املعنية و�صاحبة امل�صلحة يف تنفيذ تلك
32
الإ�سرتاتيجية.
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الف�صل الثاين

التطــور الت�شــريعـي للقـوانني
املتعلقـة باملـريـ�ض النفـ�ســي
من حيث القوانني املتعلقة الرعاية ال�صحية النف�سية ،هناك القانون ال�صادر يف عام 1944
والذي مت ا�ستبداله م�ؤخراً بقانون العام .2009
نبذة تاريخية عن القانون رقم  141لعام 1944

�صدر القانون رقم  141ل�سنة  1944ب�ش�أن حجز امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية حني مل تكن �سبل
ُ�رشع �أن يبقى ه�ؤالء املر�ضى يف
العالج الناجحة قد اك ُت�شِ فَت بعد .ومن ثم كان يف ُح�سبان امل ّ
املن�ش�آت النف�سية مدداً طويلة وغري محُ ددة .وت�صدى القانون املذكور يف ُمعظم مواده حلاالت
املر�ضى الذين يتم احتجازهم رغم �إرادتهم داخل املن�ش�آت املُرخ�ص لها بذلك .واقت�رص نطاق
تطبيق هذا القانون على املر�ضى الذي يتم احتجازهم �إلزامياً ،وبذلك مل يت�صدى ب�صورة ُم ْر�ضية
حلاالت الدخول الإرادي.
ولتفادي الأعباء وااللتزامات املقررة على املن�ش�أة يف حال دخول املري�ض �إلزاميا ف�إن
الكثري من املر�ضى كان يتم �إجبارهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعي (الإرادي) للعالج
بامل�ست�شفى من دون حترير النماذج الالزمة للدخول الال�-إرادي.
وقد مال املُ�رشع �إىل تغليب م�صلحة املجتمع على م�صلحة املري�ض املحجوز �إذ مل ُيحدد ُمدداً
ومواقيت محُ ددة حلجز ه�ؤالء املر�ضى ،ومل ي�ضع �آليات ملراجعة قرارات احلجز يف مواقيت م ُنتظمة.
كما �أعطى هذا القانون لوىل الأمر من الأهل �سلط ًة م ُبالغ فيها التخاذ القرارات نيابة عن املري�ض
مبا فيها دخوله �إىل امل�ست�شفى و�إخراجه منها الأمر الذي �أدى �إىل ن�شوء �أو�ضاع يتم فيها ا�ستغالل
املر�ضى من قبل ذويهم .ويالحظ �أن القانون املذكور قد �أن�ش�أ جمل�س ًا مركزي ًا وحيداً ملراقبة حجز
أعباء ج�سيمة
املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية يف كل �أنحاء القطر امل�رصي الأمر الذي �ألقى � ً
على هذا املجل�س خ�صو�ص ًا مع التزايد امل�ضطرد يف �أعداد املر�ضى يف املن�ش�آت النف�سية.
وقد ترتب على ما �سبق �أن عانى املر�ضى النف�سيون من طول فرتة احتجازهم يف املن�ش�آت
23

ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين امل�صري

ب�سبب تردد ذويهم يف قبولهم باملجتمع مرة �أخرى .كما ا�ستعمل هذا القانون م�صطلحات جتاوزها
الزمن يف التعامل مع املر�ضى النف�سيني (مثل القب�ض – الإفراج) مل ي ُنظم �أحكام ًا تكفل حماية
حقوق املر�ضى ،ومل يواجه حاالت املُتهمني امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية بالن�سبة لتحديد م�سئوليتهم
اجلنائية عن التهم املن�سوبة �إليهم تارك ًا الأمر للقوانني اجلنائية التي مل تتطرق للجوانب الفنية
يف مثل هذه احلاالت .وغني عن الذكر �أن العقود الأخرية قد �شهدت تطوراً كبرياً يف مفهوم حقوق
الإن�سان بوجه عام وحقوق املر�ضى النف�سيني بوجه خا�ص .كما �شهد الطب النف�سي تطوراً كبرياً �إذ
توافرت و�سائل عالجية متعددة ت�سمح بعالج ه�ؤالء املر�ضى و�شفاءهم يف ُمدد ق�صرية ،كما تغري
مفهوم العالج النف�سي ل ُي�صبح هدفه الأ�سا�سي معاجلة املري�ض و�إعادته �إىل املجتمع ليعي�ش حياة
منتجة ولي�س �إق�صاءه وعزله عن املجتمع و�إيداعه يف املن�ش�آت ملدد طويلة كما هو ال�ش�أن يف ظل
القانون  141املُ�شار �إليه والذي تقوم احلاجة لتعديله.
قانون رعاية املري�ض النف�سي رقم  71ل�سنة 2009

راعى وا�ضعو القانون اجلديد �أن يكون �شام ًال خدمات ال�صحة النف�سية ب�صورة عامة لذا غطى
جميع املر�ضى الذين يتلقون العالج يف املن�ش�آت النف�سية �سواء كان دخولهم �إليها �إراديا �أو
�إلزاميا.
ا�ستحدث القانون �إن�شاء جمل�س قومي لل�صحة النف�سية تتبعه عدة جمال�س حملية يف املحافظات
التي يوجد فيها من�ش�آت لل�صحة النف�سية لتقوم بالإ�رشاف واملتابعة على املراكز النف�سية ،كما
�شدد على و�ضع �إجراءات دقيقة لدخول املر�ضى وعالجهم على غري �إرادتهم ،وادخل نظام التقييم
النف�سي امل�ستقل يف جميع حاالت الدخول الإلزامي �ضمان ًا حلقوق املر�ضى ،كما حدد مدداً معينة
ُقيدة للحرية ،وا�شرتط تكرار تلك الإجراءات ب�صفة دورية
لبقاء ه�ؤالء املر�ضى حتت الإجراءات امل ّ
يف حالة انتهاء املُدد املن�صو�ص عليها.
ومن �أهم اجنازات القانون �أنه و�ضع ن�صو�صا خا�ص ًة حلماية حقوق املر�ضى النف�سيني داخل
املن�ش�آت وو�ضع عقوبات جنائية على انتهاكها .وقد ت�صدى القانون ب�صفة خا�صة حلق املري�ض
يف امل�شاركة يف عالجه واالختيار ما بني الو�سائل املتعددة لعالجه طاملا �سمحت حالته املر�ضية
�رسية ملفه الطبي ،وكفل بع�ض ال�ضمانات
بذلك ،كما �أعطى القانون �أهمي ًة خا�صة حلق املري�ض يف ّ
فيما يخ�ص �أنواع ًا معين ًة من العالجات (كالعالج الكهربي) ،وو�ضع �ضوابط محُ ددة يلتزم بها
الفريق العالجي يف حالة جلوئه لتقييد املر�ضى بدني ًا �أو عزلهم يف غرف خا�صة مبا يتما�شى مع
املعايري العلمية املُعرتف بها والكرامة الإن�سانية للمر�ضى.
وا�ستحدث القانون ما ي�سمى «الأوامر العالجية» لعالج املر�ضى يف املجتمع املحلي و�سط
عائالتهم ويف ظروف ت�ساهم يف �إعادة اندماجهم ،ولتخفيف العبء املُلقى على عاتق املن�ش�آت
مر على وجود بع�ضهم ما يربو على عقدين �أو ثالثة.
النف�سية املزدحمة باملر�ضى  -الذين ّ
و�أن�ش�أ القانون �أي�ض ًا �صندوق ال�صحة النف�سية وذلك لتوفري اال�ستقالل املادي ملجال�س ال�صحة
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النف�سية املُوكل �إليها رعاية حقوق املر�ضى النف�سيني.
• بع�ض �أوجه الق�صور يف القانون 2009/71

على الرغم من �أن قانون رعاية املري�ض النف�سي قد راعى عدم الوقوع يف كثري من الثغرات التي
ت�ضمنها القانون القدمي ل�سنة � ،1944إال �أنه بدوره قد حوا بع�ض �أوجه الق�صور .منها على �سبيل
املثال �أنه قد ا�ستثنى من النطاق الذي ت�رسي عليه �أحكامه املر�ضى الذين يرتددون على العيادات
اخلا�صة ومراكز الرعاية الأولية ،كما خلت قائمة احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها من عدد من
احلقوق الأ�سا�سية مثل احلق يف احلماية من كافة �أنواع التمييز �أو اال�ستبعاد �أو الت�صنيف ،وكذلك
من الت�أكيد على �ضمان كافة احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
وكافة احلقوق واحلريات التي تت�ضمنها املعاهدات الدولية التي �صدقت عليها م�رص.
وعلى الرغم من �أن حق الإدماج املجتمعي هو �أحد احلقوق الإن�سانية للأفراد امل�صابني
با�ضطرابات نف�سي فقد �أغفل القانون الن�ص على التزام الدولة بكفالة تقدمي خدمات ال�صحة
النف�سية �ضمن �شبكة الرعاية ال�صحية الأولية ،وكذلك �أغفل الن�ص على التزام الدولة توفري و�إتاحة
خدمات املعاجلة املجتمعية .ومل ي�ضع القانون �ضمانات يف �أحوال فر�ض العالجات اخلا�صة
كاجلراحات النف�سية� ،أو غريها من �أ�شكال العالج التجاوزي الذي ال ميكن تدارك �آثاره عند مري�ض
�أُودع �إجباريا يف �أحد مرافق ال�صحة النف�سية .وكان ينبغي الن�ص على حظر �إجراء التعقيم كعالج
لال�ضطراب النف�سي.
�أما بالن�سبة لت�شكيل جمال�س ال�صحة النف�سية الوارد يف القانون فيعيبه �أن الطابع احلكومي
يطغى عليه بقوة .ف�أغلب الأع�ضاء موظفون حكوميون يتم اختيارهم بحكم منا�صبهم �أو من قبل
ر�ؤ�ساءهم �أو هيئاتهم املعنية مبن يف ذلك اجلمعيات الأهلية وممثلون عن املر�ضى وعائالتهم.
يرت�أ�س الوزير املجل�س القومي لل�صحة ،وهو ميثل ال�سلطة التنفيذية املنوط بها تقدمي اخلدمة
والتي يفرت�ض �أن دور املجل�س هو مراقبتها .ومن �ش�أن هذا الت�شكيل الذي يجعل احلكومة رقيب ًا
على ذاتها �أن يناق�ض اال�ستقاللية املن�شودة لهذه املجال�س وي�ضعف من قدرتها على �أداء دورها.
بوجه عام يبقى �إقرار هذا القانون خطوة على الطريق ال�صحيح ،لكنها لن ت�صبح مكتملة �إال
�إذا �صحبتها وتلتها خطوات �أخرى يف جماالت التدريب والتعليم والإعالم وتوفري املوارد وغريها
من اخلطوات ال�رضورية لوقاية املجتمع من اال�ضطرابات النف�سية وحفظ كرامة وحقوق امل�صابني
33
بها.
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الف�صل الثالث

ال�صحة النف�سية و�إدمان املخدرات
يف �ضوء ال�سيا�سات والت�شريعات امل�صرية
�شهد العقد الأخري من القرن الع�رشين والأول من القرن الواحد والع�رشين تزايداً خميف ًا يف
معدالت الإدمان لي�س على امل�ستوى املحلي فقط بل على م�ستوى العامل ب�أكمله .34فقد �سجلت
�إحدى الدرا�سات التي قام بها معهد التخطيط القومي يف م�رص ات�ساع ًا يف م�ساحات الأرا�ضي
املزروعة بنباتات القنب الهندي واخل�شخا�ش مبختلف املحافظات خالل ال�سنوات الأخرية ،تواكب
مع ارتفاع يف الكميات التي مت تداولها من احل�شي�ش خالل الفرتة من عام � 97إىل عام 2002
حيث ت�ضاعفت من � 4 ,4أطنان �إىل � 10 ,8أطنان .كذلك ت�ضاعفت الكمية املتداولة من الكوكايني
بني عامي  1997و ،2002ولوحظت زيادة كبرية بالن�سبة للأفيون يف عام  .2000كما عادت
الكميات املتداولة من الهريوين �إىل االرتفاع مرة �أخرى يف عام  2002بعد �أن كانت قد انخف�ضت
كثرياً ما بني  1997و 35 .2001انت�شار املخدرات و�أثره على ال�صحة النف�سية.
انت�شار املخدرات و�أثره على ال�صحة النف�سية

ت�ؤثر م�شكلة تعاطي املخدرات على قطاع كبري من ال�شباب يف �سن العمل والإنتاج وكثرياً ما
ت�ؤدي �إىل الف�شل يف ا�ستكمال التعليم وعدم القدرة على حتقيق �أي �إجناز يف خمتلف جوانب احلياة.
وف�ض ًال عن الأعباء ال�صحية التي تن�ش�أ عن املخدرات ،ك�إ�صابات اجلهاز التنف�سي والدوري والكبد،
ف�إنها تعد �أحد �أهم �أ�سباب جرائم العنف والقتل واالغت�صاب 36.تن�ش�أ عن �إدمان املخدرات لهفة
�شديدة �إىل التعاطي تظهر يف �صورة �سلوك قهري 37،يهمل الفرد خالله كل ما درج على االهتمام
به يف ال�سابق ،ويحتل احل�صول على املادة التي يتعاطاها املرتبة الأوىل يف قائمة �أولوياته فيما
ترتاجع درا�سته ووظيفته وعائلته �إىل مراتب متدنية .تدريج ًا ُي َ�س ِّخر جميع قدراته ومهاراته لتوفري
34
35
36
37
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تقرير معهد التخطيط القومي حول الآثار االقت�صادية واالجتماعية للإنفاق على املخدرات.2002 ،
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،ق�سم الطب النف�سي جامعة القاهرة :البحث القومي للإدمان �ص .2009 - 9،13
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،ق�سم الطب النف�سي جامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.17
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املخدر دون االلتفات �إىل مدى �أخالقية وم�رشوعية الو�سيلة التي يتبعها.
جاء يف تقرير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات لعام � 2004أن عدد من مت �ضبطهم من
38
املتعاطني يف الفئة الواقعة عمري ًا بني  18و 30عام ًا يزيد عن  %50من �إجمايل امل�ضبوطني.
ويف بحث �أجرته الأمانة العامة لل�صحة النف�سية عام ُ 2005و ِج َد �أن �أعداد متعاطي املخدرات من
املراهقني والفتيات يف تزايد م�ستمر و�أن �أكرث املخدرات �شيوع ًا بني الفئة العمرية التي تقل عن 20
عام ًا هو القنب 39.يف الوقت ذاته لُوحِ ظَ انخفا�ض ال�سن الذي يبد�أ فيه التعاطي حيث �أ�شارت نتائج
التقرير الأخري للبحث القومي للإدمان عام � 2009أن  %19من �أفراد عينة البحث قد �رشعوا يف
تعاطي املواد املخدرة قبل �سن � 15سنة ،و�أن  %74بد�ؤوايف التعاطي قبل �سن � 25سنة� .أما الفئة
العمرية  35 - 16عاماً ،والتي متثل فئة ال�شباب ،فقد ظهر �أن  %68من �أفراد العينة املختارة قد
40
بد�ؤوا ا�ستخدام املواد املخدرة فيها.
جدير بالذكر �أن م�شكلة تعاطي املخدرات كانت فيما م�ضى �أكرث انت�شاراً يف الفئة العمرية
ما بني  30و 40عاماً 41،ما يعني �أن ثمة تطوراً كبرياً ووا�ضح ًا يجنح بامل�شكلة نحو و�ضع �أكرث
خطورة.
• العالقة بني التعاطي والأعرا�ض النف�سية

اهتم البحث القومي للإدمان بدرا�سة العالقة بني اال�ضطراب النف�سي من ناحية وتناول املواد
املخدرة من ناحية �أخرى .جاءت النتائج مثرية لالهتمام فقد �أقر  %35,9من �أفراد عينة البحث
الذين يعانون بع�ض اال�ضطرابات النف�سية ب�أنهم ي�ستعملون بالفعل مواد خمدرة ،و�أقر  %8فقط من
الأ�صحاء نف�سي ًا ب�أنهم ي�ستعملونها 42.تطرح هذه النتيجة ت�سا�ؤ ًال مهم ًا حول ما �إذا كان اعتالل
ال�صحة النف�سية يزيد من فر�صة التعاطي ومن ا�ستعداد ال�شخ�ص لتجريب املخدر� ،أم �أن التعاطي
هو الذي ي�شكل عام ًال مهم ًا من العوامل التي ت�ؤدي �إىل حدوث ا�ضطرابات نف�سية ،من طريق الت�أثري
الكيميائي املبا�رش للمواد املخدرة على املخ .يرى القائمون على البحث �أن االحتمالني قائمان وال
ميكن اجلزم ب�صحة �أحدهما دون الآخر.
يف الوقت ذاته ي�شري الباحثون �إىل �أن ا�ستعمال املواد املخدرة ميثل يف بع�ض احلاالت نوع ًا
من املداواة الذاتية مل�شاعر االكتئاب والقلق واالغرتاب التي قد ت�صيب الفرد نتيجة لظروف
معي�شية �ضاغطة 43.وت�أكيداً على الر�أي ال�سابق يرى الدكتور �أحمد عكا�شة �أن الظروف االجتماعية
38
39
40
41
42
43

تقرير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات لعام .2004
تقرير الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،2005 ،م�شار �إليه يف :البحث القومي للإدمان� ،ص .2009 ،15
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،ق�سم الطب النف�سي جامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.55
تقرير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات لعام  ،2004امل�صدر ال�سابق.
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،ق�سم الطب النف�سي جامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.62
�سناء �أحمد علي� ،سمري �أبو املجد ،منى الرخاوي ،رانيا ممدوح ( :)2007قيا�س العوامل العالجية اخلا�صة بالعالج
النف�سي اجلمعي على عينة من مر�ضى الإدمان .توطئة للح�صول على درجة الدكتوراة يف الطب النف�سي ،ق�سم الطب
النف�سي ،جامعة القاهرة .م�شار �إليه يف :البحث القومي للإدمان� ،ص.62

27

ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين امل�صري

قد �أفقدت ق�سم ًا كبرياً من ال�شباب ثقته يف احلياة ،بخا�صة بعد �أن �أخفقت الدولة يف امت�صا�ص
طاقاته وقدراته وف�شلت يف توظيفها ب�صورة حتقق له بع�ض الإ�شباع ،و�أن الإدمان ب�أنواعه ال
ميثل لهذه الفئة �إال املهرب من الإحباطات املرتاكمة �إىل املواد املخدرة التي تخفف عنه القلق
44
والتوتر واالكتئاب ،وتوفر له مالذاً من مواجهة امل�شكالت والأزمات التي ال يرى لها ح ًال قريبا.
ير�صد اخلرباء عدداً من املداخل والعوامل التي اعتربتها مبثابة م�ؤ�رشات �إيجابية يف حت�سني
م�آل العالج من الإدمان .من بني هذه امل�ؤ�رشات الإميان الديني ب�شكل عام ،ووجود قيادات دينية
واعية �أبعاد امل�شكلة وقادرة على تو�صيل ر�سائل جيدة وجاذبة للمدمنني ،بالإ�ضافة �إىل الرتابط
الأ�رسي ،و�صحة املناخ التعليمي �سواء يف املدار�س �أو اجلامعات ،وتوافر فر�ص العمل ،وتوافر
الإرادة ال�سيا�سية ملواجهة الإدمان والت�صدي للعوامل االجتماعية والثقافية واالقت�صادية التي
تدعمه ،والدور التنويري والتثقيفي للإعالم ،وتطبيق القانون ،وتوفر البنى التحتية ال�صحية
املالئمة مبا يف ذلك املراكز الطبية واملراكز النف�سية ومراكز الإر�شاد ،و�أخرياً ت�شجيع م�ساهمة
45
املنظمات غري احلكومية يف التعامل مع امل�شكلة.
جهود الدولة يف مكافحة الإدمان

انتبهت الدولة �إىل مدى تف�شي ظاهرة الإدمان و�سط خمتلف �رشائح املجتمع امل�رصي منذ ما
بناء على ذلك �إىل و�ضع �آليات
يقرب من ربع قرن� ،أي يف منت�صف الثمانينيات تقريباً ،واجتهت ً
ملكافحة الظاهرة وحماولة احلد منها ،ومن هذا املنطلق ت�أ�س�س املجل�س القومي ملكافحة وعالج
الإدمان.
• املجل�س القومي ملكافحة وعالج الإدمان

�أن�شئ املجل�س بقرار جمهوري رقم  450ل�سنة  1986برئا�سة ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء.
ويخت�ص املجل�س بالتن�سيق بني الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية �أو العامة �أو اخلا�صة
وبو�ضع ال�سيا�سات واقرتاح الت�رشيعات والنظم واالت�صال باجلهات والهيئات املحلية والأجنبية
لتبادل املعلومات واخلربات والإ�رشاف على اتفاقيات املعونة املقدمة منها يف جمال مكافحة
وعالج الإدمان .حالي ًا ف�إن املجل�س القومي ملكافحة وعالج الإدمان يتبع وزارة الأ�رسة
وال�سكان ،46وي�ضم يف ع�ضويته عدداً من الوزراء كوزير التعليم وال�صحة والثقافة والداخلية
والإعالم بالإ�ضافة �إىل رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ومدير املركز القومي للبحوث
�	44أحمد عكا�شة :ثقوب يف ال�ضمري(نظرة على �أحوالنا)�،ص ،145-144 ،135مكتبة الأ�رسة – .2003
عكا�شهYoung people and the struggle against drug abuse in the Arab countries, Bulletinon Narcotics, Vol.( ،
45
.1985 )XXXVII, Nos. 2&3
 46قرار رئي�س جمهورية م�رص العربية رقم  75ل�سنة  2009بتحديد اخت�صا�صات وزير الدولة للأ�رسة وال�سكان ،اجلريدة
الر�سمية – العدد  10مكرر (�أ) � ،ص.2009/3/11 ،4
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االجتماعية واجلنائية 47.ويتم متويل وتنفيذ ال�سيا�سات التي يقرها املجل�س من �صندوق مكافحة
48
وعالج الإدمان والتعاطي الذي مت ت�شكيله بقرار رئي�س اجلمهورية رقم  46ل�سنة .1991.15
وتقوم الأمانة الفنية للمجل�س ب�إعداد م�رشوع اخلطة القومية للوقاية والعالج من الإدمان .وقد
حثت تو�صيات البحث القومي للإدمان لعام  2009على تفعيل دور املجل�س القومي للإدمان
من حيث كونه اجلهة العليا امل�سئولة عن تطبيق الإ�سرتاتيجية القومية ال�شاملة ملكافحة الإدمان
49
بكافة جوانبها.
• ا�سرتاتيجية مكافحة الإدمان لعام 1992

و�ضعت جلنة امل�ست�شارين العلميني يف بع�ض التو�صيات ب�ش�أن مكافحة الإدمان كانت �صدرت
يف عام  1992يف التقرير النهائي كجزء من ا�سرتاتيجية طويلة املدى لتقدم ر�ؤية متكاملة عن
كيفية مواجهة م�شكلة تعاطي املواد املخدرة على جميع امل�ستويات 50.نورد هذه التو�صيات فيما
يلي:
تو�صيات عامة:

 ترى اللجنة �أن الدولة قد �سارت �شوط ًا بعيداً يف الت�صدي مل�شكلة املخدرات على جبهةمكافحة العر�ض ،ويبدو ذلك بو�ضوح يف تطوير جهود املكافحة ،ويف ا�ستخدام �آليات
الت�رشيع وا�ستحداث التعديالت املتالحقة يف القانون �سعي ًا وراء �سد جميع الثغرات التي
ميكن للمخدر �أن ينفذ منها �إىل ال�سوق غري امل�رشوعة يف البالد ،وفيالدخول طرفا يف
االتفاقات الدولية والإقليمية التي من �ش�أنها �أن تزيد من كفاءة املكافحة على ال�صعيدين
املحلى والعاملي ،وذلك من طريق ا�ستغالل �آليات التعاون الدويل التي تتيحها هذه
االتفاقات.
 تو�صي اللجنة ب�أن تتبنى الدولة م�رشوع �إن�شاء بنك مركزي للمعلومات املتعلقة باملخدرات،مدخالته من
ي�رشف عليه املجل�س القومي ملكافحة وعالج الإدمان .ويتلقى هذا البنك َ
جميع امل�صادر القومية التي تعمل يف حقل املخدرات �سواء يف جماالت مكافحة العر�ض
�أو يف جمالت الوقاية �أو العالج والرعاية الالحقة� ،أو البحث العلمي .ويكون هذا البنك يف
هذه احلالة مبثابة ال�سجل القومي املتكامل مل�شكلة املخدرات يف م�رص.

تو�صيات خا�صة:

�	-أن مت�ضي الدولة يف طريق �إن�شاء مزيد من م�صحات عالج الإدمان حيث ت�ستوجب احلاالت

47
48
49
50

/http://www.moiegypt.gov.eg/arabic/departments%20sites/drugs/nationality

رئي�س اجلمهورية :قرار رقم  46ل�سنة  1991بتنظيم �صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي� ،ص ،160اجلريدة
الر�سمية -العدد  ،6يف .1991/2/7
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية ،وق�سم الطب النف�سي بجامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.73
جلنة امل�ست�شارين العلميني للمجل�س القومي ملكافحة املخدرات :تو�صيات تقرير ا�سرتاتيجية مكافحة الإدمان-
.1992
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الإيداع لأ�سباب قانونية �أو احلجز لأ�سباب طبية ،و�أن تعنى فيالوقت نف�سه بدعم العيادات
اخلارجية القائمة و�إن�شاء املزيد منها لت�شجيع �أ�صحاب حاالت التعاطي املبكر على التقدم
طواعية لطلب العالج .ت�ستهدف الدولة يف خطتها تغطية جميع حمافظات اجلمهورية بهذه
امل�صحات والعيادات.
	�أن تتبنى الدولة فوراً دعم العيادات اخلارجية امللحقة بخدمة ال�صحة املدر�سية ،و�إن�شاءاملزيد منها ،بحيث تتمكن هذه العيادات من التدخل العالجي يف حاالت التعاطي املبكر
بني التالميذ .وجدير بالذكر �أن خدمة ال�صحة املدر�سية تغطي االحتياجات الطبية لقطاع
من �صغار ال�شباب ال ي�ستهان بحجمه.
	�أن تتبنى الدولة �سيا�سة مماثلة ب�ش�أن دعم العيادات اخلارجية امللحقة مب�ست�شفيات الطلبةاجلامعيني.
	�أن تتبنى الدولة �سيا�سة مماثلة يف ما يت�صل بالعيادات اخلارجية القائمة على عالج عمالال�صناعة التابعني لقطاع العام ال�صناعي� ،سواء �أكانت ملحقة بامل�صانع� ،أم داخلة يف
نظام للت�أمني ال�صحي.
	�أن يراعى يف �إن�شاء وت�شغيل م�صحات عالج الإدمان �رشط ا�ستقالل هذه امل�صحات،ا�ستقال ًال تاماً ،من حيث املباين والإدارة ،عن م�صحات الأمرا�ض العقلية.
	�أن يراعى عند �إن�شاء وت�شغيل م�صحات عالج الإدمان الف�صل التام بني �أق�سام معدة لإيداعحاالت الإدمان املحولة ب�أحكام من املحاكم ،و�أق�سام �أخرى تعد ال�ستقبال وحجز احلاالت
املتطوعة بطلب العالج .وذلك جتنبا لأخطار كثرية يرجح �أن ترتتب على اخللط بني نزالء
النوعني من الأق�سام.
	�أن ي�سري العمل يف �إن�شاء وت�شغيل ودعم م�صحات وعيادات عالج الإدمان جنبا �إىل جنبمع تدريب املر�شحني للعمل يف هذه اخلدمات ،حيث �أن التدريب النوعي �أمر بالغ الأهمية
بالن�سبة جلميع �أع�ضاء الفريق العالجي ،الذي ي�شمل �أ�سا�سا الطبيب واملمر�ض والأخ�صائي
النف�سي والأخ�صائي االجتماعي.
	�أن تتبنى الدولة �سيا�سة الك�شف عن حاالت التعاطي املبكر على �أو�سع نطاق ممكن .والي�شرتط �أن يتم ذلك فوراً ،ولكن قد يرى املجل�س �أن يتم ذلك على مراحل .ومن بني مداخل
الك�شف عن حاالت التعاطي املبكر نذكر ما ي�أتي :حاالت طلب االن�ضمام �إىل النوادي
والفرق الريا�ضية ،واملعاهد العليا واجلامعات وحاالت التقدم لبع�ض الوظائف مثل قيادة
الطائرات ،والعمل يف �أبراج مراقبة املطارات .كذلك �أن تتبنى الدولة نظام ًا للك�شف عن
التعاطي يف حاالت حوادث الطرق ،وخمالفات املرور اخلطرية على الطرق ال�رسيعة بوجه
خا�ص.
	�أن يو�ضع نظام عالج املدمنني على �أ�سا�س �أنه مي�ضي يف مراحل ،كل مرحلة ت�سلم �إىلاملرحلة التي تليها ،بدءاً من مرحلة التطهري من �سموم املخدرات ،مروراً بالعالج النف�سي،
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وو�صو ًال �إىل مرحلة الرعاية الالحقة .وي�ستلزم هذا الت�صور �إقامة نظام �إداري معني لإدارة
العمل يف امل�صحات ،وقد يتطلب هذا النظام �إن�شاء �أق�سام بها ملا ي�سمى «باملجتمعات
العالجية» ،مع ابتكار الإدارة املالئمة لها .وقد يتطلب توثيق ال�صلة مبن�ش�آت م�ستقلة لهذه
املجتمعات العالجية ،وحيث جتري عمليات �إعادة الت�أهيل للمدمنني.
 خط الدفاع الأول يف ت�صدى مل�شكلة املخدرات ،وخا�صة من زاوية خف�ض الطلب ،هو تبني�سيا�سة وقائية قائمة على �أ�س�س علمية متكاملة ،والعناية باجلماعات امل�ستهدفة �أو اله�شة،
وح�سن ا�ستغالل القنوات التعليمية الرتبوية ،والعمل على رفع م�ستوى اخلدمة الطبية
النف�سية حتى ي�صل �أثرها �إىل �أكرب قدر من احلاالت حتت الإكلينيكية بني ال�شباب .لذلك
تو�صي اللجنة ب�أن تكون جهود الوقاية من الدرجة الأوىل موجهة �أ�سا�سا �إىل اجلماعات
اله�شة .و�أن ي�ستفاد يف حتديد هذه اجلماعات من نتائج البحوث امل�رصية يف هذا ال�ش�أن،
وهى متوفرة .وجدير بالذكر �أن اجلهود الع�شوائية يف هذا املجال (�أي جمال الدعوة
املبا�رشة لالبتعاد عن املخدرات) وهى اجلهود املوجهة على �أو�سع نطاق اجتماعي لت�صل
�إىل جميع اجلماعات بغ�ض النظر عن كونها م�ستهدفة �أم ال ،يكون لها �آثار جانبية بالغة
اخلطر �إذ ت�ستثري دوافع حب اال�ستطالع والرغبة يف املغامرة عند �أعداد كبرية من �أفراد
تلك اجلماعات غري امل�ستهدفة �أو اله�شة �أ�صال ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما تنطوي عليه من �إهدار
للطاقة واملال.
 يوافق املجل�س على الإفادة من قنوات الرتبية والتعليم لتقدمي املعلومات العلميةال�صحيحة ،بال�صورة املالئمة (من حيث م�ستوى التب�سيط والرتكيب) يف املرحلة العمرية
املالئمة وموزعة على الأطر العلمية املنا�سبة .وهناك خربات عدد من الدول يف هذا ال�ش�أن،
ميكن اال�سرت�شاد بها .واملهم �أن تبد�أ اخلطوة الأوىل يف العمل التنفيذي.
 ملا كان كثري من البحوث امليدانية الوبائية ت�شري �إىل �أن وظيفة التعاطي بالن�سبة لعدد ممنيقبلون عليه هي التداوي �أو التطبيب الذاتي من بع�ض الآالم اجل�سمية �أو من اال�ضطرابات
اجل�سمية -النف�سية �أو اال�ضطرابات النف�سية ،وملا كان كثري من الدرا�سات الإكلينيكية
ي�شري �إىل �أن تعاطى املخدرات واملواد النف�سية يكون بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص �إف�صاح ًا
مبكراً عن مر�ض نف�سي �أو عقلي قد يعرب عن نف�سه فيما بعد ب�أعرا�ض وعالمات �أخرى غري
التعاطي ،تو�صي اللجنة ب�أن تويل الدولة جمال خدمات الطب النف�سي عموم ًا مزيداً من
الرعاية بكافة الطرق ويف جميع املجاالت املمكنة ،حتى تزداد فاعلية هذه اخلدمات.
عوائق وم�شكالت

يف جمال �سيا�سات مواجهة الإدمان ن�شري �إىل واحدة من الدرا�سات التي قام بها الأ�ستاذ الدكتور
حميي الدين �أحمد ح�سني عن جدوى عالج متعاطي ومدمني املخدرات ،والتي �أكد فيها على �أن
حم�صلة اجلهود التي تبذل يف اجتاه احتواء ظاهرة الإدمان ال تكاد تذكر ،و�أن مردود اخلدمة ال
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يرقى �إىل م�ستوى اجلهد الذي بذل فيها �أو املال الذي �أنفق عليها ،و�أن فاعلية الإجراءات العالجية
ال ميكن قيا�سها بدقة ،كما �أن موقف ه�ؤالء الذين ال يلج�أون �إىل العالج هو موقف �ضبابي وغري
وا�ضح رغم �أنهم ميثلون الكرثة.
خل�ص د .ح�سني �أهم العوائق وامل�شكالت التي ر�آها يف مواجهة ظاهرة تعاطي و�إدمان املخدرات
51
كما يلي:
•

•

•
•

51
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عدم التوازن يف االهتمام بنوعي املكافحة الأ�سا�سيني وهما العر�ض والطلب .ذلك �أن جل
امليزانية املوجهة �إىل هذه اخلطط ُتنفق على �إجراءات مكافحة العر�ض ،رغم �أن مكافحة
العر�ض ال حتقق يف �أف�ضل �صورها �أكرث من  %1من التحجيم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تفاقم
الظاهرة �أكرث من �إخمادها ،ذلك لأن هذا اخلف�ض املحدود يف الكمية ي�ؤدي �إىل زيادة يف
ال�سعر مما يغري التجار �أكرث و�أكرث� .أي�ضاً ،ف�إن مكافحة العر�ض عاد ًة ما تكون موجهة
�إىل مواد خمدرة بعينها بحيث تدخل �إىل �ساحة اال�ستهالك مواد جديدة عو�ض ًا عن املواد
املحظورة .و�أخرياً ،ف�إن حتجيم العر�ض مل يحل يف �أي وقت من الأوقات دون اال�ستهالك
الذي ال ميكن احلد منه �سوى بالت�صدي للدوافع وراءه وذلك يف �صياغة ا�سرتاتيجيات
مالئمة ملكافحة الطلب وتذكية الدافعية لطلب العالج.
افتقاد ال�سبل املالئمة للو�صول �إىل ذوي احلاجة �إىل خدمة الت�أهيل ،خا�صة و�أنه لي�س
ملعظم املدمنني حاجة �أو دافعية للعالج ،وهو �أمر مفهوم حيث �أن قرار الإدمان مرتبط
بظروف نف�سية واجتماعية تغلف حياة املدمن وجتعل من الإدمان رغم خماطره ال�صحية
واالقت�صادية والقانونية �أمراً مرحب ًا به.
عدم االعتناء بتخليق كوادر قومية قادرة على تقدمي خدمة الت�أهيل النف�سي واالجتماعي
ملتعاطي املخدرات ومدمنيها .وعدم وجود دليل ت�أهيلي ُيعنى بتو�صيف اخلدمة ب�أبعادها
املختلفة يف ال�سياق املحلي.
هكذا ا�ستخل�صت الدرا�سة عدداً من جوانب الق�صور يف ال�سيا�سات املتبعة ملواجهة م�شكلة
تعاطي املخدرات .هذه اجلوانب ينبغي االلتفات �إليها ومعاجلتها من �أجل الو�صول �إىل
الغر�ض الأ�سا�سي وهو تقلي�ص امل�شكلة ثم حماولة الق�ضاء عليها .من الوا�ضح �أن االجتاه
�إىل تقليل املعرو�ض من املواد املخدرة ال يجدي حيث ت�ستحيل ال�سيطرة الكاملة على هذه
التجارة وبالتايل ف�إن توجيه اجلهود والإمكانات املتاحة خلف�ض الطلب (خ�صو�ص ًا بتمكني
ال�شباب من رف�ض التعاطي منذ البداية من طريق العمل على حت�سني الظروف االجتماعية
واالقت�صادية ودفع ال�شباب �إىل امل�شاركة الفاعلة يف املجتمع) هو الطريق الأمثل للمواجهة.
وبعد ا�ستنفاد �سبل الوقاية ي�أتي بناء �سيا�سة عالجية �سليمة تعود باملدمن �إىل موقعه
داخل املجتمع.
د .حميي الدين �أحمد ح�سني ،ت�أهيل متعاطي املخدرات ومدمنيها بني ال�رضورة والتحدي ،املجل�س القومي ملكافحة
وعالج الإدمان ،امل�ؤمتر ال�سنوي الرابع� ،رشكاء يف مواجهة التعاطي والإدمان.2002 ،
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تو�صيات «البحث القومي للإدمان» :2009

يف «البحث القومي للإدمان» تطرح الأمانة العامة لل�صحة النف�سية وق�سم الطب النف�سي يف
جامعة القاهرة التو�صيات التالية:
 التخطيط لدرا�سات متعمقة تتناول الفئات ال�سكانية الأكرث عر�ض ًة ال�ستعمال املواد اخلدرةوامل�سكرة (كاملراهقني ،واملت�رسبني من التعليم ،والن�شء يف املدار�س واملعاهد واجلامعات،
والعمال الفنيني ،وجتار الأعمال احلرة ،وعرب البدو ،والأ�رس املفككة).
 التخطيط لدرا�سات متعمقة ملر�ضى الإدمان الذين يتم عالجهم يف كافة مراكز وم�ست�شفىاتال�صحة النف�سية ومقارنتهم بعينة مطابقة من ناحية املوا�صفات الدميوجرافية من
الأ�صحاء.
 رفع م�ستوى التعليم بحيث ي�صبح �أدا ًة للبحث عن املعرفة و�إدخال الربامج الوقائية �ضدالتدخني واملخدرات �ضمن املنهج الدرا�سي الر�سمي املقرر للمدار�س االبتدائية والإعدادية
والثانوية.
 الرتكيز على امل�شكالت االجتماعية والنف�سية التي يواجهها الذكور يف املجتمع (كالبطالة،وعدم القدرة على الزواج ،ومفاهيم الرجولة املغلوطة.)...
 تفعيل دور الإعالم للتغلب على املفاهيم اخلاطئة وال�شائعات املنت�رشة يف املجتمع عناملواد اخلدرة والتي تروج ال�ستخدام متزايد وتثري الف�ضول وحب التجربة لدى الفئة العمرية
الأ�صغر يف املجتمع.
 تفعيل دور املراكز ال�صحية واملجتمعية واملنظمات غري احلكومية لعمل برامج �صحة نف�سيةلتدريب �أفراد املجتمع على كيفية التعامل مع ال�ضغوط وال�رصاعات وامل�شكالت النف�سية
واالجتماعية ب�صورة متكاملة وم�ستمرة ومن بينها م�شكلة ا�ستخدام املواد املخدرة وكيفية
تغلب املراهقني على �ضغط الأقران.
 دعم دور وزارة ال�صحة واملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية يف مكافحة م�شكلة52
ا�ستعمال املواد املخدرة وامل�سكرة.
ويالحظ تركيز التو�صيات على ال�سيا�سات والربامج الوقائية ب�شكل كبري باعتبارها الو�سيلة
الأكرث جناحا يف مواجهة امل�شكلة .يالحظ �أي�ض ًا �أن البحث مل ي�ضع �ضمن �أهدافه التطرق �إىل
اخلدمات العالجية ومدى مالءمتها الواقع امل�رصي ومدى النجاح الذي حتققه ون�سب االنتكا�س
التي تواجهها ،كما مل يتطرق �إىل و�ضع متعاطي املواد املخدرة يف الت�رشيعات والقوانني و�أثر
تطبيقها عليهم من حيث الإيداع بقرار من املحكمة للعالج �أو احلب�س .وعموم ًا فقد ا�ستهدف البحث
يف الأ�سا�س ربط م�شكلة تعاطي املواد املخدرة باخل�صائ�ص الدميوجرافية للمجتمع امل�رصي حيث
53
مت �إجرا�ؤه يف جميع املحافظات.
52
53

الأمانة العامة لل�صحة النف�سية وق�سم الطب النف�سي جامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.74 ،73
الأمانة العامة لل�صحة النف�سية وق�سم الطب النف�سي بجامعة القاهرة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.26 ،24

33

ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين امل�صري

التطور الت�رشيعي ملكافحة تعاطي املخدرات
• نبذة تاريخية

يطرح موقع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات ملخ�ص ًا طريف ًا حول تطور الت�رشيعات والقوانني
التي �صدرت يف م�رص ملواجهة تعاطي املواد املخدرة .فهو ي�شري �إىل �أن م�رص قد �شهدت �أول
ت�رشيع مكتوب ملكافحة املخدرات يف  ،1800/10/8حني �أ�صدر قائد احلملة الفرن�سية �أمراً
بتجرمي تعاطي احل�شي�ش يف م�رص .وقد �سقط هذا الأمر عام  1801برحيل احلملة الفرن�سية .ويف
� 1879/3/ 29صدر الأمر العايل الذي حظر ا�سترياد احل�شي�ش ومنع زراعته .يف 1891/5/ 28
�صدر �أمر عال يجرم زراعة احل�شي�ش ،وقرر لها عقوبة الغرامة ف�ض ًال عن �إعدام املزروعات وم�صادرة
احل�شي�ش وكل ما ي�ستخدم يف نقل املخدرات �أو �إخفائها.
ويف � 1895/1/14صدر قرار وزير الداخلية بحظر على �أ�صحاب املحالت العمومية تقدمي
احل�شي�ش يف حمالتهم� ،أو ال�سماح بتعاطيه فيها ،وجعل عقوبة ذلك الغرامة ويف 1900/5/19
�صدر قرار وزير الداخلية بزيادة الغرامة ف�ض ًال عن احلب�س ملدة �أ�سبوع وغلق املحل ملدة �شهر.
�أما الأفيون فلم ت�شهد البالد ت�رشيع ًا بحظره �إال يف �سنة  1918حني تقرر حظر زراعته
نظراً حلاجة البالد للأرا�ضي التي تزرع بالأفيون لزراعة احلبوب ب�سبب احلاجة �إليها يف �أثناء
احلرب العاملية الأوىل .ون�ص هذا الت�رشيع على �أن ُيرفع احلظر مبجرد زوال احلاجة �إليه ،ويف
� 1920/10/16صدر قرار وزير الزراعة ب�إباحة زراعة الأفيون من جديد لت�صديره .ويعد املر�سوم
ال�صادر يف � 1922 /5/8أول ت�رشيع ب�ش�أن املخدرات البي�ضاء حيث ن�ص على حظر ت�صدير �أو
ا�سترياد الأفيون والكوكايني والهريوين واحل�شي�ش بغري ترخي�ص من اجلهة الإدارية املخت�صة.
مع عقد اتفاقيةجنيف الدولية اخلا�صة باملخدرات يف  1925/2/19وعم ًال بها �صدر يف
 1925/3/21مر�سوم بقانون ملكافحة تعاطي املخدرات وقد ن�ص يف املادة  31منه على عقوبة
احلب�س من �شهر �إىل ثالث �سنوات وغرامة من ع�رشة جنيهات �إىل  300جنيه �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني جلرائم جلب املواد املخدرة �أو ت�صديرها بدون ترخي�ص من اجلهة الإدارية املخت�صة �أو
بيع ال�صيادلة مواد خمدرة �أو التنازل عنها من غري تذكرة طبية �أو بكميات تزيد عما ورد بالتذكرة.
وقد اعترب �إحراز الأفيون جنحة طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم ولكن زراعته مل تكن جمرمة .ويف 21
� 1926/5/صدر مر�سوم بقانون مينع زراعة اخل�شخا�ش الذي يعرف با�سم « �أبو النوم» منع ًا بات ًا
يف جميع الأرا�ضي امل�رصية .ويف عام � 1928صدر القانون رقم  21ل�سنة  1928لتنظيم االجتار
باملخدرات وا�ستعمالها ،فن�ص يف مادته اخلام�سة والثالثني على عقوبة احلب�س مع ال�شغل من
�سنة �إىل خم�س �سنوات وغرامة من  200جنيه �إىل �ألف جنيه على كل من �صدر �أو جلب مواد خمدرة
بدون ترخي�ص من اجلهة الإدارية املخت�صة .وقد �أجاز هذا القانون للمحكمة �أن حتكم ب�إر�سال
املدمن �إىل �إ�صالحية خا�صة ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد عن �سنة بد ًال من �أن حتكم بعقوبة
احلب�س.
ويف � 1952/12/25صدر القانون رقم  351ل�سنة  1952ب�ش�أن مكافحة املخدرات وتنظيم
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ا�ستعمالها واالجتار بها .وقد و�ضع هذا القانون تنظيم ًا �شام ًال لالجتار باملخدرات  -و�ألغي ما
قبله من ت�رشيعات  -ورفع جرائم املخدرات �إىل مرتبة اجلناية وجعل العقوبة يف املادة  33منه
الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة وغرامة من ثالثة �آالف جنيه �إىل ع�رشة �آالف جنيه لكل من �صدر �أو جلب
�أو �أنتج �أو ا�ستخرج �أو ف�صل �أو �صنع �أو حاز �أو �أحرز جواهر خمدرة بدون ترخي�ص �أو تعامل ب�أي
�صفة كانت فيها �أو قدمها للتعاطي �أو �سهل تعاطيها يف غري الأحوال امل�رصح بها يف القانون وكل
من زرع نبات ًا من النباتات الواردة يف جداول املخدرات امللحقة بهذا القانون وكل من جلب �أو
�صدر �أو تعامل يف نبات من هذه النباتات يف �أي طور من �أطوار منوها �أو بذورها بق�صد �إنتاجها �أو
بيعها وكل من رخ�ص له يف حيازة جواهر خمدرة ال�ستعمالها يف غر�ض �أو �أغرا�ض معينة ،ويكون
قد ت�رصف فيها يف غري تلك الأغرا�ض .وقد �أوقف �رسيان حكم املادة  17من قانون العقوبات على
�أي جرمية من اجلرائم ال�سابقة وهي مادة ت�ستخدم لتخفيف العقوبة .وبالرغم من �شدة العقوبة
التي ت�ضمنتها هذه القوانني �إال �أنها مل حتقق كل الغاية املرجوة منها الأمر الذي دعا �إىل �إ�صدار
القانون رقم  182ل�سنة  1960املعدل بالقانون رقم  40ل�سنة  1966ورقم  16ل�سنة  1973ورقم
54
 61ل�سنة  1977و�أخريا رقم  122ل�سنة .1989
تعديالت القانون  122ل�سنة 1989

تتلخ�ص �أهم �إ�ضافات وتعديالت القانون يف التايل:
 �أو ًال ،ا�ستحداث بع�ض الظروف امل�شددة لتغليظ العقوبة ومنها مواجهة خطر الأ�شخا�صومن ي�ستغلون واليتهم على �آخرين
الذين يدفعون غريهم لتعاطي الهريوين �أو الكوكاينيَ ،
لإ�رشاكهم يف �أن�شطة املخدرات.
 ثاني ًا� ،إعفاء كل من بادر من اجلناة �إىل �إبالغ ال�سلطات العامة عن جرمية قبل علمها بها،�أو بعد علم ال�سلطات مبا ي�ؤدى �إىل �ضبط باقي اجلناة من العقوبة املقررة يف جرائم اجللب
واالجتار.
 ثالث ًا ،ت�شديد العقوبة على كل من يتعدى على رجال ال�سلطة القائمني على تنفيذ القانون �أويقاومهم بالقوة �أو العنف �أثناء ت�أدية وظيفتهم �أو ب�سببها.
 رابع ًا ،م�صادرة الأموال املتح�صلة من اجلرمية وو�سائل النقل امل�ضبوطة وتخ�صي�ص الأدواتامل�ستخدمة واملحكوم مب�صادرتها يف جرائم املخدرات للإدارة العامة ملكافحة املخدرات
55
بوزارة الداخلية ولقوات حر�س احلدود بوزارة الدفاع وذلك ح�سب جهة ال�ضبط.
وقد حدد القانون جداول املخدرات على �سبيل احل�رص ،و�أدان املدمن وعاقبه ،كما �سوف ن�شري
الحقا.
54
55
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جترمي املدمن يف ن�صو�ص القانون 1989/122

تن�ص العقوبات املقررة على «�أن يعاقب بال�سجن امل�شدد وبغرامة ال تقل عن ع�رشة �آالف جنيه
وال تتجاوز خم�سني �ألف جنيه كل من حاز �أو �أحرز �أو ا�شرتى �أو �أنتج �أو ا�ستخرج �أو ف�صل �أو �صنع
جوهراً خمدراً �أو زرع نبات ًا من النباتات الواردة يف اجلدول رقم � 5أو حازه �أو ا�شرتاه ،وكان ذلك
بق�صد التعاطي �أو اال�ستعمال ال�شخ�صي يف غري الأحوال امل�رصح بها قانوناً ،وللمحكمة �أن ت�أمر
يف احلكم ال�صادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات املق�ضي بها يف ال�سجون اخلا�صة التي تن�ش�أ للمحكوم
عليهم يف جرائم هذا القانون �أو يف الأماكن التي تخ�ص�ص لهم بامل�ؤ�س�سات العقابية».
وقد �أعطى القانون احلق للمحكمة يف �أن ت�أمر ب�إيداع من يثبت �إدمانه يف �إحدى امل�صحات
التي تن�ش�أ لهذا الغر�ض بقرار من وزير العدل ،بد ًال من الإيداع يف ال�سجون اخلا�صة �أو امل�ؤ�س�سات
العقابية وذلك ليعالج فيها طبي ًا ونف�سي ًا واجتماعياً ،وذلك من دون �أن تقل مدة بقاء املحكوم عليه
بامل�صحة عن �ستة �أ�شهر و�أن ال تزيد عن ثالث �سنوات �أو مدة العقوبة املق�ضي بها �أيهما �أقل .وقد
ُقيد الإفراج عن املودع بعد �شفائه بقرار من اللجنة املخت�صة بالإ�رشاف على املودعني بامل�صحة،
ف�إذا تبني عدم جدوى الإيداع� ،أو انتهت املدة الق�صوى املقررة له قبل �شفاء املحكوم عليه� ،أو
خالف املودع الواجبات املفرو�ضة عليه لعالجه� ،أو ارتكب �أثناء �إيداعه �أي ًا من اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون رفعت اللجنة امل�شار �إليها الأمر �إيل املحكمة من طريق النيابة العامة بطلب
احلكم ب�إلغاء وقف التنفيذ ،ال�ستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة املقيدة للحرية املق�ضي بها بعد
ا�ستنزال املدة التي ق�ضاها املحكوم عليه بامل�صحة.
وقد ن�ص القانون على عدم جواز رفع الدعوى اجلنائية على من يتقدم من تلقاء نف�سه للعالج
بامل�صحات التي تن�ش�أ لهذا الغر�ض ،على �أن تكون جميع البيانات التي يدىل بها �رساًُ ،يعاقب على
�إف�شائه.
الإيداع يف م�صحات عالج الإدمان والتعاطي

�أ�صدر وزير العدل القرار رقم  2633ل�سنة  1991ب�إن�شاء وتنظيم م�صحات عالج الإدمان
والتعاطي .ون�صت املادة  1منه على �أن تخ�ص�ص هذه امل�صحات للمدمنني واملتعاطني الذين
يتقرر �إيداعهم للعالج تطبيق ًا لأحكام قانون مكافحة املخدرات .ومتول امل�صحة من �صندوق
مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي .وت�شمل امل�صحات املن�ش�أة مبوجب هذا القرار م�صحة عالج
الإدمان والتعاطي يف م�ست�شفى حلوان ،والعبا�سية لل�صحة النف�سية مبحافظة القاهرة ،وم�صحة
عالج الإدمان والتعاطي يف م�ست�شفى املعمورة لل�صحة النف�سية مبحافظة الإ�سكندرية وعدداً
�آخر من امل�صحات يف كل من :م�ست�شفى اخلانكة مبحافظة القليوبية ،وم�ست�شفى طنطا مبحافظة
الغربية ،وم�ست�شفى كفر العزازي بال�رشقية ،وم�ست�شفى املن�صورية بالدقهلية ،وم�ست�شفى بني
�سويف مبحافظة بني �سويف ،وم�ست�شفى �أ�سيوط مبحافظة �أ�سيوط ،وم�ست�شفى �سوهاج مبحافظة
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�سوهاج ،وم�ست�شفى ال�سد العايل لل�صحة النف�سية مبحافظة �أ�سوان.

56

جدير بالذكر �أن غالبية امل�صحات احلكومية ُت َقام داخل م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية بتخ�صي�ص
بع�ض املباين .ويالحظ عدم وجود م�صحات قائمة مبفردها ،الأمر الذي ي�ؤثر بال�سلب على اخلدمات
الت�أهيلية للنزالء ب�سبب غياب املرافق والأن�شطة الرتفيهية اخلا�صة بهم �إذ يكون الفناء يف الأغلب
م�شرتك ًا مع املر�ضى النف�سيني وال ي�سمح باخلروج من العنابر تفادي ًا للخلط بني املجموعتني.
يالحظ �أي�ض ًا �أن عدد امل�صحات يبلغ  11م�صحة موزعة على  10حمافظات :م�صحتان يف
حمافظة القاهرة وم�صحة واحدة يف كل من املحافظات الت�سع الباقية .وهناك  18حمافظة ال
متلك �أي م�صحات تابعة لوزارة ال�صحة وال تتوفر فيها اخلدمة .جدير بالذكر �أن هناك عدداً هائ ًال
من امل�صحات واملراكز اخلا�صة التي تعمل يف عالج الإدمان ُيفرت�ض وجود �إ�رشاف حكومي عليها
�إال �أنها يف الواقع تفتقد الرقابة اجليدة ،وقد �أثارت ق�ضية هروب �أحد مدمني املخدارت من مركز
خا�ص كان يعالج فيه ق�رساً الر�أي العام يف الفرتة الأخرية حيث ك�شفت عن قيام امل�رشفني بتعذيب
النزالء .وقد تقدم عدد من الأهايل ببالغات تتهم القائمني على العالج والت�أهيل بالتعذيب و�إ�ساءة
املعاملة ،وات�ضح عدم وجود ترخي�ص للمركز وعدم وجود م�ؤهل علمي منا�سب عند العاملني.
وقد مت �إغالق املركز و�إلقاء القب�ض على امل�سئولني عنه وهروب بع�ضهم ،ومازالت الق�ضية رهن
57
التحقيقات.
يقت�رص الإيداع يف امل�صحات العالجية املن�ش�أة مبوجب قرار وزير ال�صحة على احلاالت
املذكورة يف املادة  9وهي:
 ب�أمر من املحكمة املخت�صة طبق ًا للمادة  37من قانون مكافحة املخدرات. ب�أمر من املحكمة املخت�صة �أو بقرار من جلنة الإ�رشاف على امل�صحات ودور العالج يفاملحافظة طبقا للمادتني  37مكرر (�أ) و 37مكرر (ب) من القانون نف�سه:58
• املادة  37مكررا (�أ) :ال تقام الدعوى اجلنائية على من يتقدم للجنة امل�شار �إليها يف املادة
ال�سابقة من تلقاء نف�سه من متعاطي املواد املخدرة للعالج ،ويبقى يف هذه احلالة حتت العالج
يف امل�صحات املن�صو�ص عليها يف املادة  37من هذا القانون �أو يف دور العالج التي تن�ش�أ
لهذا الغر�ض بقرار من وزير ال�شئون االجتماعية باالتفاق مع وزير ال�صحة ،وذلك لتلقي العالج
الطبي والنف�سي واالجتماعي �إىل �أن تقرر هذه اللجنة غري ذلك .ف�إذا غادر املري�ض امل�صحة
�أو توقف عن الرتدد على دور العالج امل�شار �إليها قبل �صدور قرار اللجنة املذكورة يلزم بدفع
نفقات العالج ويجوز حت�صيلها منه بطريق احلجز الإداري وال ينطبق يف �ش�أنه حكم املادة 45
56
57
58

وزارة العدل :قرار وزير العدل رقم  2633ل�سنة  1991ب�إن�شاء وتنظيم م�صحات عالج الإدمان والتعاطي ،الوقائع
امل�رصية� ،ص ،10العدد .1991 /5/ 27 ،119
�سامي عبد الرا�ضي :القب�ض على متهم مركز عالج الإدمان الوهمي والبحث عن هاربني ،جريدة امل�رصي اليوم،
.2010\6\16
وزارة العدل :قرار وزير العدل رقم  2633ل�سنة  ،1991امل�صدر ال�سابق� ،ص.7
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من هذا القانون .وال ت�رسي �أحكام هذه املادة على من كان حمرزا ملادة خمدرة ومل يقدمها
�إىل اجلهة املخت�صة عند دخوله امل�صحة �أو عند تردده على دور العالج.
• املادة  37مكررا (ب) :ال تقام الدعوى اجلنائية على من ثبت �إدمانه �أو تعاطيه املواد
املخدرة� ،إذا طلب زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو �أحد فروعه �إىل اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة
 37مكررا من هذا القانون ،عالجه يف �إحدى امل�صحات �أو دور العالج املن�صو�ص عليها يف
املادة  37مكررا (�أ) .وتف�صل اللجنة يف الطلب بعد فح�صه و�سماع اقوال ذوي ال�ش�أن ولها �أن
تطلب �إىل النيابة العامة حتقيق هذا الطلب وموافاتها مبذكرة عن ر�أيها .ويكون �إيداع املطلوب
عالجه يف حالة موافقته �إحدى امل�صحات �أو �إلزامه بالرتدد على دور العالج بقرار من اللجنة
ف�إذا رف�ض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة �إىل حمكمة اجلنايات التي يقع
يف دائرتها حمل �إقامته منعقدة يف غرفة امل�شورة ،لت�أمر ب�إيداعه �أو ب�إلزامه بالرتدد على دور
العالج.
ويجوز للجنة يف حالة ال�رضورة ،وقبل الف�صل يف الطلب� ،أن تودع املطلوب عالجه حتت
املالحظة ملدة ال تزيد على �أ�سبوعني ملراقبته طبيا وله �أن يتظلم من �إيداعه بطلب يقدم �إىل النيابة
العامة �أو مدير املكان املودع به ،وعلى النيابة العامة خالل ثالثة �أيام من و�صول الطلب �إليها �أن
ترفعه �إىل املحكمة امل�شار �إليها يف هذه املادة لت�أمر مبا تراه.
املدمن :مري�ض �أم جمرم؟

تنبغي الإ�شارة هنا �إىل وجود تناق�ض مل يتم تداركه بني ت�صنيف الإدمان كواحد من
اال�ضطرابات النف�سية ،من جهة ،وبني �إعطاء الق�ضاء �سلطة توقيع العقوبة على املدمن وحب�سه
ما مل ير�ض بالعالج طواعية ،من جهة �أخرى .يكون الأمر مفهوما �إذا ما ارتكب ال�شخ�ص جرمية
�أو خمالفة قانونية ب�سبب �إدمانه ،لكن يف حالة عدم ارتكابه �أي خط�أ ينتهك فيه القوانني ،ف�إن
معاقبته باحلب�س فقط لكونه مدمن ًا يتعار�ض متاما مع حقيقة �أنه مري�ض و�أن مر�ضه يدخل يف
نطاق اال�ضطرابات النف�سية .وجدير بالذكر �أن املري�ض النف�سي ال يجري عالجه �إلزامي ًا �إال يف
حاالت حمددة ومقيدة ب�ضوابط .وتن�ص املادة  17من الالئحة التنفيذية لقانون رعاية املري�ض
النف�سي على �أن االعتماد على العقاقري امل�ؤثرة يف احلالة النف�سية ال ُي َع ُّد �سبب ًا كافي ًا للدخول
الإلزامي 59،ويف الوقت نف�سه ين�ص قانون مكافحة املخدرات على �أم ٍر من اثنني� :إما �أن يختار
املدمن العالج ويوافق عليه �أو �أن يتم حب�سه.
لإزالة التناق�ض هناك احتماالن� :إما �أن يتم �إلغاء عقوبة احلب�س للمدمن �إذا كانت تهمته
الوحيدة هي الإدمان� ،أو �أن ال يتم االعرتاف ب�أن الإدمان هو ا�ضطراب نف�سي .واالحتمال الأخري
59
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ال ميكن قبوله فالت�صنيف الدويل العا�رش لال�ضطرابات النف�سية هو املرجع العلمي املعتمد يف هذا
60
ال�ش�أن ،ويدخل الإدمان طبقا لهذا الت�صنيف يف نطاق اال�ضطرابات النف�سية.
�أخرياً ،يرى �أ.د� .أحمد عكا�شة ،الذي �شارك ك�أحد �أع�ضاء جلنة امل�ست�شارين العلميني يف املجل�س
القومي ملكافحة املخدرات� ،أن الأمر قد ال يحتاج �إىل �أبحاث جديدة بقدر ما:
 يحتاج �إىل �آليات واقعية تعمل على تطبيق هذه الإ�سرتاتيجية وتقييمها.	�إن التعامل مع ق�ضية الإدمان باجلدية والكفاءة التي ت�ستحقها ،وبخا�صة بني ال�شباب،ي�ستدعي تنظيم برامج جمتمعية متكاملة لتح�سني الأداء النف�سي واالجتماعي للمدمنني،
ولن�رش الوعي مبخاطر تعاطي املواد امل�سببة للإدمان ولتعميق التفاهم بني الأجيال.
 ي�ستدعي البحث عن �آليات واقعية يتم العمل من خاللها على �إيجاد حلول للم�شكالتالنف�سية واالجتماعية الراهنة التي تواجه ال�شباب وت�ؤثر على �صحتهم النف�سية وتدفعهم
نحو الهرب من الواقع والوقوع فري�سة لتعاطي املواد املخدرة ،بعد �أن ُتغلَق �أمامهم جميع
61
املنافذ والأبواب.
�أما بالن�سبة لفكرة الإجبار على العالج وا�ستخدام ن�صو�ص القانون لتجرمي املدمن وحب�سه،
ف�إنها تظل حماوالت بعيدة عن حتقيق الهدف املرجو منها ب�سبب غياب عن�رصي االقتناع
والرغبة.

 60منظمة ال�صحة العاملية :الت�صنيف الدويل العا�رش للأمرا�ض النف�سية – .1992
�	61أحمد عكا�شة� :أ�ضواء على التجربة امل�رصية يف عالج الإدمان ،ورقة �ألقيت يف م�ؤمتر منظمة ال�صحة العاملية
بالأردن – دون تاريخ.
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الت�شريعات وال�سيا�سات
املتعلقة بال�صحة النف�سية للمر�أة
تعاين املر�أة يف ظل التقاليد والأعراف املجتمعية ال�سائدة من انتهاكات كثرية تطال حقوقها
الإن�سانية ،وتتعر�ض �إىل �أنواع متباينة من العنف والقهر �سواء كانت ج�سدي ًة �أو معنوي ًة  -رمبا
منذ والدتها� .إذ ف�ض ًال عن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية التي ت�سهم يف االنتقا�ص من حقوق
املر�أة ودورها وفاعليتها يف املجتمع ،ف�إن بع�ض الت�رشيعات وال�سيا�سات والقرارات الوزارية
ت�سهم هي الأخرى يف تر�سيخ �أو�ضاع املر�أة املتدنية بد ًال من �أن ت�سعى �إىل الق�ضاء على التمييز
الذي ي�ضعها دائما يف مرتبة �أقل الرجل .يف هذا الإطار ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�رص قد ان�ضمت �إىل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف دي�سمرب/كانون الأول عام  1981لكنها
حتفظت عن بع�ض املواد 62.وللأ�سف ف�إن هذا التحفظ على هذه املواد يتعار�ض وروح االتفاقية
ذاتها ومينع �إر�ساء قواعد امل�ساواة احلقيقية بني املر�أة والرجل  .ورغم �أن الد�ستور امل�رصي ين�ص
يف املادة رقم  40على �أن املواطنني لدى القانون �سواء ومت�ساوون يف احلقوق والواجبات دون
متييز ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة 63فمازالت الت�رشيعات امل�رصية حتوي
الكثري من املواد التمييزية ال�صارخة �ضد الن�ساء.
و�ضع املر�أة :بني العنف والتمييز املجتمعي

يقول الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ال�صادر يف دي�سمرب/كانون الأول 1993
�إن العنف �ضد الن�ساء هو�« 64أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية اجلن�س ،ويرتتب عليه� ،أو يرجح �أن
يرتتب عليه� ،أذى �أو معاناة للمر�أة� ،سواء من الناحية اجل�سمانية �أو اجلن�سية �أو النف�سية ،مبا يف ذلك
62
63
64
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ورقة بحثية ملركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنف ،غري من�شورة � -ص ،3بدون تاريخ.
مركز الندمي :امل�صدر ال�سابق.
الأمم املتحدة :الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة، 1993 ،
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التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�رس �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء حدث ذلك يف احلياة
العامة �أو اخلا�صة ،وهو يت�ضمن العنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يقع يف �إطار الأ�رسة،
والعنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يقع يف الإطار العام للمجتمع ،والعنف اجل�سدي واجلن�سي
والنف�سي الذي تقرتفه الدولة �أو تتغا�ضى عنه حيثما وقع».
تتعر�ض ن�سبة كبرية من الن�ساء �إىل بع�ض �أو جميع �أنواع العنف املذكورة �سلفا .يف عام 1995
�أ�شار امل�سح ال�صحي الدميوجرايف �إىل �أن حوايل  %45من الن�ساء املتزوجات الأميات �أو احلا�صالت
على التعليم االبتدائي و %14من احلا�صالت على م�ستويات تعليمية �أعلى قد تعر�ضن �إىل ال�رضب
يف حياتهن الزوجية ،و�أن واحدة من كل ثالث ن�ساء م�رصيات متزوجات تعر�ضت �إىل ال�رضب على
الأقل مرة واحدة منذ زواجها 65.ويف عام � 1998أ�شارت درا�سة �أجريت يف منطقة من�ش�أة نا�رص �إىل
�أن  %30من الن�ساء يواجهن العنف ب�شكل يومي ،و %34ب�شكل �أ�سبوعي .و�شمل العنف ال�رضب باليد
وال�رضب بالع�صا وب�سلك كهربائي وباحلزام وال�شوم .66و�أ�شار بحث ميداين �أُج ِر َي يف عام 2009
�إىل �أن  %79من الن�ساء الالتي �شملتهن العينة قد تعر�ضن للعنف و�أن الزوج كان هو م�صدر العنف
يف  %55من احلاالت ومثل ال�رضب  %16من �أ�شكال العنف املمار�س عليهن 67بينما مثلت الإهانة
 %18واحلرمان من التعليم  .%2وفيما يخ�ص التحر�ش اجلن�سي فقد ذكرت  %64من الن�ساء �أنهن قد
تعر�ضن له يف ال�شارع ،مقابل  %12تعر�ضن له يف حمل العمل .68وقد وافقت ن�سبة  %84من الن�ساء
امل�ستطلعات على �رضورة �إيجاد قانون حلمايتهن من العنف ،و�أيدت ن�سبة  %70منهن ا�ستخدامه
�إذا تطلب الأمر .69وك�شفت درا�سة �أجراها املجل�س القومي للمر�أة �أن  %34من الن�ساء قد تعر�ضن
للعنف البدين من قبل �أزواجهن وتعر�ضت � %62إىل عنف معنوي �أو لفظي بينما تعر�ضت  %6من
الن�ساء �إىل العنف �أثناء احلمل .70وبالن�سبة للختان فقد �أظهر امل�سح الدميوجرايف لعام � 2008أن
 %72من الن�ساء مابني  15و 30عاما قد تعر�ضن للختان وبالرغم من ارتفاع الن�سبة �إال �أنها قد
انخف�ضت عن مثيلتها يف امل�سح الدميوجرايف لعام  1995حيث جاءت ن�سبة املخ َت َتنات من نف�س
الفئة العمرية .71%96
�أما بالن�سبة لتويل املر�أة املنا�صب العليا ،فلي�س �أدل على التمييز �ضد املر�أة من الإ�رصارعلى
حرمانها من حقها يف العمل قا�ضية ففي عام  2003كانت القا�ضية الوحيدة يف جميع املحاكم
امل�رصية هي ال�سيدة تهاين اجلبايل التي جرى تعيينها مبوجب قرار رئا�سي يف املحكمة الد�ستورية
65
66
67
68
69
70
71

عايدة �سيف الدولة :امل�صدر ال�سابق �ص.123
مارلني تادر�س :ن�ساء بال حقوق..رجال بال قلوب – العنف �ضد املر�أة يف م�رص ،مركز املعلومات القانونية حلقوق
الإن�سان� ،ص.1998 ،37
مركز الندمي للعالج والت�أهيل النف�سي ل�ضحايا العنف :حملة لتجرمي العنف الأ�رسي �ضد املر�أة – بحث ميداين،
�ص2009 – 26-24
مركز الندمي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.30،31
مركز الندمي :امل�صدر ال�سابق� ،ص.36
املوقع الإلكرتوين للمجل�س القومي للمر�أة.
http://www.nwrcegypt.org\ShowTransAndStudy.php?id=112&MainId=4
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العليا .ويف  2007اختار املجل�س الأعلى للق�ضاء � 31سيدة للخدمة يف منا�صب قا�ضيات مبحاكم
الأ�رسة ،لكن املجل�س الأعلى للق�ضاء ال ي�سمح للن�ساء بالعمل كقا�ضيات يف املحاكم اجلنائية.72
73
ويف يوليو � 2010أرج�أ جمل�س الدولة قرار تعيني املر�أة يف منا�صبه الق�ضائية لأجل غري م�سمى
بعد �سجال طويل �إذ رغم �أن املر�أة متثل  %30من العاملني بالنيابة الإدارية وفقا للم�ست�شار
مقبل �شاكر رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان ورئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى �سابقا ،فقد
رف�ضت اجلمعية العمومية مل�ست�شاري جمل�س الدولة قرار تعيني املر�أة مرتني متتاليتني ب�أغلبية
74
الأ�صوات.
تظهر الدرا�سات والإح�صاءات ال�سابقة �أن املر�أة تتعر�ض يف املجتمع امل�رصي النتهاكات
متعددة ولإهدار الكثري من حقوقها ب�سبب الثقافة الذكورية ال�سائدة .فهي تواجه العنف الأ�رسي
والعنف اجلن�سي ممث ًال يف التحر�ش واخلتان ،وتواجه التمييز يف بع�ض الوظائف واملنا�صب الهامة
ويتم حرمانها من امل�ساواة واملواطنة الكاملة غري املنقو�صة .هذه الثقافة ال تتنحى جانب ًا �إذا
ما تطرقنا �إىل القوانني والت�رشيعات حيث جند �أن التمييز املجتمعي قد حتول �إىل متييز قانوين
ي�صل �إىل التناق�ض مع الد�ستور يف بع�ض الأحوال ،وي�صطدم الباحث بعدد من املواد والن�صو�ص
القانونية التي حتط من �ش�أن املر�أة وتتعامل معها بالكثري من الإجحاف والتفرقة ،و�سوف نتطرق
�إىل هذه املواد والن�صو�ص يف مو�ضع الحق.
�أثر العنف والتمييز على �صحة املر�أة النف�سية

تعاين املر�أة يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية املت�أزمة من جميع
امل�شكالت التي يعاين منها كل فرد يف املجتمع ،ي�ضاف �إليها تلك امل�شكالت النا�شئة عن كونها
امر�أة .وبذلك تكون ال�ضغوط الواقعة عليها م�ضاعفة ،وتكون �صحتها النف�سية �أكرث قابلية للت�أثر
بكل ما تواجهه من �أزمات و�أكرث عر�ضة لال�ضطرابات املختلفة.
ال �شك �أن للعنف ،حتديدا� ً،أثراً �شديد الوط�أة على النف�س وبخا�صة �إذا مل يكن هناك مهرب �أو مفر
من التعر�ض له ب�شكل م�ستمر .يت�سبب العنف يف �أذى نف�سي وج�سدي وميثل �ضغط ًا حياتي ًا كبرياً،
وقد تعاين املر�أة املعنفة م�شاعر القلق واخلوف واحلزن وال�شعور بالعجز عن التعامل مع معطيات
احلياة .ويف بع�ض حاالت العنف املادي املربح قد ت�صاب با�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة ،وهو
ا�ضطراب ين�ش�أ عن ال�صدمات الكربى التي ت�صيب �أي �شخ�ص� 75.أما بالن�سبة للتمييز الذي تعانيه
املر�أة بفعل القوانني ف�إنها قد ال ت�شعر به على نحو يومي ،لكنها حتما ت�شعر به حينما حتتاج �إىل
ممار�سة حقوقها �أو �إىل �أن تن�صفها عدالة الق�ضاء .وهي يف هذه احلالة جتد نف�سها فرداً من الدرجة
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الثانية �إذا كان خالفها مع رجل .وي�ؤدي ال�شعور باختالل امليزان �إىل �أن تبذل املر�أة الكثري من
اجلهد النف�سي والع�صبي للتغلب على الإحباط الذي ي�صيبها .وحني يزداد الإحباط ف�إنه ينتقل
�إىل مرحلة الي�أ�س .وقد يظهر بع�ض الأعرا�ض النف�سية التي حتول دون القدرة على مواجهة �أعباء
76
احلياة وحتدياتها.
الت�رشيعات وال�سيا�سات املجافية واملنتق�صة حلقوق املر�أة

عاد ًة ما ت�صطدم حماوالت ا�سرتداد حقوق املر�أة امل�سلوبة بالن�صو�ص القانونية التي حتوي
متييزاً �أو ثغرات ميكن املماطلة من خاللها .هنا يظهر جلي ًا حجم املعاناة التي ال بد من خو�ضها
�سواء ارتبط احلق الذي ت�سعى املر�أة وراءه ببع�ض مواد قانون العقوبات �أو قانون الأحوال ال�شخ�صية
�أو قانون الإجراءات 77.ول�سنا يف حاجة لذكر �أن الن�ساء تعانني من التمييز عند اللجوء �إىل القانون
لي�س لأي �سبب �إال لأنهن ن�ساء ولأن العادات والتقاليد تف�رس يف كثري من الأحيان على �أنها ت�ستند
�إىل الدين و�أنها بالتايل غري قابلة للتغيري .وحتى حني تخالف هذه العادات والتقاليد الأحكام
78
الدينية ف�إن املخالفة ُتقبل �إذا ما كانت ت�صب يف م�صلحة احلرية املكفولة للرجل دون املر�أة.
• يف الد�ستور

يقول ن�ص املادة رقم  40من الد�ستور امل�رصي« :املواطنون لدى القانون �سواء ،وهم مت�ساوون
يف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو
العقيدة» .وتقول املادة رقم « :8تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني».
وعلى الرغم من ن�ص املادتني الذي ال يحوي �أي متييز ت�رشيعي بني الرجل واملر�أة �إال �أن املادة
رقم  11تتدخل لت�ضع اللبنة الأوىل والأ�سا�سية لهذا التمييز ،فهي ت�شرتط �أن تكون م�ساواة املر�أة
بالرجل يف ميادين احلياة دون �إخالل ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وبهذا يتم �إخ�ضاع امل�ساواة
التي جاءت بها املادتان  8و� 40إىل ت�ضييق م�ستمر ي�ستند �إىل املادة  11وت�صبح هناك م�ساحة
مفتوحة للقفز فوقها وجتاوزها بدعوى احلفاظ على مبادئ و�أحكام الدين الإ�سالمي حتى و� ْإن
كانت دعوى زائفة.
• يف القوانني امل�رصية

هناك العديد من املواد القانونية التي تتخذ من النوع �أ�سا�سا للتمييز في�صبح للمر�أة حقوق �أقل
من حقوق الرجل� ،أو يح�صل الرجل على ميزة تحُ رم منها املر�أة متاما� ً،أو تو�ضع املر�أة يف مرتبة
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قانونية �أدنى من الرجل .تظهر هذه الن�صو�ص التمييزية بدءاً من قانون الأحوال ال�شخ�صية ومروراً
بقوانني العمل والت�أمينات االجتماعية وو�صوال �إىل قانون العقوبات.
• يف قانون الت�أمينات االجتماعية

يحدد قانون الت�أمينات االجتماعية رقم � 79سنة  1975يف مادته الثانية الفئات التي ت�رسي
عليها نظم الت�أمني .وي�ستثني القانون �أربع فئات من هذه النظم ،وهي على الرتتيب :غري اخلا�ضعني
لقانون العمل ،اخلا�ضعون لقانون العمل ممن تقل �أعمارهم عن  18عاما ،اخلا�ضعون لقانون
العمل وال تربطهم ب�صاحب العمل عالقة منتظمة ،و�أخرياً امل�شتغلون بالأعمال املتعلقة باخلدمة
داخل املنازل اخلا�صة الذين يتوافر فيهم �رشطان� )1( :أن يكون حمل مزاولة العمل داخل منزل
معد لل�سكن اخلا�ص ،و(� )2أن يكون العمل املمار�س عم ًال يدوي ًا لق�ضاء حاجات �شخ�صية للمخدوم
79
�أو ذويه.
ومن يف
�أما قانون العمل ف�إنه �أي�ضا ي�ستثني وفق ًا لن�ص املادة رقم  3عمال اخلدمة املنزلية َ
حكمهم من اخل�ضوع لأحكامه .هذا يعني �أن عمال اخلدمة املنزلية ال يخ�ضعون لقانون العمل وال
لقانون الت�أمينات االجتماعية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ه�ؤالء العمال هم يف �أغلب الأحوال من الن�ساء 80،وبذلك يكون قانونا
ن�صا �رصاحة على تهمي�ش هذا القطاع العري�ض من العامالت
العمل والت�أمينات االجتماعية قد ّ
وحرمهن من احلماية القانونية ومن مظلة الت�أمني االجتماعي التي قد توفر لهن �شيئ ًا من الأمان
�أثناء مزاولتهن العمل وكذلك من فر�صة الرعاية عند الكرب.
ويحرم قانون الت�أمينات االجتماعية الزوج من �رصف ح�صته يف معا�ش زوجته املتوفاة على
عك�س �سماحه للزوجة ب�رصف ح�صتها يف معا�ش الزوج املتويف .ويعني هذا �أن اال�شرتاكات التي
قامت الزوجة بت�سديدها طيلة عملها �أثناء حياتها لن ت�ستفيد منها الأ�رسة ،وال �شك �أن دخل املر�أة
العاملة ي�سهم بقدر مهم يف توازن الأ�رسة االقت�صادي.
وقد طالب املجل�س القومي للمر�أة بتعديل القانون احرتام ًا للد�ستور وملبادئ امل�ساواة والعدالة
وا�ستجابت املحكمة الد�ستورية العليا وحكمت يف دي�سمرب/كانون الأول  2003بعدم د�ستورية
الن�صو�ص التي حترم الزوج من ح�صته يف معا�ش زوجته ،لكن التعديل الت�رشيعي مل يتم وبقي
القانون على ما هو عليه 81.وبالن�سبة �إىل ال�رشوط الواجب توافرها لت�ستحق املر�أة معا�ش الزوج
املتويف فقد �أ�شارت املادة رقم  105من قانون الت�أمينات االجتماعية �إىل �رضورة �أن يكون الزواج
موثق ًا �أو ثابت ًا بحكم ق�ضائي نهائي ،ويعني هذا ال�رشط ا�ستبعاد من ت�ضطر �إىل الزواج العريف الذي
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ال يتم توثيقه من فر�صة احل�صول على ح�صتها يف معا�ش الزوج مع الأخذ يف االعتبار �أن الفئات
الأ�ضعف من الن�ساء هن اللواتي تلجئن يف العادة �إىل الزواج العريف 82وتقعن بني �شقي :الرحى فال
حق لهن يف املنازعات الق�ضائية �إال يف ما يتعلق بن�سب الأبناء وال حق لهن يف معا�ش �إذا مات
الزوج.
• يف قانون العمل

ي�أخذ القانون امل�رصي بتعريفات العمل الدولية التي تق�رص تعريف على العمل على �أنه «عمل
مقابل �أجر مدفوع» .وي�ؤدي هذا �إىل حرمان املر�أة الريفية من تعريفها كامر�أة عاملة وهي التي
تتحمل م�سئولية ما يجاوز  %40من الإنتاج الزراعي وفق ًا لإح�صاءات عام  .2000وتعمل %34
من الن�ساء يف الريف بدون �أجر نقدي وال تتمتعن ب�أية حقوق قانونية �أو حمائية حيث ال ت�رسي
83
عليها قوانني العمل والت�أمينات االجتماعية يف ظل التعريف املتبنى للعمل.
بالن�سبة حلق املر�أة احلا�ضنة يف احل�صول على �إجازات دون �أجر لرعاية طفلها فاملادة تن�ص
 156على �أنه «يف املن�ش�أة التي ت�ستخدم خم�سني عامال ف�أكرث يكون للعاملة احلق يف احل�صول
على �إجازة بدون �أجر ملدة ال تزيد على �سنة وذلك لرعاية طفلها ومتنح هذه الإجازة ثالث مرات
طوال مدة خدمتها» .والقانون هنا يقيد حق املر�أة يف الإجازة بعدد العاملني يف املن�ش�أة ف�إذا قل
عن خم�سني عامال جاز ل�صاحب العمل �أن يحرمها من الإجازة ،وبذا يقدم القانون م�صلحة �صاحب
العمل على م�صلحة الطفل ،يف الوقت ذاته ف�إن القانون قد ا�شرتط عدم ح�صول املر�أة على �إجازة
الو�ضع يف �أثناء فرتة عملها �أكرث من ثالث مرات وهو ما يعني يف نهاية الأمر �أن القانون قد �أعطى
84
املر�أة حقا مقيداً ب�أكرث من �رشط.
• يف قانون العقوبات

ميكن النظر �إىل التمييز يف قانون العقوبات على �أنه �إما متييز على م�ستوى الن�ص املوجود �أو
�أنه متييز ،طريق غياب ن�ص يكفل امل�ساواة.
يف مو�ضوع جرمية الزنا ف�إن املادة  277تن�ص على �أن« :كل زوج زنى يف منزل الزوجية
وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �شهور» ،فيما تن�ص
املادة  274على �أن «املر�أة املتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها باحلب�س مدة ال تزيد على
�سنتني لكن لزوجها �أن يوقف تنفيذ هذا احلكم بر�ضائه معا�رشتها له كما كانت» .وهو ما يعني
�أن نف�س اجلرمية� ،أي «الزنا» ،لها عقوبتان يف القانون ذاته :يعاقب الرجل باحلب�س مدة �أق�صاها
� 6أ�شهر بينما تعاقب املر�أة باحلب�س مدة �أق�صاها �سنتان ،وهذا متييز ت�رشيعي مثري للتعجب.
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فاجلرمية واحدة واخلط�أ الأخالقي واحد ومع ذلك يحابي القانون الرجل وي�ضطهد املر�أة.
املادة  237من قانون العقوبات تقول« :كل من فاج�أ زوجته حال تلب�سها بالزنا وقتلها هي
ومن يزين معها يف احلال يعاقب باحلب�س بد ًال من العقوبة املقررة للقتل العمد» .ويعترب القانون
هنا �أن قتل الزوج لزوجته لي�س جناية بل جنحة ويخف�ض العقوبة املقررة للقتل يف املادتني
 234و ( 236ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�شدد) �إىل احلب�س ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات� ،85أو هي على
وجه الدقة ال�سجن لفرتة ترتاوح ما بني � 24ساعة و� 3سنوات 86.يف الوقت ذاته� ،إذا فاج�أت الزوجة
زوجها يف املوقف نف�سه وارتكبت الفعل نف�سه متام ًا ف�إنها تعاقب بعقوبة اجلناية فتح�صل على
احلكم بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�شدد (ملدة ال تتجاوز  15عاما) وال حتظى بالتخفيف الذي يحظى به
الزوج .وجند هنا �أن امل�رشع قد برر هذا التمييز املجحف بعذر �أ�شد �إجحافا وهو مراعاة م�شاعر
الرجل وثورته دفاع ًا عن كرامته و�رشفه بينما اعترب �أن لي�س للمر�أة ذات امل�شاعر الإن�سانية �أو �أنها
87
ال متلك �رشف ًا وكرامة.
ويتعلق التمييز الأخري يف مواد قانون العقوبات اخلا�صة بجرمية الزنا بتو�صيف مكان ارتكابها
ففيما ُتعد الزوجة زاني ًة �إذا ما ارتكبت الفعل يف �أي مكان ،ف�إن الزوج ال يعد زاني ًا مبقت�ضى املادة
� 277إال �إذا ارتكب الفعل يف منزل الزوجية فقط ،الأمر الذي ميثل �إباحة غري مبا�رشة للزوج �أن
يزين خارج منزل الزوجية كما ي�شاء.
�أما القانون  10ل�سنة  1961اخلا�ص مبكافحة الدعارة ف�إنه يحوي متييزاً �صارخ ًا �ضد املر�أة
من حيث التطبيق .تن�ص املادة رقم (9ج) على معاقبة كل من اعتاد ممار�سة الفجور والدعارة
�أو �ساعد عليها دون �أن يخ�ص بالعقوبة رج ًال �أو امر�أة .لكن واقع الأمر يفيد �أن املر�أة وحدها هي
التي تتحمل العقوبة حيث يعترب الرجل امل�شارك لها مبثابة �شاهد� ،أي �أنه ي�شهد عليها يف قاعة
املحكمة ثم يغادرها حراً طليق ًا دون عقاب يف حني حت�صل املر�أة على حكم باحلب�س ملدة ترتاوح
بني � 3أ�شهر و� 3سنوات مع الغرامة 88.هذا التمييز التطبيقي يجعل من القانون غري ذي فائدة كبرية
يف مكافحة الدعارة ،بل رمبا يكون م�شجعا على املزيد حيث ال يعاقب الرجل على فعلته ،وهو يف
الوقت نف�سه ميثل ثغرة كبرية يف القانون.
يف ر�ؤيته الإ�سرتاتيجية حول التدخل الت�رشيعي لإزالة التمييز �ضد املر�أة ،ي�شري املجل�س القومي
للمر�أة �إىل غياب ن�ص قانوين ميكن االعتماد عليه يف توقيع العقوبة املنا�سبة على كل من �رضب
امر�أة حبلى و�رشع يف �إ�سقاطها .ويالحظ �أن القانون يعاقب من ي�سقط عمداً �أي امر�أة حبلى (�أي من
ُيتم الفعل) بال�سجن من � 3إىل � 15سنة ،لكنه ال يعاقب على ال�رشوع يف الإ�سقاط �إال بعقوبة خفيفة
85
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يف حال ال�رضب.

89

يف حاالت العنف الأ�رسي حينما ي�رضب الزوج زوجته فلي�س من ن�ص قانوين �رصيح مينع
معاقبته �إذا ما تقدمت الزوجة ب�شكوى ومت�سكت بها ،لكن الرجل يلج�أ يف هذه الأحوال �إىل املادة
 60من قانون العقوبات التي تن�ص على �أنه «ال ت�رسي �أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب
بنية �سليمة عم ًال بحق مقرر مبقت�ضى ال�رشيعة» .ويتم�سك الزوج هنا ب�أنه قد قام بت�أديب زوجته
وفق ًا لل�رشيعة الإ�سالمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إما �إىل عدم معاقبته �أو �إىل تخفيف العقوبة بحيث ال
ت�ؤدي الغر�ض منها.
• يف قانون الأحوال ال�شخ�صية

 يف الطالق بني الزوجني يعطي القانون امل�رصي املر�أة احلق يف احل�صول على الطالق بحكمق�ضائي حيث ين�ص القانون يف املادة رقم  6على �أنه �إذا ادعت الزوجة �إ�رضار الزوج بها
مبا ال ي�ستطيع معه دوام الع�رشة بني �أمثالها ،ف�إنه يجوز لها �أن تطلب من القا�ضي التفريق
ويطلقها القا�ضي طلقة بائنة �إذا ثبت ال�رضر وعجز عن الإ�صالح بينهما .ال�صعوبة هنا
تكمن يف �إثبات ال�رضر الواقع على الزوجة وهو �أمر �شبه م�ستحيل ،وبالتايل ف�إن ح�صول
املر�أة على الطالق مبح�ض �إرادتها ي�صبح �أي�ضا �شبه م�ستحيل 90.يف اجلانب الآخر ف�إن
القانون يعطي الزوج حق الطالق و�إنهاء العالقة الزوجية ب�إرادته املنفردة دون ا�شرتاط
احل�صول على �أمر ق�ضائي بل �إن له �أي�ض ًا �أن يعيد مطلقته �إىل ع�صمته دون علمها خالل
�شهور العدة .بهذا يكون حق املر�أة يف الطالق مقيداً ب�أ�سباب حمددة ومقيداً �إجرائيا بحكم
املحكمة فيما ال يخ�ضع الرجل القيود نف�سها 91.بل �إن املادة  11تن�ص على �أنه يف حال
�إ�رصار الزوجة على الطالق ف�إن املحكمة تق�ضي به لكنها يف املقابل ت�سقط بع�ض �أو جميع
حقوق املطلقة وتلزمها بالتعوي�ض املنا�سب .وقد مت �إلغاء القانون رقم  44ل�سنة 1979
الذي كان يبيح الطالق يف حال زواج الرجل بامر�أة �أخرى ،بحيث �أ�صبح الزما على الزوجة
الأوىل �أن تثبت هي الأخرى وقوع �رضر عليها وك�أن وجود زوجة ثانية ال ميثل �أي �رضر
نف�سي بالن�سبة لها 92.من الوا�ضح �أن هذا القانون امللغى كان يجد معار�ضة �شديدة فقد �أكد
ما يزيد على  %70من الق�ضاة الذين ا�ستطلع ر�أيهم فيه �أنه خمالف للن�صو�ص القر�آنية و�أنه
93
يفتح املجال �أمام املر�أة لطلب الطالق ويح ّد من حق الرجل ال�رشعي يف الزواج ب�أخرى.
 وتن�ص الفقرة الثانية من املادة  11مكرر عن حكم الطاعة على �أنه «�إذا امتنعت الزوجة عنطاعة الزوج دون حق ،توقف نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع وتعترب ممتنعة دون حق �إذا
 89املجل�س القومي للمر�أة ،امل�صدر ال�سابق.
 90مارلني تادر�س و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .56
 91مركز الندمي ،امل�صدر ال�سابق.
 92مارلني تادر�س و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق.
�	93أمينة �شمي�س :ورقة عمل حول العقبات التي تعوق ح�صول املر�أة امل�سلمة على الطالق الق�ضائي 1994 -
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مل تعد ملنزل الزوجية بعد دعوة الزوج �إياها للعودة ب�إعالن على يد حم�رض ولها احلق يف
االعرتا�ض خالل ثالثني يوما» .وتنبغي الإ�شارة �إىل �أن ال�رشوط التي يجب �أن تتوافر يف
حال حكم املحكمة بالطاعة هي �رشوط ال تت�صف بالو�ضوح والقطع فهناك �أمانة الزوج
على الزوجة وتوفريه امل�سكن املنا�سب وكالهما من امل�سائل التقديرية متاما .غري �أن هناك
�أي�ضا ما يرتتب على هذه امل�سائل فتوفري ال�سكن يعني يف عرف القانون �أال تخرج منه
الزوجة �إال ب�إذن الزوج و�أال تعمل �إال �إذا �سمح لها وله �أن ي�رص على ا�ستبقائها يف بيته و�إال
94
عدها القانون نا�زشا و�أُ�سقِطَ ت حقوقها املادية.
 يف الوالية على �أموال القا�رص ُيعد الأب مبوجب القانون الويل تلقائي ًا على �أموال القا�رص(دون �أي �إجراءات) وحرم القانون الأم من هذا احلق .وي�سمى الأب (الويل الطبيعي) .لي�س
هذا فقط بل �إن الوالية على مال القا�رص مبقت�ضى املادة الأوىل من القانون رقم  119ل�سنة
 1952تكون للجد يف حال عدم وجود الأب �أو يف حال عدم اختيار الأب لو�صي ي�رشف
على املال 95.وهكذا ي�ستبعد القانون الأم من الوالية متام ًا وي�ضعها يف مرتبة �أدنى من
امل�رشع ينظر �إىل الأم بعني ال�شك �سواء يف قدرتها على
الأب ومن اجلد �أي�ضا .ومعنى هذا �أن
ّ
�صون املال �أو يف �أمانتها عليه.
 ت�شري الدرا�سة التي قام بها مركز الندمي عن الت�رشيعات املت�ضمنة متييزاً �ضد املر�أة �إىلف�ضل القانون
قيم على �شخ�ص مت احلجر عليه ُي ّ
مو�ضع �آخر من موا�ضع التمييز .فعند تعيني ّ
الرجلَ على املر�أة� .إذ تن�ص املادتان  65و 68من املر�سوم بقانون رقم  119ل�سنة 1952
على �أن املحكمة حتكم باحلجر على البالغ ب�سبب اجلنون �أو العته �أو ال�سفه �أو الغفلة وتعني
قيما لإدارة �أمواله ،على �أن تكون القوامة لالبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم ملن تختاره
املحكمة دون ذكر لالبنة �أو الأم �أو اجلدة على الإطالق.
	�أما بالن�سبة للزواج في�سمح القانون للرجل امل�سلم بالزواج من غري امل�سلمة لكنه يف الوقتذاته يحرم امل�سلمة من الزواج بغري امل�سلم وهو الأمر الذي ميثل متييزاً قاطعا �ضد املر�أة.
وكما ت�شري درا�سة مركز الندمي ال�سالف ذكرها ف�إن هذا التمييز ي�شكل ا�ستمراراً للتقاليد
القبلية التي تحُ َ ِّرم ن�ساء القبيلة على رجال القبائل الأخرى وتنظر لن�ساء القبائل الأخرى
بو�صفهن �سبايا حمتمالت .وي�ستند هذا املوقف �إىل دعامة واهية هي ن�شوء الأطفال على
دين الأب غري امل�سلم .واحلقيقة �أن ت�أثري الأم غري امل�سلمة على الأطفال قد ال يقل عن ت�أثري
الأب غري امل�سلم عليهم والأمر هنا قد يتطلب التطرق �إىل حق الفرد يف اعتناق �أو رف�ض
�أي دين �أو معتقد عند الن�ضوج دون �أن تت�سم امل�س�ألة باحل�سا�سية ال�شديدة التي يفر�ضها
املجتمع.
94
95
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 ي�شتمل قانون املواريث رقم  77ل�سنة  1943على موا�ضع متعددة متيز الرجل عن املر�أة.فالأبناء يرثون تع�صيبا �ضعف ن�صيب البنات تبع ًا للمادة  38التي تن�ص على �أنه « يف
�إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيني» ،ويف حال عدم وجود الولد ترث الزوجة
ربع تركة زوجها املتوفيفي الوقت الذي يرث فيه الزوج ن�صف تركة زوجته املتوفاة
يف .و�إذا ما تويف الزوج تاركا بنات وزوجة دون �أبناء ذكور ف�إن البنت ت�ستحق ن�صف
الرتكة والزوجة ربعها ويوزع الباقي على امل�ستحقني تع�صيبا مثل الأبوة والأخوة ،بينما
�إذا كان هناك ابن ذكر للمتويف ف�إنه طبقا للمادتني  17و 18يحول دون �إرث غريه من
الورثة بعد توزيع �أن�صبة الفرو�ض .ويف ال�سياق ذاته ،تعطي ن�صو�ص القانون �أف�ضلية
لأقارب الأب على �أقارب الأم يف املرياث كما يف املادة  34التي ي�أتي يف ن�صها...»:من
كان �أ�صله لأبوين فهو �أوىل ممن كان �أ�صله لأب ومن كان �أ�صله لأب فهو �أوىل ممن كان
�أ�صله لأم .»..ويف ن�ص املادة ...« :36وعند اختالف احليز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث
لقرابة الأم� .»..أما بالن�سبة حلق الزوجة غري امل�سلمة يف �أن ترث يف تركة زوجها املتوفيفال
ي�سمح به بالرغم من عدم ورود �أي ن�ص ديني مانع ،و�إباحة زواج الرجل امل�سلم من املر�أة
«الكتابية» مبا ي�شتمل عليه الزواج من حقوق وواجبا .وقد تقدمت د .زينب ر�ضوان وكيلة
جمل�س ال�شعب و�أ�ستاذ �أ�صول ال�رشيعة الإ�سالمية بطلب ال�سماح بتوريث الزوجة الكتابية
وعدم حرمانها من الإرث 96.ومل يتم اتخاذ �إجراء من �ش�أنه حتقيق هذا املطلب حتى الآن.
• يف حرية التنقل

ن�صت املادة  4من القرار رقم  864ل�سنة  74ال�صادر عن وزارة الداخلية يف عهد الوزير ممدوح
�سامل على �أن ي�شرتط ملنح الزوجة جواز �سفر �أو جتديده موافقة زوجها على �سفرها للخارج.
وجرى ت�ضمني نف�س الن�ص يف املادة الثالثة من القرار رقم  3937ل�سنة  1996ال�صادر �أي�ضا عن
وزارة الداخلية يف عهد الوزير ح�سن الألفي .وظل القرار ينفذ حتى مت احلكم بعدم د�ستوريته يف
الق�ضية رقم  243ل�سنة 21ق د�ستورية يف  2000/11/4بناء على �أن امل�رشع قد فو�ض وزير
الداخلية يف ما ال يجوز التفوي�ض فيه وكذلك لكون حرية التنقل هي حق �أ�صيل يف الد�ستور لكل
املواطنني كما تن�ص عليه املادة .41
97

ولكن املحكمة الد�ستورية العليا ن�صت يف نف�س الوقت على �أن حكمها بعدم د�ستورية املادة
الثالثة «ال يحول دون �أن يتوىل امل�رشع –بت�رشيع �أ�صلي – تنظيم منح وجتديد جواز ال�سفر للزوجة
و�سحبه منها موازنا يف ذلك بني حرية التنقل – مبا تت�ضمنه من احلق يف مغادرة الوطن والعودة
�إليه -وبني ما تن�ص عليه املادة  11من الد�ستور من كفالة التوفيق بني واجبات املر�أة نحو
الأ�رسة وعملها يف املجتمع وم�ساواتها بالرجل دون �إخالل ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ومبا
96
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تق�ضي به املادة الثانية من الد�ستور من �أن مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية – القطعية الثبوت والداللة
98
 هي امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع.وهكذا مت االلتفاف حول حق املر�أة يف حرية التنقل مرة �أخرى بحيث �أ�صبح منع الرجل زوجته
من ال�سفر يتم باحل�صول على �أمر ق�ضائي ،يف الوقت الذي ال متلك فيه املر�أة منع زوجها من ال�سفر
ب�أي حال مما يعني �إعادة فتح الباب �أمام انتهاك حق �أ�صيل من حقوق الإن�سان.
• يف جترمي اخلتان

يف عام � 1996صدر قرار وزير ال�صحة رقم  261بتجرمي عملية اخلتان التي متثل ت�شويه ًا
للأع�ضاء التنا�سلية للمر�أة ،وحظر �إجراءها يف �أي مكان �سواء بامل�ست�شفىات احلكومية �أو العيادات
وامل�ست�شفىات اخلا�صة .لكن القرار حوا بع�ض الثغرات التي كان يجري النفاذ منها و�إجراء اخلتان
مع الإفالت من العقوبة املقررة .هذه الثغرات متثلت يف �أن القرار مل مينع عملية اخلتان منع ًا
كامال لكنه �سمح للأطباء بالقيام بها يف حالة وجود «�رضورة طبية» .فقد ن�ص القرار ال�صادر
يف  1996/7/8على �أنه «يحظر �إجراء ختان للإناث �إال يف احلاالت املر�ضية فقط والتي يقرها
رئي�س ق�سم الن�ساء والوالدة بامل�ست�شفى بناء على اقرتاح الطبيب املعالج» .وبالتايل ُت ِركَ الباب
مفتوح ًا �أمام �إجراء العملية و�أ�صبح القرار فيها �أمراً مرتوكا لوجهة نظر الطبيب التي غالبا ما
تت�أثر مبعتقداته ال�شخ�صية.
ثم جاء القرار الثاين رقم  271ال�صادر يف يوليو/متوز  2007بعد وفاة طفلة �صغرية يف �إحدى
حمافظات ال�صعيد نتيجة عملية ختانها لين�ص يف مادته الأوىل على �أنه «يحظر على الأطباء
و�أع�ضاء هيئة التمري�ض وغريهم �إجراء �أي قطع او ت�سوية �أو تعديل لأي جزء طبيعي من اجلهاز
التنا�سلي للأنثى (اخلتان) �سواء مت يف امل�ست�شفىات احلكومية �أو غري احلكومية �أو غريها من
الأماكن الأخرى مع اعتبار هذه العمليات خمالفا للقوانني واللوائح املنظمة ملهنة الطب 99».وقد
واجه هذا القرار انتقادات �شديدة خا�صة من بع�ض رجال الدين .و�صدرت الالئحة اخلا�صة به
يف يوليو/متوز  2010بناء على تعديالت قانون الطفل لتقر منع عملية اخلتان منع ًا نهائي ًا من
دون �إعطاء فر�صة لاللتفاف على القرار .و�أ�شارت الالئحة �إىل �أن عقوبة �إجرائها هي احلب�س ملدة
ترتاوح مابني � 3أ�شهر و�سنة .وعموم ًا ما زالت عملية اخلتان جترى على نطاق �شديد االت�ساع برغم
التجرمي وبرغم احلمالت الإعالمية وحماوالت رفع الوعي التي يبدو �أنها مازالت بعيدة عن الت�أثري
يف ثقافة وتقاليد الكثريين ،بخا�صة و�سط الطبقات الفقرية.
• يف جرائم االعتداء اجلن�سي

يف عام � 1998ألغي ن�ص قانون العقوبات الذي كان يعاقب بال�سجن امل�شدد كل من يخطف
98
99
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املركز الإعالمي لوزارة ال�صحة :قرار وزاري بحظر ختان الإناث ،موقع وزارة ال�صحة 11 -يوليو .2007
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�أنثى وبالإعدام �إذا ما اقرتن خطفه لها باالغت�صاب� .إال �أن العقوبة ُت�سقط متام ًا بناء على الن�ص �إذا
100
تزوج مرتكب اجلرمية مبن اختطفها زواجا �رشعيا.
كان هذا الن�ص ميثل �إهداراً حقيقيا لكرامة الن�ساء وت�شجيعا لكل من ت�سول له نف�سه ارتكاب
اجلرمية �إذ جتري مكاف�أته بالزواج بينما تعاقب ال�ضحية بتقدميها ملجرم ت�سبب لها يف �إيذاء
ت�صعب مداواته .ورغم �إلغاء الن�ص �إال �أن العقوبات املقررة جلرائم االعتداء اجلن�سي ومنها هتك
العر�ض جتد ما يحول دون تنفيذها �إذ تخ�ضع للتخفيف مبقت�ضى املادة رقم  17التي عادة ما
ي�ستخدمها الق�ضاة .وتخف�ض املادة  17العقوبة املقررة درجتني كاملتني حيث تن�ص على �أنه
«يجوز يف مواد اجلنايات �إذا اقت�ضت �أحوال اجلرمية املقامة من �أجلها الدعوى العمومية ر�أفة
الق�ضاة تبديل العقوبة».
يف �ضوء هذه املادة التي عاد ًة ما يتم اللجوء �إليها تعاطف ًا مع اجلاين ت�صبح هناك �رضورة
لو�ضع �ضوابط حترم اجلاين الذي يرتكب اعتداء جن�سيا من اال�ستفادة منها واحل�صول على عقوبة
خمففة .جتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن تعريف التحر�ش اجلن�سي غائب عن املواد القانونية احلالية
برغم االنت�شار الكبري الذي حققه يف �شوارع القاهرة خالل ال�سنوات املا�ضية وبخا�صة �أثناء
101
الأعياد واملنا�سبات االحتفالية.
• يف قانون ال�رضائب

�أ�شار املجل�س القومي للمر�أة يف ا�سرتاتيجيته لعام � 2010 - 2005إىل مو�ضع �أخر من موا�ضع
التمييز القانوين حيث تختلف حدود الإعفاء املقرر للأعباء العائلية بني الرجل واملر�أة يف ن�صو�ص
قانون ال�رضائب وهو القانون رقم  157ل�سنة  .1981ويف هذا ال�ش�أن حتديدا اكتفي املجل�س القومي
بطلب رفع حدود الأعباء العائلية ب�شكل عام ومبا يتنا�سب مع ارتفاع تكلفة املعي�شة.102
• يف قانون اجلن�سية

يف عام � 2004صدر القانون رقم  154ليق�ضي بتعديل قانون اجلن�سية رقم  26ل�سنة 1975
الذي حوا الكثري من الن�صو�ص التمييزية بني الرجل واملر�أة ومنها حرمان الزوجة من �إعطاء
جن�سيتها للأبناء .بتعديل القانون �صار من حق الأم امل�رصية املتزوجة من �أجنبي منح �أبنائها
جن�سيتها �أ�سوة بالرجل .قوبل هذا التغيري بالرتحاب ملا كان قد �سببه غيابه من �أزمات طائلة لكنه
يف الوقت نف�سه مل يعترب متكامال ومر�ضيا من حيث م�ساواته بني حقوق املر�أة والرجل .فمنظمات
 100املجل�س القومي للمر�أة ،امل�صدر ال�سابق.
 101املنظمة العربية حلقوق الإن�سان :حالة حقوق الإن�سان يف الوطن العربي – تقرير �سنوي –  ،2006ويف  :حنان
اجلوهري :حاالت حتر�ش جماعي مب�رصيات و�أجنبيات على كورني�ش النيل ،جريدة الد�ستور� 22 ،سبتمرب – ،.2009
ويف :حممد اجلارحي :م�رص املتحر�شة يف الأعياد ويف غري الأعياد ،جريدة الد�ستور 30 ،نوفمرب – .2009
 102املجل�س القومي للمر�أة ،امل�صدر ال�سابق.
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املجتمع املدين ترى �أنه ما زالت هناك حاجة ما�سة لتطوير القانون املعدل ال�ستكمال جوانب
الق�صور التي ت�شوبه �سواء يف الن�ص نف�سه �أو يف �إجراءات تطبيقه .103وطالبت هذه املنظمات
احلكومة امل�رصية بالعمل على تاليف النق�ص و�سد ثغرات القانون التي مت تلخي�صها يف �أربعة
نقاط هي:
 )1حق املر�أة امل�رصية �إعطاء جن�سيتها لزوجها الأجنبي بعد مرور عامني �أ�سوة بحق الرجل
امل�رصي املتزوج من �أجنبية.
�	)2إلغاء القرار الإداري الذي ي�ستثنى �أبناء الأم امل�رصية املتزوجة من فل�سطيني من تطبيق
القانون �إذا كانوا قد ولدوا قبل �صدوره.
�	)3إعفاء الأبناء املولودين لأم م�رصية و�أب غري م�رصي قبل �صدور القانون من الر�سوم
املقررة حال ًيا.
�	)4إلغاء البند الثالث والذي مينع منح اجلن�سية للأبناء امل�صابني ب�إعاقة عقلية .وجدير بالذكر
�أن هذا البند الأخري حتديداً يعترب انتهاك ًا �رصيح ًا لالتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي ان�ضمت �إليها م�رص يف.2008/4/14
موقع م�رص من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ِّ
او)
(ال�سي َد ْ

تعرف ال�سيداو التمييز �ضد املر�أة ب�أنه �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س
ّ
ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه النيل من االعرتاف للمر�أة ومتتعها �أو ممار�ستها على قدم امل�ساواة
مع الرجل لكافة حقوقها الإن�سانية واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية.
وقعت م�رص على االتفاقية يف  ،1981/12/18مع التحفظ وعدم التوقيع على �أربعة نقاط
وهي املادة ( ،)2والفقرة الثانية من املادة ( ،)9واملادة ( )16والفقرة الثانية من املادة (.)29
تتعلق املادة الثانية التي مت التحفظ عنها باتخاذ التدابري الت�رشيعية والقانونية حلظر كل
متييز �ضد املر�أة و�إلغاء جميع �أ�شكال قوانني العقوبات التي ت�شكل متييزا �ضدها ،و�إقرار احلماية
القانونية حلقوقها على قدم امل�ساواة مع الرجل و�ضمان احلماية الفعالة لها عن طريق املحاكم
الوطنية املخت�صة وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى.
�أما الفقرة الثانية من املادة ( )9فتن�ص على منح املر�أة حقوق م�ساوية للرجل فيما يتعلق
بجن�سية �أطفالها.
وتتعلق املادة ( )16باتخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان امل�ساواة وعدم التمييز يف العالقات
الزوجية والأ�رسية بني املر�أة والرجل.
103
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ويعني التحفظ على كل من املادة  16واملادة  2التن�صل من تغيري الت�رشيعات املعمول من
�أجل �أن ت�صبح متما�شية مع الق�ضاء على التمييز القانوين �ضد املر�أة ،هذا بالرغم من �أن احلكومة
امل�رصية قد �أقدمت على �سحب حتفظها على الفقرة الثانية من املادة ( )9بعد �أن غريت بالفعل
قانون اجلن�سية يف عام  2004بحيث يتوافق مع االتفاقية 104.وقد �أعلمت احلكومة جلنة متابعة
تطبيق االتفاقية (جلنة ال�سيداو) ب�سحب حتفظها مبنا�سبة اجتماع اللجنة يف جنيف يف يناير/
كانون الثاين .2010
املالحظات اخلتامية ال�صادرة عن جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ب�ش�أن م�رص

105

�ضمت املالحظات اخلتامية ال�صادرة عن جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة عدداً من النقاط
من بينها الإعراب عن قلق اللجنة �إزاء �إبقاء م�رص على حتفظاتها املتعلقة باملادتني  2و 16من
االتفاقية .وقد حثت اللجنة م�رص على مراجعة و�سحب هذه التحفظات التي تتنايف مع مو�ضوع
وغر�ض االتفاقية:
�أ�شارت اللجنة �إىل قلقها ب�سبب وجود عدد مهم من القوانني والأحكام التمييزية مثل قانون
العقوبات وقانون الأحوال ال�شخ�صية اللذين يحرمان املر�أة من احلقوق املت�ساوية مع حقوق
الرجل ،وخ�صت بالذكر املادتني  17و 60من قانون العقوبات اللتني «تتغا�ضيان عن العنف �ضد
املر�أة ب�إعفاء اجلناة من العقاب �أو �إعطاءهم عقوبات خمففة» ،وكذلك املادة (4ب) من قانون
العمل «التي تن�ص على عدم انطباق �أحكام هذا القانون على العامالت باخلدمة املنزلية».
و�أعربت اللجنة �أي�ض ًا عن قلقها ب�ش�أن قانون اجلن�سية املعدل من خالل قانون رقم  154ل�سنة
 2004وطالبت بتعديله مرة �أخرى ليتما�شى مع املادة  9من االتفاقية.
و�أعربت اللجنة �أي�ضا عن القلق ب�سبب «عدم �إمكانية ح�صول الن�ساء ال�ساعيات �إىل ف�سخ عقد
زواجهن من جانب واحد (اخللع) مبوجب القانون رقم  1ل�سنة  ،2000على ذلك الطالق �إال بتخليهن
عن النفقة وردهن �صداقهن» .وكذلك ب�سبب «عدم وجود حكم يق�ضي بالتق�سيم العادل للملكية
الزوجية عند الطالق مما ي�ؤدي �إىل �أن ت�صري الزوجة يف و�ضع �أ�ضعف من الناحية االقت�صادية».
وذكرت اللجنة �أي�ضا �أن من دواعي قلقها عدم امتالك مكتب �شكاوي املر�أة باملجل�س القومي
تفوي�ضا بالتحقيق يف ال�شكاوى التي ترد �إليه والتي بلغت ما يزيد عن � 50ألف �شكوى ،بالإ�ضافة
�إىل غياب نظام قانوين متكامل وفعال تقدم الن�ساء ال�شكاوى من خالله.
و�أ�شارت اللجنة �إىل حقيقة �أن ال�صكوك الدولية مبا فيها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة متثل جزءا من القانون امل�رصي ومن ثم ميكن االحتجاج بها مبا�رشة �أمام
 104م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة :حملة املواطنة الكاملة للمر�أة امل�رصية
 105الأمم املتحدة ،جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة :املالحظات اخلتامية – م�رص ،اجلل�سة 18 ،45
يناير �إىل  5فرباير .2010
/http://www.nwrcegypt.org
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املحاكم .و�أعربت اللجنة عن قلقها بهذا ال�ش�أن حيث مل تقدم م�رص �أي معلومات عن حاالت
ا�ستخدمت فيها �أحكام االتفاقية �أمام املحاكم فعليا.
و�أ�شارت اللجنة �إىل عدم وعي الن�ساء خا�صة يف املناطق الريفية والنائية حقوقهن املكفولة
مبوجب االتفاقية ما ي�ؤدي �إىل عدم مطالبتهن بها .و�أعربت عن القلق ب�ش�أن �ض�آلة وحمدودية
املعلومات والبيانات الإح�صائية املتوافرة عن و�ضع الن�ساء يف هذه املناطق بخا�صة يف ق�ضايا
ال�صحة والتعليم والعمل والتوظيف وامل�شاركة يف احلياة االجتماعية ال�سيا�سية ،ووجود عدد كبري
من ه�ؤالء الن�ساء الالتي مازلن ال ميلكن بطاقات تعريف الهوية.
ودعت اللجنة م�رص �إىل �إعطاء �أولوية ق�صوى لإمتام الإ�صالحات الت�رشيعية الالزمة ،و�إىل
�أن تعدل �أو تلغي دون �إبطاء وخالل �إطار زمني وا�ضح الت�رشيعات التمييزية مبا فيها الأحكام
التمييزية يف قانون العقوبات وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،كما حثتها على اتخاذ التدابري املنا�سبة
من �أجل �ضمان توافر معرفة كافية باالتفاقية وب�أنها مطبقة من قبل كافة فروع احلكومة ومن
بينها ال�سلطة الق�ضائية ،باعتبارها �إطاراً جلميع القوانني وقرارات املحاكم وال�سيا�سات حول
106
امل�ساواة على �أ�سا�س النوع والنهو�ض باملر�أة.

 106الأمم املتحدة ،جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،امل�صدر ال�سابق.
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امللحــق 1

جردة بالقوانني والقرارت
التي تتناولها الدرا�سة
 )1القانون  141ل�سنة  1944اخلا�ص بحجز امل�صابني ب�آفة عقلية
 )2قانون رعاية املري�ض النف�سي رقم  71ل�سنة 2009
 )3القانون رقم  351ل�سنة  1952ب�ش�أن مكافحة املخدرات وتنظيم ا�ستعمالها واالجتار
بها
 )4القانون  122ل�سنة  1989ب�ش�أن مكافحة املخدرات
 )5قرار وزير العدل رقم  2633ل�سنة  1991ب�إن�شاء وتنظيم م�صحات عالج الإدمان
والتعاطي
 )6اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
 )7الد�ستور امل�رصي املادة رقم 40
 )8الإعالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ال�صادر يف دي�سمرب/كانون الأول
1993
 )9الد�ستور امل�رصي املادة رقم 11
 )10قانون الت�أمينات االجتماعية رقم � 79سنة 1975
 )11قانون العمل
 )12قانون العقوبات املواد 234 ،236 ،237 ،277 ،274
 )13القانون  10ل�سنة  1961اخلا�ص مبكافحة الدعارة
 )14قانون العقوبات مادة 60
 )15قانون رقم  44ل�سنة 1979
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 )16قانون الأحوال ال�شخ�صية
 )17القانون رقم  119ل�سنة  1952ب�شان الوالية على مال القا�رص
 )18قانون املواريث رقم  77ل�سنة 1943
 )19القرار رقم  864ل�سنة  74ال�صادر عن وزارة الداخلية ب�ش�أن حرية التنقل
 )20القرار رقم  3937ل�سنة  1996ال�صادر عن وزارة الداخلية
 )21قرار وزير ال�صحة رقم  261ل�سنة 1996
 )22قرار وزير ال�صحة رقم  271ال�صادر يف يوليو/متوز 2007
 )23الالئحة اخلا�صة بالقرار رقم  271لوزير ال�صحة ال�صادرة عام 2010
 )24قانون العقوبات املادة 17
 )25قانون ال�رضائب وهو القانون رقم  157ل�سنة 1981
 )26القانون رقم  154ل�سنة  2004ب�ش�أن اجلن�سية
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التعريف الإجرائي لل�صحة النف�سية
عن« :م�شروع ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية»
ور�شة املوارد العربية
املنطلقــات

• «�إن ال�صحة هي حال من اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا ال جمرد انعدام املر�ض
�أو العجز .وبلوغ �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة واال�ستمرار هو حق �إن�ساين �أ�سا�سي من
حقوق الإن�سان ،بغ�ض النظر عن اللون �أو العرق �أو الدين �أو االنتماء االجتماعي والطبقي �أو
التوجه اجلن�سي؛ كما �أنه الهدف االجتماعي العاملي الأهم الذي يتطلب
ال�سن �أو القدرات �أو
ّ
حتقيقه جهو َد قطاعات اجتماعية واقت�صادية عدة بالإ�ضافة �إىل القطاع ال�صحي» (بح�سب
التعريف ال�صادر عن امل�ؤمتر الدويل حول الرعاية ال�صحية� ،أملا�آتا.1978 ،
()http://www.phmovement.org/pdf/charter

• «ت�شكّل ال�صحة انعكا�س ًا اللتزام املجتمع بامل�ساواة والعدل ،لذلك ينبغي تف�ضيلها على
«ت�سبب احلروب والعنف والأزمات عوامل خطر
االهتمامات االقت�صادية وال�سيا�سية» .و
ّ
تدمر املجتمعات وت�ؤثر ب�شكل كبري على �صحة �أفرادها اجل�سدية والنف�سية» (ميثاق ال�شعوب
من �أجل ال�صحة ،جتمع �صحة ال�شعوب ،الن�سخة العربية.2001 ،
()http://www.phmovement.opdf/charter/phm-pch-arabic.pdf

تربز هذه املنطلقات �أهمية حتريك اجلماعات لتنمية ال�شباب وتعزيز قدراتهم التي حتميهم من
الأخطار امل�شابهة التي قد ت�ؤثر يف �صحتهم.
�إن تنمية ال�شباب عملية م�ستمرة ،يبحث خاللها املراهقون وال�شباب
عن طرق لتحقيق حاجاتهم ال�شخ�صية وتطوير القدرات ال�رضورية
لت�أدية وظائفهم ب�شكل فعال يف حياتهم اليومية .وهي عملية تبنى
حترك املوارد املتوفرة يف
على قدرات املراهقني وال�شباب وبالتايل ّ
املجتمع املحلي.
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يندرج تعزيز ال�صحة النف�سية �ضمن نطاق تعزيز ال�صحة والتنمية
ال�شبابية الإيجابية �إىل جانب العناية بالأفراد الذين يعانون
امل�شكالت النف�سية وعالجهم وت�أهيلهم.
تـحديــد

لك ّل فرد احتياجات �صحية نف�سية ،بغ�ض النظر عن كونه يعاين ا�ضطرابا نف�سي ًا �أم ال .وتعترب
التقبل والتقدير واملرونة والدعم االجتماعي
�صحة املجتمع النف�سية الإيجابية ،املبنية على
ّ
وامل�ساواة والعدالة� ،أ�سا�سية ل�صحة الفرد النف�سية الإيجابية ورفاهه.
�إن �صحة الفرد النف�سية هي حال من اكتمال ال�سالمة حيث يدرك الفرد قدراته وموارده اخلا�صة
وي�ستخدمها يف مواجهة �ضغوط احلياة اليومية ،والعمل ب�شكل منتج ومثمر ،وامل�شاركة الفعالة يف
جمتمعه� .إنها حال من املرونة العاطفية والروحية التي متكّن الفرد من اال�ستمتاع باحلياة ،و�أخذ
قرارات �صائبة تتعلق ب�أ�سلوب حياته كما ت�ساعده يف مواجهة الظروف ال�صعبة.
بدوره ،ي�ضيف م�رشوع «ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية» �إىل ذلك «ال�صحة
النف�سية حال من التوازن املالئم بني الفرد وجمتمعه وحميطه الأو�سع حيث ميكنه ا�ستخدام
مهاراته وقدراته وموارده يف العمل من �أجل حياة �أف�ضل له وملجتمعه».
• �صحة ال�شباب النف�سية الإيجابية:

ي�شكل ال�شباب جزءاً مكم ًال للعائلة واملجتمع والبيئة ،لذا ينبغي ،من �أجل تعزيز �صحتهم
وعافيتهم ،االهتمام بالظروف املحيطة بهم والتي ت�ؤ ّثر على حياتهم.
�إن معظم امل�شكالت النف�سية لدى الأطفال واملراهقني ت�أتي نتيجة عوامل فردية وعائلية
وبيئية وغريها من العوامل املحيطة ،وتظهر يف �صورة م�شكالت عاطفية و�سلوكية ،وتنك�شف يف
�أماكن متنوعة مثل املنزل واملدر�سة واملجتمع .كما �أنها قد ت�ش ّل الأداء االجتماعي والأكادميي
والعائلي للطفل واملراهق يف املجتمع ب�شكل كبري.
فالأطفال واملراهقون يعملون ب�شكل �أف�ضل يف بيئة ت�شجع التفاعل مع �أقرانهم الذين يبدون
�سلوك ًا وخيارات �صحيحة.
ت�ؤدي التنمية ال�شبابية الإيجابية �إىل �صحة نف�سية جمتمعية وفردية �سليمة .فهي تركّ ز على
تهيئة ال�شباب ب�شكل كامل لعي�ش حياة ناجحة و�سعيدة و�صحية ،ك�شباب وكرا�شدين� ،إ�ضافة �إىل
التغلب على الظروف ال�صعبة؛ بدال من الرتكيز فقط على الت�أكد من عدم تورط ال�شبان ب�سلوكيات
حمفوفة باملخاطر .ومن هنا ت�ؤدي ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة التنمية ال�شبابية الإيجابية �إىل �صحة
نف�سية �إيجابية .
بالتايل« ،ال�صحة النف�سية الإيجابية هي حال من اكتمال ال�سالمة نف�سي ًا ومعنوي ًا وعقلياً؛
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فهي ت�شري �إىل ميزات الإن�سان (يف هذه احلالة الأطفال واملراهقون) ومهاراته احلياتية مثل
الإدراك يف الأداء ،واحرتام الذات ،واملهارات املجتمعية ،ومهارات حل امل�شكالت ،والقدرة على
التحكّم ب�ضغوط ب�سيطة وتغريات حياتية ،والت�أثري على بيئته املجتمعية ،والإنتاجية يف العمل،
وامل�شاركة يف جمتمعه».
ينجح الأطفال واملراهقون الذين يتمتعون ب�صحة نف�سية جيدة يف خلق توازن بني عافيتهم
اجل�سدية وعافيتهم النف�سية وعافيتهم االجتماعية و�صيانة هذا التوازن .كما يتمتعون بعالقات
�سليمة مع عائالتهم و�أقرانهم ،وميلكون القدرة على الإنتاجية والتعلّم ،وعلى مواجهة حتديات
النمو وتخطي الظروف ال�صعبة وا�ستعمال املوارد الثقافية لبلوغ �أق�صى حد من النمو.
وبالتايل ف�إن التنمية ال�شبابية الإيجابية ت�ساعدهم على �أن ي�صبحوا مواطنني م�ستقلني
وملتزمني.
• خ�صائ�ص التنمية الإيجابية:

«تع ّزز التنمية ال�شبابية الإيجابية اخل�صائ�ص ال�ست التالية كونها اخل�صائ�ص التي يحتاج
�إليها جميع ال�شباب لدى انتقالهم �إىل العقد الثاين من العمر ،وهي:
 االهتمام/التعاطف مع الغري الكفاءة الثقة التوا�صل مع الآخرين امليزات ال�شخ�صية امل�ساهمة»«غري �أن وقاية ال�شباب من ال�سلوكيات املحفوفة باملخاطر الكبرية خمتلفة متام ًا عن
حت�ضريهم للم�ستقبل .فاملراهق الذي يذهب �إىل املدر�سة ويخ�ضع لقوانينها ويتجنب املخدرات
لي�س م�ؤه ًال بال�رضورة ملواجهة متطلبات �سن الر�شد ال�صعبة� .إن عدم وجود امل�شكالت ال يعني
التهي�ؤ للم�ستقبل».
• تعزيز ال�صحة النف�سية:

يت�ضمن تعزيز ال�صحة النف�سية �أي عمل يهدف �إىل حت�سني �صحة الأفراد والعائالت واملنظمات
ّ
واملجتمعات النف�سية .وهذه العملية متكّن النا�س من التحكّم ب�أمور حياتهم و�صحتهم النف�سية
ورفاههم.
يتعلّق تعزيز ال�صحة النف�سية �أ�سا�س ًا ب�إجراء تغيريات يف املجتمع ت�ؤدي �إىل حت�سني و�ضع
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ال�سالمة النف�سية لأفراده .ميكن �إدراج ا�سرتاتيجيات التغيري �ضمن �أربعة م�ستويات هي:
-

والتكيف واجلزم
التدخالت من �أجل احرتام الذات
الفرد :ت�شجيع املوارد الفردية عرب تعزيز
ّ
ّ
يف جماالت مثل الوالدية �أو مكان العمل �أو العالقات ال�شخ�صية .تعزيز ر�ضا الفرد عن
الفعالة يف �أن�شطة خمتلفة.
حياته بحياته وثقته بنف�سه وامل�شاركة ّ
قوتها والبناء عليها لال�ستفادة من عالقات
العائلة :حتديد قدرات العائلة ومواردها ونقاط ّ
العائلة القوية التي ت�ؤّمن عوامل حماية للأطفال وال�شباب.

-

املجتمع :تعزيز الرتابط االجتماعي ،وتطوير بنيات داعمة تع ّزز ال�صحة النف�سية يف �أماكن
العمل واملدار�س والأحياء� .إذ يعترب خلق عالقات ثابتة مع العائالت والأ�ساتذة وموظفي
املدار�س الآخرين �أمراً �أ�سا�سي ًا لتعزيز الرعاية واخلدمات ون�شاطات ما بعد املدر�سة.
وي�ساعد التن�سيق وتبادل املعلومات بني املدار�س والعائالت وم� ّؤمني الرعاية واخلدمات
على خلق حميط داعم للتعلُّم.

-

احلكومة :خف�ض العقبات االجتماعية واالقت�صادية على امل�ستوى احلكومي عرب تعزيز
املهم�شني،
خدمات ال�صحة النف�سية لت�صل �إىل جميع من يحتاج �إليها ،ودعم املواطنني
ّ
وبالتايل خف�ض العقبات الهيكلية لل�صحة النف�سية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف بناء بيئة
داعمة تعزز تنمية الأطفال وال�شباب الإيجابية.

-

تركز تنمية ال�صحة النف�سية على حت�سني نوعية احلياة ،وخلق نظم داعمة للمجتمع ،وحماربة
ِّ
التمييز والو�صم ،وتعزيز العوامل احلامية لل�صحة النف�سية .ونظراً �إىل كون املو�ضوع مركب ًا جداً،
ف�إن تنمية ال�صحة النف�سية تتطلب طرق تفكري جديدة ومقاربات مبتكرة.
ت�ش ّدد املقاربة املجتمعية يف تنمية ال�صحة النف�سية على م�شاركة املجتمع واالعتماد على
حتمل الأفراد والعائالت واملجتمعات املحلية م�س�ؤولية �أكرب من �أجل رعاية
النف�س ،عن طريق ّ
�صحتهم النف�سية وتعزيزها� .إذ ي�ساعد ت�شجيع املجتمع على الإم�ساك بزمام الأمور (يف ما يتعلق
بتعزيز مبادرات ال�صحة النف�سية) على جتنيد املوارد الب�رشية واملادية الوطنية ال�رضورية لإحداث
تغيري م�ستدام يف املجتمع.
ال �شك يف �أنه علينا تغيري نظرتنا �إىل ال�صحة النف�سية ب�شكل عام� .إذ �إن م�س�ؤولية تعزيز ال�صحة
النف�سية الإيجابية ال تنح�رص يف القطاع ال�صحي وحده ،بل �إنها م�س�ؤولية �أو�سع بكثري وت�شمل
الأ�رسة واملدر�سة ومكان العمل واملجتمع.
حتتاج ا�سرتاتيجيات تعزيز فعال لل�صحة النف�سية �إىل امل�شاركة مع جمموعة وا�سعة من
اخلدمات ومبادرات تنمية املجتمع التي تتجاوز التدخالت املبكرة واخلدمات العالجية لت�صل �إىل
ما بعد العناية والت�أهيل.
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• �أن�شطة تعزيز ال�صحة النف�سية
تت�ضمن �أن�شطة تعزيز ال�صحة النف�سية:

 التدريب والت�شجيع على خدمة املجتمع وتقدمي اخلدمات .ت�ساعد هذه اخلدمات ال�شبابعلى تنمية مهاراتهم ومرونتهم االجتماعية ال�رضورية لتفادي ال�سلوكيات اخلطرة.
 برامج دعم الأقران/الأ�صحاب الفنون الرتفيهية والأن�شطة اخلالقة الأن�شطة اال�ست�شارية العمل املجتمعي مع منظمات ومدار�س على بناء �شبكة دعم طرق رعاية وخدماتوفر�ص مالئمة ثقافي ًا ُتعنى بكامل �أوجه حاجات الأطفال واملراهقني وال�شباب.
 تطوير خدمات جمتمعية ي�ستفيد منها كل من هو بحاجة �إليها. دمج خدمات ال�صحة النف�سية يف العناية ال�صحية الأولية ويف خدمات اجتماعية�أخرى.
 ت�أمني العناية للأ�شخا�ص غري القادرين على اتخاذ قرارات متعلقة ب�صحتهم ب�سبب�إ�صابتهم مب�شكالت �أو حت ّديات عقلية.
 ت�أمني احلد الأدنى من املتطلبات حلجم اخلدمات وجمالها وطبيعتها. ت�أمني التن�سيق بني �أنواع الرعاية واخلدمات املختلفة. تطوير معايري التوظيف واملوارد الب�رشية.	�إقامة معايري لنوعية العناية والإ�رشاف على النوعية. -حماية حقوق الأفراد وتعزيز �أن�شطة املناداة بني م�ستخدمي خدمات ال�صحة النف�سية.
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«ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية»
درا�سة يف ت�سعة بلدان عربية :الأردن وال�سودان والعراق
واليمن واملغرب و�سوريا ولبنان وم�صر وفل�سطني واليمن.
ملخ�ص م�ستل من تقرير �صدر يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  2008عن برنامج ال�صحة النف�سية
يف ور�شة املوارد العربية ون�رشته ور�شة املوارد العربية يف كتاب يحمل العنوان نف�سه� .شارك يف
�إعداده عال عطايا و �سامي امل�رصي ود .جنال اللقي�س ود .غ�سان عي�سى .ميكن تنزيل الن�ص الكامل
لهذا التقرير بالعربية واالنكليزية منwww.mawared.org :
نظّ مت البحث ور�شة املوارد العربية و�رشكا�ؤها يف ت�سعة بلدان عربية وذلك يف �سياق بناء
برنامج �إقليمي عن ال�صحة النف�سية جليل جديد ،وقد �صدر التقرير يف كتاب و ُن�رشت كل حمتوياته
على موقع ور�شة املوارد العربية .يف ما يلي تن�رش موجزاً مبا تو�صل �إليه التقرير يف ر�سم الواقع
والتو�صيات .وحيث �أن هذه الدرا�سة هي عن لبنان ،تن�رش يف امللحق  3ن�ص التقرير عن واقع
ال�صحة النف�سية يف لبنان...
• ي�شهد معظم البلدان العربية اهتمام ًا متزايداً وملحوظ ًا بال�صحة على كافة امل�ستويات،
�إال � ّأن االهتمام بال�صحة النف�سية ال يرقى �إىل درجة االهتمام بال�صحة العامة على الرغم
من انت�شار امل�شكالت النف�سية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال تعترب ق�ضية ال�صحة النف�سية حتى يومنا
املخ�ص�صة لل�صحة
هذا من �ضمن �أولويات ال�صحة يف العامل العربي .وتبتعد املوازنات
ّ
النف�سية يف البلدان العربية عن تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ب�أن ت�شكّل موازنة ال�صحة
النف�سية  %10على الأقل من موازنة وزارة ال�صحة (بل �إنها تكاد ال تذكر بنداً م�ستقالً) .يعود
هذا الق�صور �إىل جملة من العوامل املتداخلة �أهمها �ضعف الدعم املادي ونق�ص الكوادر
الب�رشية املدربة وقلة املعرفة باملو�ضوع والو�صمة االجتماعية .هذا يف الوقت الذي
تتفاقم فيه امل�شكالت النف�سية نتيجة الظروف ال�صعبة التي تعي�شها البلدان العربية (فقر،
احتالل ،حروب ،نزاعات ،عدم ا�ستقرار �سيا�سي و�أمني )...كلها تلقي بوط�أتها على ال�صحة
النف�سية واجل�سدية لل�سكان.
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• يت�صف واقع ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية بالتايل:
 كرثة امل�ؤ�س�سات العاملة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش يف هذا املجال� ،إال �أنها تواجهالكثري من امل�شكالت والعوائق.
 وفرة امل�ؤ�س�سات العاملة مع الأطفال وال�شباب والنا�شطة يف جماالت التعليم والت�أهيلوالإر�شاد النف�سي واالجتماعي ،والتي بدونها تعاين نق�ص ًا يف الكوادر امل�ؤهلة واجلاهزة
للعمل يف هذه املجاالت ف�ض ًال عن نق�ص املهارات ،ال�سيما املهارات الإر�شادية لدى
العاملني فيها.
 النق�ص يف املوارد العلمية الالزمة لتطوير معارف ومهارات العاملني يف امل�ؤ�س�سات،وغياب التعاون املجتمعي والتن�سيق مع املدار�س وباقي م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي.
 نق�ص التمويل والتحديات املادية كم�شكلة م�شرتكة تواجهها معظم هذه اجلمعيات.تتوجه لهذه
 تعاين فئة امل�سنني يف البلدان العربية قلة �أ�شكال اخلدمات والرعاية التي ّالفئة العمرية� ،إذ �أن معظم اجلمعيات التي �شملها امل�سح تركّ ز اهتمامها على الفئات
العمرية الأ�صغر.
 نق�ص الإح�صاءات الر�سمية والأبحاث العلمية يف جمال ال�صحة النف�سية واال�ضطراباتالنف�سية يف كل بلد.
 نق�ص يف جمال القدرات الب�رشية يف ال�صحة النف�سية و�أعدادها وم�ستوى ت�أهيلهاواحتياجاتها .وعلى الرغم من احلاجة الكبرية واملتزايدة للأبحاث والدرا�سات النف�سية
يف هذه البلدان ،فهذه تبقى قليلة وال تفي باالحتياجات املعرفية املطلوبة.
 انخفا�ض ن�سبة متلقي العالج النف�سي من الذين يحتاجون �إليه مقارنة بالدولالغربية.
 ارتفاع ن�سبة اال�ضطرابات النف�سية – اجل�سدية (� )psychosomatic disordersأي ظهورالأعرا�ض اجل�سدية الناجتة من ال�ضغوطات النف�سية.
 غياب املفهوم االيجابي لل�صحة النف�سية (اللياقة النف�سية وحت�سني نوعية احلياة)وق�صور �أو غياب مفهوم ال�صحة النف�سية املجتمعية والطب النف�سي املجتمعي يف معظم
مكونات برامج الرعاية
البلدان العربية امل�شاركة يف الدرا�سة ،وعدم وجودها �ضمن ّ
ال�صحية الأ�سا�سية.
 النق�ص الوا�ضح يف جمال الإر�شاد النف�سي املبنى على املدر�سة و�أن�شطة التوعية النف�سيةداخل املدار�س.
 غالبية الأن�شطة املنفذة ترتكز حول مكافحة الإدمان.64
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 نق�ص ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوا�ضحة الداعمة لل�صحة النف�سية ما يف�رس الكثريمن امل�شكالت.
• على الرغم من انت�شار امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية والظروف ال�صعبة ال�سائدة
واملتزايدة� ،إال �أن الكثري من العوامل احلامية تتوافر يف املجتمعات العربية .فالروابط
العائلية واالجتماعية �إىل جانب الطقو�س ال�سائدة ،كتقو�س احلداد وغريها من املنا�سبات
املجتمعية ،ودور الدين والإميان ،ت�شكّل جميعها عوامل حماية ودعم ينبغي اعتبارها.
تو�صيات من امليدان:

هناك جملة من امل�سائل املتعلقة بال�صحة النف�سية وجمموعة من التو�صيات التي ينبغي �أن يتم
العمل عليها من قبل النا�شطني واملتخ�ص�صني واملهتمني باملجال ،بهدف تعزيز ال�صحة النف�سية
واال�ستفادة من املوارد والعوامل املتوافرة ومعاجلة التحديات العديدة .من �أبرز هذه التو�صيات:
• موارد ال�صحة النف�سية

 جتميع املوارد العربية املتوافرة ،ودرا�سة مالءمتها	�إنتاج موارد تنا�سب امل�ستويات والتدخالت -وال�سياقات -املختلفة	�إتاحة الو�صول �إىل املوارد با�ستخدام االنرتنت• توعية و�إن�شاء �رشاكات

 تطوير الوعي املعريف يف املجتمع وبناء اجتاهات ايجابية العمل مع الفعاليات املوجودة يف املناطق تفعيل دور الإعالم يف جمال التوعية• تطوير القدرات والتدريب يف جمال ال�صحة النف�سية

 تدريب مدربني على ال�صحة النف�سية تدريب الكوادر العاملة يف ال�صحة النف�سية ويف جمال الرعاية االجتماعية تدريب املعلمني واملر�شدين يف املدار�س• ت�شبيك يف جمال ال�صحة النف�سية

 تكوين �شبكة من العاملني يف املجال تنظيم لقاءات �إقليمية وم�ؤمترات حول ال�صحة النف�سية تكون فر�صة لتبادل اخلربات65
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• دمج ال�صحة النف�سية يف خمتلف الربامج العاملة

 تعزيز جوانب ال�صحة النف�سية يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية دمج ال�صحة النف�سية يف الربامج والأن�شطة التنموية للمجتمعات• �سيا�سات وت�رشيعات خا�صة بال�صحة النف�سية

 مراجعة وتطوير وتفعيل القوانني يف جمال الوقاية لل�صحة النف�سية توفري مر�شد تربوي يف كل املدار�س (الر�سمية واخلا�صة) -العمل على دمج ال�صحة النف�سية يف �إطار خطة وطنية �شاملة.
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امللحــق 4

ال�صحة النف�سية يف م�صر
ن�رش هذا الف�صل عن م�رص يف كتاب «ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية  -درا�سة يف ت�سعة
بلدان عربية :م�رص وال�سودان واملغرب والأردن واليمن والعراق و�سوريا ولبنان وفل�سطني والأردن».
�أنظر امللحق � 3أعاله.
iiiii

�شارك يف �إعداده :د .حمدي �صموئيل ،جمعية كاريتا�س :د .جنيب خزام ،مركز �سيتي للتدريب
والدرا�سات يف الإعاقة :د� .أ�رشف ح ّنا ،مركز �سيتي للتدريب والدرا�سات يف الإعاقة :د .عبد احلميد
كاب�ش ،الإغاثة الإ�سالمية.
املنطلقات

«امل�ساحة 1001450 :كلم مربع.
ال�سكان :قرابة  70مليون ن�سمة (عام .)2007
ال�سكان دون  15عاماً 37.9 :يف املئة وفوق  75عاماً 3.4 :يف املئة.
معدل منو ال�سكان1.76 :
عدد املحافظات28 :
احلد الأدنى للأجور 200 :جنيه م�رصي (�أي ما يعادل  37دوالراً �أمريكياً)
املخ�ص�صة لل�صحة يف م�رص  4.3يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل (.)2001
امليزانية
ّ
امل�ؤ�رشات ال�صحية:

معدل الوالدات اخلام ( 28.4 :)crude birth rateلكل �ألف مواطن.
معدل الوفيات اخلام ( 5.6 )crude death rateلكل �ألف مواطن.
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معدل وفيات الر�ضع 29.3 :لكل �ألف مولود حي.
معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة 33.8 :لكل �ألف مولود حي.
معدل وفيات الأمومة 17.4 :لكل  10000مولود حي يف عام .1993
متو�سط العمر املتوقع الكلي عند الوالدة� 64.7 :سنة يف عام ».1996
()WHO-2001
�أوالً :واقع ال�صحة النف�سية وجهود الدولة واجلمعيات غري احلكومية
 )1خدمات ال�صحة النف�سية:

ت�سود م�رص ظروف ًا �صعبة �أبرزها الفقر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة عامة مبا يف ذلك ال�صحة
النف�سية .يتزايد االهتمام بال�صحة اجل�سدية ب�شكل ملحوظ على كل امل�ستويات يف م�رص وخ�صو�ص ًا
يف جمال مكافحة الأوبئة و�سوء التغذية ،ورعاية الطفل والأم ،ومكافحة الإدمان .ولكن يقابل
ذلك نوع من الق�صور يف االهتمام ال�صحة النف�سية التي حتتاج �إىل الكثري من اجلهود لتح�سينها
للتدخل ،ونق�ص حاد
يف ظ ّل قِ لّة وجود معلومات دقيقة موثقة ،و�سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات وا�ضحة
ّ
املتخ�ص�صة
يف متويل اخلدمات املتعلّقة بهذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل ق�صور وا�ضح يف الكوادر
ّ
واملدربة يف جماالت ال�صحة النف�سية كافة.
ّ
حظيت خدمات ال�صحة النف�سية م�ؤخراً ببع�ض االهتمام الإ�ضايف من قبل وزارة ال�صحة
وال�سكان خ�صو�ص ًا بعد الأحداث التي ن�سبت �إىل «مر�ضى» نف�سيني مثل حادث املتحف امل�رصي
يتحرك يف
وحادث قتل بني مزار و�أحداث الإ�سكندرية ،ولكن بقي هذا االهتمام الوزاري خجو ًال
ّ
فرتات الأحداث وي�ضعف بعدها ،كما �أنه مل يتخطّ مرحلتي الت�شخي�ص والعالج.
�أن�شئت الأمانة العامة لل�صحة النف�سية يف م�رص مبوجب قرار وزير ال�صحة وال�سكان يف عام
 ،1998للقيام بدور ريادي يف جمال ال�صحة النف�سية وعالج الإدمان ،حيث تقوم بالإ�رشاف ب�شكل
مبا�رش على �أكرب م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية يف م�رص ،والتي ت�ضم  %80من �إجمايل الأ�رسة
النف�سية املتوفرة على م�ستوى اجلمهورية ،كما ت�ساهم يف الإ�رشاف واملتابعة والتدريب والتح�سني
والتحديث امل�ستمر على خمتلف الأ�صعدة املتعلّقة بال�صحة النف�سية يف م�رص بجوانبها العالجية
والوقائية.
 )2الربامج الوطنية لل�صحة النف�سية يف م�رص:

يجدر التنويه بالربامج الوطنية للأمرا�ض النف�سية التي تن ّفذ بالتعاون بني وزارة ال�صحة
وال�سكان وغريها من الوزارات وبني بع�ض اجلامعات بالتن�سيق مع املنظمة العاملية لل�صحة،
وهي تركّ ز على الأهداف الآتية:
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•

•
•
•
•

•

�إدخال ال�صحة النف�سية يف برامج الرعاية ال�صحية الأولية (-1991 ،1990-1986
 )2003-1997 ،1996من طريق تدريب ممر�ضني �أو ممر�ضات و�أطباء الرعاية
الأولية على التعامل مع امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة ب�شكل مبا�رش �أو عرب
�إتباع�أ�سلوب «تدريب مدربني» .بد�أ هذا الربنامج يف العامني  1987-1986بتدريب 250
طبيب ًا و 250ممر�ض ًا وممر�ضة يف حمافظات �أ�سيوط ،املنية ،والغربية ،وال�سوي�س .ويف عام
درب  20مدرب ًا يف الإ�سماعيلية ليقوموا بعد ذلك بتدريب غريهم ولكن واجهتهم
ّ ،1989
بع�ض امل�صاعب يف املتابعة �أهمها م�شكالت يف تن ّقل املتدربني وم�شكالت يف املوارد
والإحالة واملتابعة والتقييم .جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن اجنح هذه الربامج هي التي جترى يف
حمافظة الإ�سكندرية منذ عام  1989بالتعاون بني وزارة ال�صحة وال�سكان ووزارة التعليم
وحمافظة الإ�سكندرية وجامعة الإ�سكندرية واملجتمع املحلي� .أثمر هذا الربنامج الرائد
تدريب �آالف من الكوادر يف قطاع ال�صحة النف�سية املدر�سية و�إن�شاء مراكز خارجية تعنى
بهذا املجال وحمالت توعية ،ويخطّ ط لتعميمه على حمافظات �أخرى .ميكن لهذا الأمر �أن
يف�ضلون اللجوء �إىل طبيب الرعاية
ي�ساعد الكثريين من �أ�صحاب امل�شكالت النف�سية الذين ّ
الأولية بد ًال من طبيب الأمرا�ض النف�سية لتج ّنب «الو�صمة االجتماعية».
�إ�صدار موارد تثقيفية وتعليمية وتدريبية :يف عام � ،1987صدر دليل عن ال�صحة النف�سية
لأطباء الرعاية الأولية .ويف عام  ،1991و ّزع الدليل املتكامل (الذي ا�شتمل على ق�سم عن
ال�صحة النف�سية) على وحدات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.
للتعرف على امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية وكيفية �إحالتها �إىل
ن�رش الوعي ال�صحي
ّ
�أماكن الت�شخي�ص واملعاجلة.
حتديث وبناء عدد من امل�ست�شفىات احلكومية التي تعنى باال�ضطرابات النف�سية منذ
متخ�ص�صة يف خمتلف
عام � 1991ضمن �إطار الالمركزية ،مع �إ�ضافة عيادات خارجية
ّ
جماالت ال�صحة النف�سية.
جهود يف مكافحة تعاطي املخدرات و�إدمانها بالتعاون مع قطاعات خمتلفة �أخرى
يقودها «املركز القومي ملكافحة الإدمان» ،والذي ير�أ�سه رئي�س الوزراء (عقد ندوات عن
�أخطار املخ ِّدرات يف عدة حمافظات ،وم�ؤمترات وطنية عن مكافحة الإدمان ،ودرا�سات
ميدانية عن �إدمان املخ ِّدرات وتعاطيها ،و�إن�شاء خمتربات حتاليل جديدة لتعاطي املخدرات
والتو�سع يف اخلدمات العالجية املق َّدمة للمدمنني ،و�إن�شاء �أق�سام
يف معظم املحافظات،
ُّ
خا�صة لهم يف م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية� ،إ�ضاف ًة �إىل حمالت الوقاية والتوعية التي
تركزت ب�شكل خا�ص على �أماكن التقاء ال�شباب ،مثل النوادي واملدار�س) .وتعكف وزارة
َّ
ال�صحة وال�سكان على �إعداد خطة متكاملة خلف�ض الطلب على املخ ِّدرات من خالل �أن�شطة
التوعية املك َّثفة واملعاجلة واملتابعة والت�أهيل.
حتفيز اجلامعات امل�رصية على امل�ساهمة يف هذا املجال عرب:
متخ�ص�ص بال�صحة النف�سية و�صحة املجتمع (يف كلية الطب يف جامعة
	�إن�شاء ق�سمّ
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متخ�ص�ص بعلم النف�س (يف كلية ال�صحة يف الإ�سكندرية).
الأزهر) وق�سم
ّ
	�إن�شاء �أو تو�سيع مراكز خارجية تابعة للم�ست�شفىات اجلامعية تعنى بال�صحة النف�سيةاملجتمعية (جامعة عني �شم�س ،جامعة الإ�سكندرية).
	�إن�شاء �أو تو�سيع ق�سم الأمرا�ض النف�سية داخل امل�ست�شفىات اجلامعية خلدمة املر�ضىأ�رسة
الذين يحتاجون �إىل عالج داخل امل�ست�شفى (م�ست�شفى عني �شم�س الذي رفع عدد ال ّ
اخلا�صة بامل�شكالت النف�سية من � 30إىل .)100
 العمل على ن�رش الوعي ال�صحي بني الطلبة والأ�ساتذة والعاملني ال�صحيني واالجتماعينيو�أهايل الطلبة يف عدد من املدار�س يف مدينة الإ�سكندرية منذ عام ( 1989جامعة
الإ�سكندرية).
متخ�ص�صة بال�صحة النف�سية املدر�سية (�أطباء ،ممر�ضون وممر�ضات،)...
 تدريب كوادرّ
و�إ�صدار موارد للتعليم والتدريب يف هذا املجال (جامعة الإ�سكندرية.)...
	�إجراء درا�سات ميدانية ملعرفة مدى انت�شار امل�شاكل النف�سية (جامعة عني �شم�س،جامعة �أ�سيوط ،جامعة الإ�سكندرية.)...
 )3دور املنظمات غري احلكومية:

قام بع�ض املنظمات الأهلية ببع�ض اجلهود واملبادرات يف جمال ال�صحة النف�سية� ،إال �أنها
جهود حمدودة جداً مقارنة بحجم االحتياجات ،ويجدر الذكر �أ ّنها اقت�رصت تقريب ًا على كونها
مبادرات عالجية غري وقائية نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�رص :االهتمام بق�ضية الإدمان
(التوعية والعالج والت�أهيل) ،ومناه�ضة العنف �ضد الأطفال حيث �أعلنت مبادرة خط جندة الطفل
جتمع حقوق الطفل (الذي ي�ضم جمموعة كبرية من اجلمعيات الأهلية
(اخلط ال�ساخن) ،و�أن�شطة ّ
املهتمة بق�ضايا الطفولة� :أطفال ال�شوارع وم�ؤ�س�سات الأحداث ،)...،واالهتمام بق�ضية الإعاقة عامة
واالهتمام بذوي االحتياجات الذهنية الإ�ضافية وكذلك اهتمام بع�ض املنظّ مات بفتح مكاتب
لال�ست�شارات الأ�رسية ،وغريها .هناك بع�ض حمالت التوعية التي ي�شارك فيها املجل�س القومي
للأمومة والطفولة واملركز القومي ملكافحة الإدمان باال�شرتاك مع اجلمعيات الأهلية ،و�إن كان
معظمها يركز فقط على التوعية حول الإدمان .نذكر �أي�ض ًا «جمعية ال�صحة النف�سية والعقلية
الوقائية للأطفال» التي � ّأ�س�ست عام  1995لن�رش مفهوم ال�صحة النف�سية والعقلية لدى العائالت
امل�رصية.
و�أخرياً ،تقوم جمعيات ال�صحة النف�سية يف املحافظات بالتعاون مع «املركز امل�رصي لدعم
املنظمات الأهلية» بالعديد من اجلهود وحلقات النقا�ش مثل حلقة النقا�ش التي نظمتها جمعية
ال�صحة النف�سية مبحافظة اجليزة العام  2007بالتعاون مع املركز امل�رصي لدعم املنظمات
الأهلية ومع املجل�س القومي للمر�أة عن �صحة املر�أة النف�سية ،حيث طرح برنامج و�ضع خدمات
ال�صحة النف�سية للمر�أة والفتاة على خريطة الدولة ال�صحية.
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هذه اجلهود ما زالت جنينة �إذا �أخذنا بعني االعتبار م�ساحة م�رص وعدد �سكانها والو�ضع
املعي�شي املرتدي ،وال ميكنها �أن تغيرّ الكثري من واقع ال�صحة النف�سية يف م�رص� ،إال �إذا ت�ضافرت
جهود جميع املنظّ مات والهيئات احلكومية وغري احلكومية (الأ�رسة ،املدر�سة ،املنظّ مات الدينية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين )...لو�ضع �إ�سرتاتيجيات وخطط متكاملة وتوفري املوارد الالزمة
لتح�سني ودعم مفهوم ال�سالمة النف�سية واالجتماعية �إ�ضافة �إىل ال�سالمة البدنية عند خمتلف
قطاعات املجتمع امل�رصي.
 )4املفاهيم املتوارثة املغلوطة:

تعاين م�رص وخ�صو�ص ًا �صعيدها وريفها من مفاهيم اجتماعية �سلبية متوارثة مثل اعتبار
امل�شكلة النف�سية و�صمة اجتماعية �أو «عار» يع ّززها اللجوء �إىل طبيب نف�سي �أو م�ست�شفى �أمرا�ض
م�س من
نف�سية �أو اعتبار بع�ض هذه الأمرا�ض م�شكالت ناجتة من احل�سد (�أو العني احلا�سدة) �أو ّ
ي�شجع الكثريين على
اجلنون وال�شياطني �أو ا�ستحواذ الأرواح فائقة الطبيعة على الإن�سان مما ّ
اللجوء �إىل املعاجلني عن طريق الدين وال�سحر وال�شعوذة والزار .واجلدير بالذكر � ّأن بع�ض الذين
يعانون امل�شكالت النف�سية ال�شائعة ،يلج�أون �أحيان ًا �إىل املعاجلني التقليديني �أو الدينيني �أو
ينزوون يف منازلهم من دون طلب امل�ساعدة من �أحد كما يحدث �أحيان ًا يف الريف حيث ال دوام
عمل ر�سمياً .ومما يزيد الأمر �سوءاًّ � ،أن الكثريين ممن ي�صلون �إىل مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
للمعاينة ،ينتهي بهم الأمر عند عاملني �صحيني و�أطباء غري متمر�سني يف ال�صحة النف�سية ،فتجرى
التو�صل �إىل ت�شخي�ص وعالج منا�سبني ،ما يدفع
لهم فحو�ص غري الزمة مكلفة �أحيان ًا من دون
ّ
باملري�ض و�أهله للجوء �إىل م�صادر غري علمية للم�ساعدة� ،أو للتنقل من طبيب �إىل �آخر دون جدوى
أحيان كثرية .جتدر الإ�شارة �إىل � ّأن الكثري من املثقفني والعلماء يعتربون � ّأن العالج عن طريق
يف � ٍ
رجال الدين مقبول لأنه نوع من الدعم النف�سي خ�صو�ص ًا عند الأ�شخا�ص امل�ؤمنني ،ولكن يجب �أن
يكون هذا الدعم النف�سي جماني ًا و�أن يكون رجال الدين مدربني يف جمال ال�صحة النف�سية ليعرفوا
متى عليهم �إحالة املري�ض �إىل مراكز العالج املتخ�ص�صة� .أما العالج عن طريق ال�سحر وال�شعوذة
والزار ...فمرفو�ض قطعاً.
 )5التدابري الت�رشيعية

يوجد يف م�رص ت�رشيعات تتعلق بال�صحة النف�سية منذ عام  1944وهي حتتاج �إىل التطوير
وو�ضعها قيد التنفيذ.
ذكر تقرير م�رص ال�صادر عن املنظمة العاملية لل�صحة عام ّ � 2001أن هناك ت�رشيعات
ملكافحة املخ ِّدرات ،منها قانون املخ ِّدرات الذي �أجازه جمل�س ال�شعب يف عام  ،1989وقرار رئي�س
اجلمهورية ب�إن�شاء ال�صندوق الوطني ملكافحة �إدمان املخ ِّدرات وتعاطيها ،والقرارات امل�شرتكة
م�صحات و�أق�سام للمعاجلة من تعاطي
لوزراء العدل وال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحة ب�ش�أن �إن�شاء
ّ
املخ ِّدرات و�إدمانها.
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 )6البيانات الإح�صائية املتعلقة باال�ضطرابات النف�سية والعقلية:

هناك ثالث هيئات م�س�ؤولة عن تن�سيق وت�شجيع البحوث هي :املجل�س ال�صحي برئا�سة وزير
ال�صحة ،ومركز املعلومات ،والإدارة املركزية للبحث والتطوير يف وزارة ال�صحة وال�سكان .غري �أن
العقبة الرئي�سية التي تواجه البحوث هي قلة املوارد املالية ،ال�س َّيما و�أن التمويل اخلارجي ملعظم
الأن�شطة البحثية حمدود بالوقت ما يعيق ا�ستمرار البحوث .ومن �أهم امل�شكالت التي يواجهها
الباحثون نق�ص الدعم املادي ،و�إن توفر �أحيان ًا من اخلارج فيكون لفرتات زمنية ق�صري ّة تعيق
ا�ستمرار الأبحاث.
ال توجد درا�سات و�إح�صاءات وافية ودقيقة عن مدى انت�شار امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية
يف م�رص� ،إال �أن بع�ض الدرا�سات يف هذا املجال ي�شري �إىل � ّأن امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية
منت�رشة يف املجتمع امل�رصي كما هو احلال يف املجتمعات الغربية و�إن اختلفت طرق التعبري
بينت هذه الدرا�سات الآتي:
عنها ،وقد ّ
 حاالت قلق مر�ضي ( )Anxiety statesعند  %36من طلبة اجلامعات يف م�رص (عكا�شةو�آخرون )1977 ،وعند  %22.6من زوار بع�ض العيادات اخلارجية النف�سية يف (عكا�شة
و�آخرون� 1993 ،أ)
 حاالت اكتئاب عند  %11.4من �سكان املدن و %19.7من �سكان الريف يف م�رص (عكا�شةو�آخرون .)1988 ،م�شاعر اخلوف والقلق يف وقت ما عند  %59من الأطفال واملراهقني
(� 18-10سنة) (درا�سة �إبراهيم و�آخرون• )1999 ،
 حاالت قلق متو�سطة احل ّدة (وفق ًا ال�ستبيان تايلور للقلق) عند �أكرث من  %35من طلبةاملراحل التكميلية والثانوية (�سيف الدين و�آخرون• )2000 ،
 حاالت قلق مر�ضي ( )Anxiety statesعند  %7.9من الطلبة ما بني �سن  12-6عام (عينةمن  8459طالب) ترتافق مع اكتئاب يف  %40منها (عكا�شة و�آخرون1999 ،ب) •
 حاالت اكتئاب عند  %10.25من تالمذة املدر�سة الإعدادية يف الإ�سكندرية .تبينّ �أي�ض ًا � ّأنهذه الن�سبة �أعلى عند الكبار منهم مقارنة مع ال�صغار �إذ تبلغ �( %20.3أبو نازل.)1989 ،
 م�شكالت انفعالية و�سلوكية عند  %8.6من الأطفال الذين ارتادوا مراكز الرعاية النف�سيةاخلارجية التابعة جلامعة عني �شم�س عام ( 1990عكا�شة و�آخرون 1993 ،ب) وعند
 %22.5من الأطفال يف �سن احل�ضانة (قبل الإعدادي الأول) يف الإ�سكندرية (عبد اللطيف
بينت درا�سات �أخرى � ّأن قرابة  %23.3الأطفال يف �سن احل�ضانة
و�آخرون .)1989 ،وقد ّ
(قبل الإعدادي الأول) يعانون من م�شاكل �سلوكية ،و� ّأن قرابة  %50منهم اختربوا حالة
االنفعال (�( )Temper Tantrumسيف الدين و�آخرون .)1989 ،و� ّأن م�شكلة التبول الال�إرادي
خ�صو�ص ًا غري الأويل هي �أكرث امل�شاكل ال�سلوكية املنت�رشة عند الأطفال يف املدن �إذ تراوح
ن�سبتها بني  %63.9و %82.5من �إجمايل امل�شكالت ال�سلوكية (كورة و�آخرون.)1993 ،
 ف�شل يف املدر�سة عند  %42.8من تالميذ املرحلة الإعدادية تتعلّق مب�شكالت نف�سية72
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ع ّدة منها م�شكلة فرط الن�شاط واحلركة وعدم القدرة على الرتكيز ،وم�شكالت القلق و/
�أو االكتئاب ،م�شكالت يف النطق ،م�شكلة التبول الال�إرادي (ح�سن .)1999 ،يجدر الذكر �أن
املعلّمني ال يعرفون � ّأن هناك م�شكالت نف�سية حتتاج �إىل العالج يف هذه احلالة ،بل ينعتون
الطالب الذي يف�شل «باملتخلّف عقلياً» ،وخالل العام الدرا�سي  ،1999-1998بلغت ن�سبة
ه�ؤالء  %31.8من جمموع الطالب الذي �أحيلوا �إىل العيادات النف�سية للطالب .وقد تبينّ � ّأن
 %18.9منهم تركوا الدرا�سة كلّي ًا (�سيف الدين.)2000 ،
  %92.1من طلبة املدار�س الثانوية الفنية ال�صناعية والتجارية جربوا احل�شي�ش (�سويف،مرة واحدة و�/أو احل�شي�ش
جربوا التدخني �أكرث من ّ
 )1982و %6من الأطفال �سبق �أن ّ
( %11.3من الذكور و %0.3من الإناث) (�إبراهيم و�آخرون .)1999 ،ال توجد درا�سات
دقيقة حول عدد الذين يتعاطون املخ ّدرات ،ولكن توجد �أرقام تقديرية يف هذا املجال
للفئة العمرية ما بني  15و� 25سنة (عكا�شة� ،)2004 ،إذ يق ّدر � ّأن حوايل  %12-10منهم
جربوها و� ّأن  %3-%2.5منهم يتعاطونها و�أقل من  %1مدمنون عليها.
ّ
 حتديات ذهنية تق ّدر بنحو  1.2مليون مواطن م�رصي (عكا�شة يف عام .)1998هذه الإح�صاءات غري كافية ،كما �أنها مل ت�شمل بع�ض الفئات من ال�شعب كاملتقدمني يف ال�سن
و�أ�صحاب احلاجات اخلا�صة والعمال والن�ساء.
 )7مقدمو خدمات ال�صحة النف�سية:

يتوزع مقدمو خدمات ال�صحة النف�سية يف م�رص يف  19حمافظة من �أ�صل  ،29ما يعني عدم
وجود �أي نوع من خدمات ال�صحة النف�سية يف عدد من املحافظات (املحافظات احلدودية اخلم�س).
كما �أ ّنه ال يوجد خدمات رعاية �صحية نف�سية �رسيرية للمري�ض النف�سي يف ع�رش حمافظات وهي
على ال�شكل الآتي:
•

أ�رسة اخلا�صة بالأمرا�ض النف�سية � 9700رسير (�أي
مراكز اال�ست�شفاء :يبلغ �إجمايل عدد ال ّ
بواقع �رسير لكل  7000مواطن �أو � 15رسير لكل  100000مواطن ح�سب �إح�صاءات عام
أ�رسة اال�ست�شفاء يف م�رص التي تبلغ
 .)1997وت�شكّل هذه الأ�رسة �أقل من  %10من عدد � ّ
أ�رسة على ال�شكل
� 110000رسير ح�سب �إح�صاءات عام  .1997تتو ّزع امل�ست�شفىات وال ّ
التايل:
  7م�ست�شفيات �أمرا�ض نف�سية تابعة لوزارة ال�صحة ،نذكر منها ثالثة م�ست�شفيات كبرية(م�ست�شفى العبا�سية وم�ست�شفى اخلانكة وم�ست�شفى حلوان) .هذه امل�ست�شفىات الثالثة
عانت الإهمال ل�سنوات طويلة وهي ت� ّؤمن العناية لأكرث من  5000مري�ض ،معظمهم
(�أكرث من  )%75يعانون �أمرا�ض ًا مزمنة وال ميكنهم مغادرة امل�ست�شفى .خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،جرى حت�سني هذه امل�ست�شفىات وجتديدها� ،إ�ضافة �إىل بناء �أخرى
جديدة يف مناطق عدة.
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  11م�ست�شفى تابعة للمحليات وفيها قرابة � 800رسير للأمرا�ض النف�سية. � 9أق�سام طب نف�سي يف م�ست�شفيات جامعية يحتوي كل منها على قرابة � 30-10رسيراً،تعنى باملر�ضى النف�سيني �أي ما جمموعه قرابة � 270رسيراً تتوزع على ال�شكل التايل:
جامعة القاهرة  -م�ست�شفى الق�رص العيني (� 30رسيراً) ،جامعة عني �شم�س (100
�رسيراً) ،جامعة الأزهر (� 20رسيراُ) ،جامعة املن�صورة (� 30رسيراً) ،جامعة الإ�سكندرية
أ�رسة) ،جامعة الزقازيق
أ�رسة) ،جامعة �أ�سيوط (ّ � 10
(� 30رسيراً) ،جامعة طنطا (ّ � 10
أ�رسة).
(� 20رسيراً) ،وجامعة بنها (ّ � 10
• املراكز اخلارجية لل�صحة النف�سية:

 مراكز عالج وت�أهيل املدمنني وهي تابعة لوزارة ال�صحة �أهمها اثنان واحد يفم�ست�شفى اخلانكة يف القاهرة والآخر يف الإ�سكندرية.
توزيع امل�ست�شفيات النف�سية يف م�رص

Ref.: World Health Day 2001 Egypt

الأمانة العامة لل�صحة النف�سية التابع لوزارة ال�صحة وال�سكان
عددة الأ�رسّة املف ّعلة عدد الأ�رسة املمكن
�إ�ستيعابها

املحافظة

املنطقة

م�ست�شفيات الأمانة العامة لل�صحة النف�سية
2300

3000

القاهرة

العبا�سية (م�ستحدث)

2000

3000

القليوبية

اخلانكة (م�ستحدث)

400

400

القاهرة

حلوان (م�ستحدث)

120

120

القاهرة

م�رص اجلديدة (جديد)

40

40

املعمورة

36

36

�أ�سيوط
بور �سعيد
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م�ست�شفيات ال�صحة النف�سية باملحافظات
225

225

120

120

طنطا

15

15

�شربا

160

160

ق�ص

---

1 40

800

800

القليوبية

ال�رشقية

بنها (جديد)

العزازي (جديد)
حربيت

---

50

الإ�سماعيلية

التل الكبري (جديد)

106

160

�أ�سوان

�أ�سوان (جديد)

90

100

بني �سويف
�شبني الكوم
املنيا
�سوهاج

 مراكز تدريب و�إعادة ت�أهيل الأفراد الذين يعانون ا�ضطرابات عقلية (�إعاقة عقلية) تابعةلوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وعددها �سبعة وتتو ّزع يف املدن الآتية :القاهرة (ثالث مراكز
للذكور ومركز للإناث) ،الإ�سكندرية (مركز للذكور) ،طنطا (مركز للذكور) ،املنية (مركز
للذكور).
 الأطباء والعاملون ال�صحيون املتمر�سون يف العناية بامل�شكالت واال�ضطرابات النف�سيةومعظمهم من خريجي مدار�س الطب يف م�رص والتي يبلغ عددها  17مدر�سة�( :أعداد الأطباء
والعاملني ال�صحيني املدربني يف جمال ال�صحة النف�سية يعود �إىل درا�سة د .عكا�شة2003-
(“)”Mental Health in the Arab World
�أطباء متخ�ص�صون بالطب النف�سي� :أي �أطباء متخ�ص�صون يف اال�ضطرابات النف�سية
(� )psychiatryأو يف الأمرا�ض النف�سية والع�صبية ( )neuropsychiatryوعددهم قرابة
 1000طبيب يف م�رص بواقع طبيب لكل  66000ن�سمة ح�سب �إح�صاءات عام  .1996معظم
ه�ؤالء الأطباء يتمركز يف القاهرة والإ�سكندرية وبع�ض املدن الكربى الأخرى ويعاين
املر�ضى يف عياداته اخلا�صة.
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 �أطباء رعاية �صحية �أولية مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية :ال يوجد �إح�صاءات يف هذاالإطار ،ولكن ميكننا ذكر �أن الربامج الوطنية للأمرا�ض النف�سية التي تنفذها وزارة ال�صحة
وال�سكان �أثمرت عن تدريب عدد ال ب�أ�س به من الأطباء يف جمال ال�صحة النف�سية ،نذكر على
�سبيل املثال ال احل�رص �أ ّنه يف العامني  1987-1986مت تدريب  250طبيب يف حمافظات
�أ�سيوط ،املنية ،الغربية ،وال�سوي�س ،و�أ ّنه بني عامي  1989و 1997مت تدريب  1451طبيب
رعاية �صحة مدر�سية و 800طبيب رعاية �أولية للن�ساء والأطفال يف حمافظة الإ�سكندرية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،نذكر ما قامت به اجلامعات من تطوير وتعزيز برنامج تدري�س ال�صحة
النف�سية �ضمن �سنوات درا�سة الطب العام وكذلك �ضمن بع�ض االخت�صا�صات .الأمر الذي
ملمني
�سيثمر تخريج ًا دوري ًا ومتوا�ص ًال لعدد من �أطباء الرعاية الأولية و�أطباء
ّ
متخ�ص�صني ّ
ال�صحة النف�سية.
	�أخ�صائيون نف�سيون �إكلينيكيون :وعددهم حوايل � 211أخ�صائي ًا نف�سي ًا (،)psychologistبع�ضهم يعمل يف املراكز ال�صحية �أو يف املدار�س .هناك عدد كبري من الأخ�صائيني
النف�سيني غري الإكلينيكيني الذين ال يعملون يف جماالت ال�صحة النف�سية.
 ممر�ضون وممر�ضات مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية :وعددهم يفوق عن .1355 اخت�صا�صيون نف�سيون تربويون :الأعداد غري متوفرة.	�أخ�صائيون اجتماعيون مدربون يف جمال ال�صحة النف�سية :وعددهم حوايل  300غري � ّأنهناك عدد كبري من الأخ�صائيني االجتماعيني الذين يعملون يف مراكز العناية بال�صحة
النف�سية .ولكن لي�س لديهم خربة وتدريب �أكادميي يف جمال العمل النف�سية االجتماعية.
• برامج التدريب وبناء القدرات املتوفرة يف جمال ال�صحة النف�سية:

هناك نق�ص حاد يف التدريب والتدريب امل�ستمر وتطوير القدرات على امل�ستويات كافة ،نذكر
منها:
املقررة يف كلية الطب � 90ساعة للح�صول على �إجازة
 تبلغ �ساعات تعليم الطب النف�سي ّيف الطب العام ت�شمل �ساعات من املحا�رضات ،و�ساعات من التدريب يف امل�ست�شفى،
ولكن بع�ض الكليات ال يلتزم بهاخ�صو�ص ًا تلك التي لي�س لديها مراكز تدريب خا�صة
بها .تنتج هذه امل�شكلة من عدد من الأطباء غري املدربني (غري امل�ؤهلني) يف جمال
ال�صحة النف�سية .الذين ي�شكّلون م�شكلة حقيقية حتتاج �إىل حل جذري �آخذين بعني
االعتبار � ّأن اال�ضطرابات النف�سية تعترب من �أكرث امل�شكالت ال�صحية انت�شارا يف العامل.
يحتاج �أطباء الرعاية الأولية �إىل التدريب امل�ستمر يف خمتلف الأطر ومنها ال�صحة
النف�سية ملواكبة التطورات التي حتدث يف هذا املجال.
	�أثمرت الربامج الوطنية للأمرا�ض واال�ضطرابات النف�سية جهوداً وا�ضحة حتتاج �إىلاال�ستمرارية والتعميم نذكر منها الربامج الوطنية للأمرا�ض النف�سية التي جترى يف
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حمافظة الإ�سكندرية منذ عام  1989التي نتج عنها تدريب عدد ال ب�أ�س به من الأطباء
واملمر�ضني واملمر�ضات والأخ�صائيني النف�سيني والعاملني االجتماعيني يف جمال
ال�صحة النف�سية.
 يوجد بع�ض حماوالت التدريب للأخ�صائيني النف�سيني املدر�سيني ،ولكن ينق�صهاي�ضم الربنامج الوطني للأمرا�ض النف�سية
التدريبات العملية واال�ستمرارية .يجب �أن
ّ
املتعلّق بالتدريب هذه ال�رشيحة من الأخ�صائيني بعد االنتهاء من مرحلة تدريب
التعرف على امل�شكالت
املدر�سني يف جمال ّ
املدربني .ميكن له�ؤالء الأخ�صائيني تدريب ّ
ّ
والأمرا�ض النف�سية مما ي�س ّهل تعاونهم يف هذا املجال مل�صلحة الطلبة حتى يتمكنوا
على الأقل من �إنهاء تعليمهم الثانوي.
 تتو ّفر بع�ض الربامج التدريبية لدى القليل من اجلمعيات الأهلية يف جمال تطويرالقدرات (برنامج تعزيز ال�صحة النف�سية للمراهقني ،جمعية الطب النف�سي التطوري)
ويف جمال جمال الإر�شاد النف�سي (جمعية م�رص املحرو�سة بلدي  -مركز �إ�رشاق
لال�ست�شارات النف�سية) ويف جمال مكافحة الإدمان (واحة الأمل لت�أهيل املدمنني –
جمعية كاريتا�س م�رص) ،ويف جماالت �أخرى خا�صة بالأفراد ذوي التحديات الذهنية
واحلركية وب�أطفال ال�شوارع وم�ؤ�س�سات الأحداث (يف جمال ال�صعوبات التعلّمية
وامل�شاكل ال�سلوكية وامل�شاكل الأ�رسية) .مع العلم � ّأن عدد اجلمعيات واملنظمات غري
احلكومية يف م�رص يفوق  15000جمعية ،يعمل معظمها يف جمايل التنمية وال�صحة
العامة .حتتاج هذه اجلمعيات �إىل ت�شارك جهودها وخرباتها مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية واجلامعية �ضمن �أطر �سليمة وعلمية لتزيد فعاليتها ولتفتح الأبواب �أمام
اجلمعيات الأخرى للم�شاركة عرب تقدمي يد امل�ساعدة من دون البدء من نقطة ال�صفر.
ثانياً :التح ّديات والعوائق التي تواجه ال�صحة النف�سية والعاملني فيها
وهي تتلخ�ص بالآتي:

)1
)2
)3
)4

قلة البيانات الإح�صائية املتعلقة باال�ضطرابات النف�سية لت�سليط ال�ضوء على حجم
امل�شكالت واال�ضطرابات.
نق�ص ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الوا�ضحة الداعمة لل�صحة النف�سية ونق�ص املوارد
املخ�ص�صة يف هذا املجال يف وزارتي ال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية امل�رصيتني،
املالية
ّ
بالإ�ضافة �إىل حتديات مالية و�سيا�سية تعانيها املنظمات العاملة يف م�رص.
انت�شار الفقر والأمية والبطالة يف املجتمع امل�رصي.
غياب الوعي ب�أهمية ال�صحة النف�سية و�أثارها على العملية التنموية ،والفهم اخلاطىء
(ارتباط اال�ضطراب النف�سي بالو�صمة االجتماعية�أو باحل�سد  )...والعادات والتقاليد التى
حتول دون جلوء املري�ض النف�سي �إىل مراكز العالج والت�أثري ال�سلبي للإعالم (الأفالم
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)5

)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13

ال�سينمائية وامل�سل�سالت )...على �صورة «املري�ض» النف�سي والطبيب النف�سي والعالج
النف�سي.
غياب مفهوم �صحة املجتمع النف�سية وعدم وجود خدمات ال�صحة النف�سية يف مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية واملدار�س وجتمعات ال�شباب يف الكثري من املناطق ،وغياب
الوقاية لل�صحة النف�سية والتي ت�شمل حت�سني اللياقة النف�سية وحت�سني نوعية احلياة
للأفراد وحت�سني الظروف البيئية (ن�شاطات تعزيز ال�صحة النف�سية لدى الأطفال،
املب�سطة باللغة العربية عن ال�صحة النف�سية
ال�شباب� .)...إ�ضاف ًة �إىل قلة املوارد العملية
ّ
(مبا فيها ال�صور الإي�ضاحية والو�سائل ال�سمعية الب�رصية للأهل غري املتعلمني) ،وقلة
املواد الرتبوية املدر�سية املالئمة ثقافي ًا حول ال�صحة النف�سية�( ،ألعاب� ،أغاين ،ق�ص�ص
حول ال�صحة النف�سية ،)...وقلة مواد ن�شاطات تعزيز ال�صحة النف�سية لدى ال�شباب.
املدربة على
نق�ص عدد و�سوء توزيع املوارد الب�رشية املتخ�ص�صة يف هذا املجال والكوادر ّ
امل�ستويات كافة (�أطباء ،ممر�ضون وممر�ضات� ،أخ�صائيون نف�سيون واجتماعيون،)...
�إ�ضافة �إىل قلة برامج التدريب والتدريب امل�ستمر.
نق�ص املوارد التدريبية وموارد التوعية اخلا�صة مبو�ضوعات ال�صحة النف�سية باللغة
املب�سطة وكذلك ندرة �أدوات التقييم والت�شخي�ص املقننة واملالئمة للمجتمع
العربية
ّ
امل�رصي (اختبارات نف�سية للم�سح والقيا�س النف�سي).
أ�رسة اخلا�صة بالأمرا�ض
نق�ص عدد املراكز اخلارجية ومراكز �إعادة الت�أهيل وقلة عدد ال ّ
النف�سية يف الكثري من املناطق و�شغل معظمها من قبل املر�ضى املزمنني يف مناطق
�أخرى.
قلة عدد وحداثة جتربة اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال ال�صحة
النف�سية.
غياب الت�شبيك والتعاون وامل�شاركة يف خمتلف املوارد الب�رشية والتدريبية و�ضعف
التن�سيق بني املنظمات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية يف م�رص ،ويف املنطقة.
حمدودية التوا�صل مع املنظّ مات الدولية الإقليمية ذات اخلربة وذات العالقة باملو�ضوع
�أو التمويل.
غياب نظام �إحالة وا�ضح.
امل�شجعة واملنظّ مة خلدمات ومرافق ال�صحة النف�سية.
نق�ص الت�رشيعات
ّ

ثالثاً� :أهم التو�صيات لتعزيز ال�صحة النف�سية يف م�رص

107

ن�ستخل�ص مما �سبق ذكره� ،أن م�رص بحاجة �إىل عدة برامج لتعزيز ال�صحة النف�سية على
�	107أنظر تو�صيات ال�سودان ملزيد من التو�صيات امل�شرتكة التي مت العمل عليها يف ور�شة العمل الت�شاورية االقليمية
الأوىل لربنامج ال�صحة النف�سية بعنوان «ال�صحة النف�سية يف العامل العربي»
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ال�صعيدين الوقائي والعالجي ،وحتتاج �إىل ت�ضافر اجلهود احلكومية وغري احلكومية لت�أمني ما
ي�أتي:
)1
)2
)3

)4
)5

)6

دعم الباحثني وخ�صو�ص ًا الباحثني يف اجلامعات املحلية وت�سهيل �أطر تعاونهم بهدف
�إجراء درا�سات و�إح�صاءات لتحديد حجم امل�شكالت النف�سية عند خمتلف الفئات العمرية
ت�شمل اجلن�سني لتحديد الأولويات.
و�ضع خارطة ملقدمي خدمات ال�صحة النف�سية يف م�رص وحقول اخت�صا�صها بالتعاون
مع وزارات ال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية والتعليم� ،أي و�ضع دليل �إحالة وا�ضح ون�رشه يف
جميع مراكز الرعاية ال�صحية ومراكز اجلمعيات التي تعنى بالتنمية وال�صحة يف م�رص.
العمل مع املنظّ مات احلكومية وغري احلكومية مللء الفراغات يف اخلدمات ال�صحية النف�سية
للتدرب يف هذا املجال حيث
للتخ�ص�ص �أو
يف بع�ض املناطق وت�شجيع الكوادر اجلديدة
ّ
ّ
فر�ص العمل متاحة ،وكذلك حتفيز اجلمعيات الأهلية العاملة يف هذه املناطق على تقدمي
هذا النوع من اخلدمات وت�أمني الدعم املادي والب�رشي وغريهما من املوارد املتاحة التي
ت�سهل الآمر عليها.
ت�شجيع مفهوم ال�صحة النف�سية املجتمعية النف�سية عرب توفري خدمات ال�صحة النف�سية
يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية واملدار�س وجتمعات ال�شباب (النوادي� )...،إ�ضافة �إىل
الأن�شطة الإيجابية التي تعنى بهذا الأمر يف جميع املناطق.
حت�سني و�ضع برامج التدريب (برنامج تدريب املدربني )...،والتدريب امل�ستمر ومتكني
القدرات املتوافرة يف جمال ال�صحة النف�سية وو�ضع برامج جديدة بعد حتديد الأولويات،
متخ�ص�صة للعاملني يف هذا املجال .هذا التدريب
�إ�ضافة �إىل �إنتاج و�سائل و�أدلّة تدريب
ّ
يجب �أن ي�شمل الأطباء الأخ�صائيني يف الطب النف�سي و�أطباء الرعاية الأولية والعاملني
ال�صحيني من �أخ�صائيني نف�سيني وممر�ضني وممر�ضات و�أخ�صائيني اجتماعيني ومر�شدين
تربويني ومعلمني و�إداريني يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية والتعليمية وعاملني يف
املنظمات غري احلكومية وممثلي املجتمعات املحلية.
ت�أمني موارد و�أدوات معرفية (تثقيفية وتدريبية) تنا�سب امل�ستويات والتدخالت املختلفة
بلغة عربية ب�سيطة عرب جتميع ما هو متوافر عربي ًا وعرب تن�سيق �إنتاج ما هو غري متوافر
(من خالل ور�شة املوارد العربية) و�إن�شاء موقع �إلكرتوين لن�رشها من خالل ال�شبكة الدولية
(الإنرتنت) وتوزيع عنوانه على كل من يعمل يف جمال ال�صحة النف�سية يف م�رص والعامل
العربي فيتمكن اجلميع من اال�ستفادة منها ومن جتارب بع�ضهم البع�ض .وا�ستخدام هذا
املوقع �أي�ض ًا للإعالن عن الربامج والأن�شطة الرائدة يف هذا املجال طريقة عملها و�إجنازاتها.
حتتاج املنظمات �إىل موارد عدة لت�سهيل عملها ،معظمها غري متوافر حالي ًا باللغة العربية،
أهمها:
نذكر � ّ
• دليل امل�شكالت النف�سية للأطفال واملراهقني ودليل امل�شكالت النف�سية للرا�شدين
وامل�سنني.
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• �أدلّة تدريبية للتعامل مع م�شكالت ال�صحة النف�سية لغري املتخ�ص�صني.
• كتيبات للتوعية ومطويات تتناول مو�ضوعات ال�صحة النف�سية وتنا�سب ال�شباب.
مل�صقات ومطويات و�أدوات توعية للمجتمع للتعامل مع م�شكلة الو�صمة االجتماعية.
• �إختبارات نف�سية مق ّننة للم�سح والقيا�س النف�سي.
• دليل �إحالة ي�شمل املراكز التي تقدم خدمات ال�صحة النف�سية.
يجدر ذكر ما هو متو ّفر لدى بع�ض اجلمعيات الأهلية يف م�رص والعمل على ن�رشه من خالل
املوقع الإلكرتوين امل�ستحدث:
•
•
•
•

برنامج اخلطوات الإثنتي ع�رش للإقالع عن الإدمان (برنامج احلرية – املدمنون
املجهولون).
ن�رشات ومل�صقات التوعية عن الإدمان( 10ن�رشات من �إ�صدار جمعية كاريتا�س م�رص).
برنامج القلب الواعي ل�صحة املراهقني (جمعية الطب النف�سي التطوري).
بع�ض الأجزاء من دليل �آفاق جديدة ل�صحة املراهقني (�سيدبا).

 )7العمل على ت�شبيك اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات العاملة يف م�رص �ضمن �أطر تخ�ص�صها يف جمال
ال�صحة النف�سية بهدف التعاون وامل�شاركة والتكامل .هذا الأمر ميكن �أن يتم بالتعاون مع
«املركز امل�رصي لدعم املنظمات الأهلية» .وميكن العمل على الت�شبيك يف العامل العربي،
ما ي�ساعد على توفري الكثري من اجلهود وعلى قطع بع�ض املراحل ب�شكل �أ�رسع .وحتتاج
هذه اجلمعيات بالتايل �إىل مرجعية واحدة يف م�رص« :نقابة املنظمات الأهلية العاملة يف
جمال ال�صحة النف�سية واملجتمعية يف م�رص» ،التي ميكن �أن تنبثق عن «املركز امل�رصي
لتن�سق مع الوزارات وت�ساعد يف ت�أمني الدعم املادي من هيئات
لدعم املنظمات الأهلية» ّ
حملّية �أو عربية �أو دولية،وتقوم بور�شات عمل وتدريب دورية على �صعيد املحافظات،
ومن ثم على �صعيد م�رص .اخلطوة التالية تكون �إن�شاء �إحتاد عربي للجمعيات الأهلية
العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واملجتمعية لتنظيم لقاءات على امل�ستوى الإقليمي
بهدف تبادل اخلربات ،ومناق�شة التقارير ال�سنوية والربامج قيد التنفيذ �أو املو�ضوعة على
جدول الأعمال.
 )8العمل على ن�رش الوعي يف املجتمع امل�رصي لتبديل املفاهيم املتوارثة اخلاطئة يف هذا
مب�سطة باللغة العربية ومن خالل التعاون الإيجابي مع
املجال ،من خالل �إنتاج موارد ّ
خمتلف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة.
والتو�سع فيها لت�شمل
 )9تفعيل وتطبيق قوانني حول ال�صحة النف�سية يف م�رص وتطويرها
ّ
اجلانب الوقائي والتعزيزي .هناك حاجة ما�سة �إىل ت�رشيعات متعلقة بال�صحة النف�سية
حت ّدد امل�س�ؤوليات وال�صالحيات املوكلة لكل جهة (وزارات ،جامعات ومعاهد ،مدار�س،
اخت�صا�صيني )..وت�شتمل على حق املري�ض يف العالج ،وحقوق الإن�سان الفردية لوقايته من
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�سوء املعاملة وت�أمني عالجه ،وحقوق العائلة وواجباتها ،والأ�س�س املجتمعية والقانونية
لتنمية اخلدمات ،الخ.
رابعاً :نتائج امل�سح يف م�رص:

مت ملء  40ا�ستمارة من قبل املنظّ مات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف
ّ
خمتلف �أنحاء م�رص ،وجاءت نتائج امل�سح على ال�شكل الآتي:
اخلدمات/نوع الن�شاطات

م�رص

تثقيفي/تعليمي
تدريب مهني
رعاية �صحية �أولية
عقلية�/صحة نف�سية
رعاية الطفولة
رعاية ال�شباب
رعاية املر�أة
دعم/مناداة

%16.0
%13.0
%12.0
%12.0
%14.0
%14.0
%12.0
%7.0

تو ّزعت نتائج ن�شاطات املنظّ مات التي �شاركت يف عملية امل�سح بن�سب متقاربة بني الن�شاط
التعليمي والتدريب ورعاية الأطفال وال�شباب واملر�أة والرعاية ال�صحية الأولية والرعاية ال�صحية
النف�سية ،بينما �شكّلت املنظّ مات العاملة يف جمال املناداة الن�سبة الأ�صغر.
وين�شط معظم هذه املنظّ مات يف جمال التدريب ب�شكل الفت ،ويف جماالت التعليم و�إعادة
الت�أهيل وكذلك يف اخلدمات اال�ست�شارية النف�سية والعالج النف�سي واخلدمات الوقائية ،بينما تنخرط
الن�سبة الأ�صغر منها يف ن�شاطات ت�شمل املناداة وتنفيذ الأبحاث والدرا�سات و�إنتاج املوارد.
اخلدمات/جمال الن�شاطات

م�رص

بناء قدرات/تدريب
تعليم
�إعادة ت�أهيل
خدمات ا�ست�شارية نف�سية
خدمات وقائية
عالج نف�سي
�أبحاث ودرا�سات
�إنتاج موارد
دعم/مناداة

%20.0
%15.0
%14.0
%12.0
%11.0
%10.0
%7.0
%5.0
%6.0
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ّ
املنظمات:
• احلاالت التي ت�ستقبلها

�أظهر امل�سح �أن احلاالت التي ت�ستقبلها هذه املنظّ مات ت�شمل امل�شكالت االجتماعية وم�شكالت
التكيف ( )%32وامل�شاكل النف�سية ( ،)%28وبن�سبة �أقل اال�ضطرابات اجل�سدية ( )%19والذهنية
ّ
(ذوي احلاجات الإ�ضافية) (.)%21
ّ
املنظمات:
التدخل يف
• نوع
ّ

�شكّلت �إعادة الت�أهيل الن�سبة الأكرب من جمال عمل املنظّ مات التي �شملها امل�سح ،يليها الإر�شاد
الفردي ومن ثم الإر�شاد اجلماعي والتدخل التعليمي والن�شاطات االجتماعية وبن�سبة �أقل بكثري
العالج ال�سلوكي والعالج الإن�شغايل.
التدخل
نوع
ّ

م�رص

�إعادة ت�أهيل

%22.0

عالج �سلوكي

%6.0

عالج ان�شغايل

%9.0

�أن�شطة اجتماعية �ضمن املجتمعات

%13.0

تدخل تعليمي �ضمن املجتمعات
ّ

%16.0

�إر�شاد جماعي

%15.0

�إر�شاد فردي

%19.0

• الفئات امل�ستهدفة:

�أما الفئات امل�ستهدفة من قبل املنظّ مات التي �شاركت يف عملية امل�سح ،ف�إن الن�سبة الأكرب
من هذه املنظّ مات تعمل مع فئة الأطفال واملراهقني ( )%39تليها تلك العاملة مع فئة الرا�شدين
( )%31ومن ثم التي تعمل مع الطفولة املبكرة من �صفر �إىل ت�سع �سنوات ( )%20وحتظى فئة
امل�سنني بالن�سبة الأقل (.)%10
تعمل الن�سبة الأكرب من املنظّ مات التي �شملها امل�سح مع الأطفال واملراهقني ذوي االحتياجات
واملهم�شني والذين يعانون من �صعوبات تعلّمية والإدمان ،بينما تق ّل املنظّ مات العاملة
الإ�ضافية
ّ
مع �أطفال ال�شوارع والأطفال واملراهقني من الفئات الآتية :العاملون ،الأطفال واملراهقون على
نزاع مع القانون ،الذين هم يف ظروف �صعبة (حروب ،احتالل ،دمار.)...،
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املنظّمات العاملة مع الأطفال واملراهقني

م�رص

الأطفال واملراهقون ذوو االحتياجات اخلا�صة اجل�سدية �أو العقلية �أو النف�سية

%26.0

املهم�شون
الأطفال واملراهقون
ّ

%17.0

الأطفال واملراهقون ذوو امل�شاكل الإدمانية

%16.0

الأطفال واملراهقون ذوو ال�صعوبات التعلّمية

%12.0

الأطفال واملراهقون العاملون

%11.0

�أطفال ال�شوارع

%10.0

الأطفال واملراهقون الذين هم على نزاع مع القانون

%5.0

)...حروب ،احتالل ،دمار(،الأطفال واملراهقون يف ظروف �صعبة

%3.0

• م�صادر الإحالة:

تتنوع م�صادر الإحالة �إىل امل�ؤ�س�سات/اجلمعيات وت�شكّل الإحالة الفردية (الفرد ي�أتي �إىل
ّ
امل�ؤ�س�سة من تلقاء نف�سه يف  %31من احلاالت) والإحالة من قبل م�ؤ�س�سات اجتماعية �أخرى
( ،)%28وق�ضاء الأحداث ( )%24ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية ( )%16بينما ت�شكّل املدار�س
ن�سبة �صغرية جداً ( )%1منها.
• امل�شاكل والتح ّديات:

�أما بالن�سبة للم�شاكل والتح ّديات التي تواجهها هذه املنظّ مات ،ف�إن �أبرزها و�أكرثها �شيوع ًا
املتوافرة والتح ّديات املادية وقلة التدريب واملدربني االخت�صا�صيني ،هذا
هي قلة املوارد واملواد
ّ
تقبل الأهل واملدر�سني واملجتمع لفكرة العالج النف�سي.
بالإ�ضافة �إىل قلة ّ
امل�شاكل والتح ّديات التي تواجهها املنظّمات العاملة يف جمال ال�صحة
النف�سية واالجتماعية

م�رص

غياب �أو قلة املوارد والأدوات املتعلّقة بال�صحة النف�سية
م�شكالت مادية
غياب �أو عدم كفاية التدريب واملدربني االخت�صا�صيني
غياب التعاون املجتمعي
تقبل فكرة الإر�شاد من قبل الأهل واملدر�سني من قبل الأهل واملدر�سني
عدم ّ
غياب �أو عم كفاية �سيا�سة الإحالة
غياب الإ�رشاف
م�شاكل �إدراية
م�شاكل �سيا�سية

%24.0
%22.0
%16.0
%13.0
%7.0
%8.0
%4.0
%4.0
%2.0
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ويواجه العاملون داخل هذه املنظّ مات عدد من التح ّديات �أبرزها :عدم كفاية التدريب ()%28
وقلة املوارد الالزمة ( )%23وقلة املهارات الإر�شادية (� )%21أبرز التحديات و�أكرثها �شيوعاً،
يليها النق�ص يف املهارات العالجية والوقائية وقلة الإ�رشاف (.)%4
امل�شاكل والتح ّديات التي يواجهها العاملون يف املنظّمات العاملة
يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية
عدم كفاية التدريب
قلة املوارد والأدوات املتعلّقة بال�صحة النف�سية
نق�ص يف املهارات الإر�شادية
نق�ص يف املهارات العالجية
نق�ص يف املهارات الوقائية
نق�ص يف الإ�رشاف
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م�رص
%28.0
%23.0
%21.0
%12.0
%9.0
%7.0

امللحــق 5

كتب و�أد ّلة عمل م�ساندة من ور�شة املوارد العربية
للح�صول على املن�شورات يرجى االت�صال بور�شة املوارد العربية �أو املوزعني .وميكن �أي�ض ًا
تنزيل املن�شورات من على موقع الور�شةwww.mawared.org :
• ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين اللبناين:
درا�سة يف الت�رشيعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

النف�سية �أو امل�ؤ ّثرة فيها لدى
بال�صحة
اللبنانية امل ّت�صلة
تتناول هذه الدرا�سة ال ّت�رشيعات
ّ
ّ
ّ
وال�شباب على وجه اخل�صو�ص .وهي الأوىل يف �سل�سلة يعمل برنامج
ال�سكان عموم ًا ولدى الأطفال ّ
ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد العربية على ن�رشها يف �إطار �رشاكة �إقليمية.
حتاول الدرا�سة تقومي املنظومة القانونية اللبنانية موزعة على � 5أق�سام و 23ف�ص ًال يف بابني
اثنني:
 تقومي الت�رشيعات اللبنانية ب�ش�أن احلد من بواعث القلق وتعزيز ال�صحة النف�سية :مواقفالدولة ب�ش�أن احلريات العامة ،والت�رشيعات املت�صلة بالفئات الأ�ضعف اجتماعيا،
والت�رشيعات التنظيمية للحياة امل�شرتكة على �ضوء م�ستلزمات ال�صحة النف�سية.
 تقومي الت�رشيعات اللبنانية ب�ش�أن التعامل مع «اال�ضطراب النف�سي» :مدى مالءمةالت�رشيعات املت�صلة بالتعامل مع الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي �أو ا�ضطراب نف�سي،
ومدى مالءمة الآليات الت�رشيعية للتعامل مع �أ�شكال �أخرى من «اال�ضطراب النف�سي».
املالحق ت�سند الدرا�سة بجردة القوانني الت�رشيعات املعنية والتعريفات وتقرير عن ال�صحة
النف�سية يف لبنان.
�إعداد نزار �صاغية ورنا �صاغية.
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• ال�صحة النف�سية يف النظام القانوين الفل�سطيني
درا�سة يف الت�رشيعات وال�سيا�سات و�آثارها على الأطفال وال�شباب

تتناول هذه الدرا�سة الت�رشيعات الفل�سطينية املت�صلة بال�صحة النف�سية �أو امل�ؤثرة فيها لدى
ال�سكان عموم ًا ولدى الأطفال وال�شباب على وجه اخل�صو�ص .وهي الثانية يف �سل�سلة يعمل برنامج
ال�صحة النف�سية يف ور�شة املوارد العربية على ن�رشها يف �إطار �رشاكة �إقاميية.
حتاول الدرا�سة جرد خمتلف الت�رشيعات والقوانني واملرا�سيم التي �صدرت يف املناطق
الفل�سطينية املحتلة ،مع الرتكيز على ال�ضفة الغربية وغزة .ويربز يف الدرا�سة ما خ�ضعت له
املنطقتان من حتوالت يف الت�رشيعات املتباينة بتباين ال�سلطات احلاكمة ،كما تربز احلاجة
امللحة �إىل �أخذ التو�صيات اخلا�صة بتطوير الت�رشيعات ،وت�شذيبها وتوحيدها من زاوية ع�رصية
وحقوقية.
تقع الدرا�سة يف  15مبحث ًا موزعة على خم�سة ف�صول:
-

املواثيق الدولية ومدى �إلزاميتها يف احلال الفل�سطينية
ال�صحة النف�سية واحلقوق الأ�سا�سية واحلريات
دور ال�سلطة والقانون يف توفري احلماية لفئات املجتمع الفل�سطيني املختلفة
مدى التزام ال�سلطة بتعزيز عوامل ال�صحة النف�سية وحماربة ما ي�رض بها
ال�صحة النف�سية� :إمكانيات العالج و�رشوطه.

املالحق ت�سند الدرا�سة بجردة القوانني والت�رشيعات والتعريفات ،واملراجع ،وتقرير عن ال�صحة
النف�سية يف املناطق الفل�سطينية ،والتعريف الإجرائي لل�صحة النف�سية ،وموجز عن �أحوال ال�صحة
النف�سية يف  9بلدان عربية.
�إعداد د .يا�رس عموري و�أ�رشف �صيام
• كتاب ال�صحة النف�سية للجميع:
«حيث ال يوجد طبيب نف�سي»

ال�صحيني واالجتماعيني والأهل باملعرفة ال�رضورية
يهدف الكتاب �إىل تزويد العاملني
ّ
ال�صحة النف�سية وحتقيق ال�صحة النف�سية الإيجابية للجميع� .إنه دليل عملي عن
للتعامل مع م�سائل
ّ
ال�صحيني يف املجتمع ويف جماالت التمري�ض
موجه �إىل العاملني
ّ
الرعاية ال�صحية النف�سية ،وهو ّ
يتميز الكتاب بلغته الب�سيطة والبعيدة عن
والعمل االجتماعي والطبي ،ال�سيما يف البلدان الناميةّ .
لغة الطب النف�سي املع ّقدة والتقنية.
بعد تزويده القارئ باملعرفة الأ�سا�سية التي ت�ساعده على فهم اال�ضطرابات النف�سية ،يعالج
الكتاب يف ف�صوله نحو  30م�شكلة من م�شكالت ال�صحة النف�سية ،وي�ستخدم مقاربة «حل امل�شكالت»
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القراء �إىل كيفية حتديد امل�شكالت وتقييمها والتعامل معها.
لتوجيه ّ

ويتناول الكتاب �أي�ض ًا م�س�ألة ال�صحة النف�سية كما تربز يف ظروف خمتلفة ،كمخيمات الالجئني
واملدار�س ولدى مر�ضى الإيدز� ،إىل جانب موا�ضيع العمل على تعزيز ال�صحة النف�سية االيجابية.
ت�أليف فيكرام باتل.
• تقرير ال�صحة النف�سية يف ت�سعة بلدان عربية
لبنان و�سوريا وم�رص وال�سودان والعراق واليمن واملغرب وفل�سطني والأردن.

يبني التقرير على نتائج عملية امل�سح التي ا�ستهدفت البلدان املذكورة �آنفا ويلقي ال�ضوء
على كافة جوانب الرعاية ال�صحية النف�سية يف هذه البلدان :اخلدمات ومراكز الرعاية والفئات
امل�ستهدفة بالإ�ضافة �إىل احلاجات والتح ّديات التي تواجهها امل�ؤ�س�سات والربامج العاملة يف
جمال ال�صحة النف�سية.
• دليل امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية

دليل عن امل�ؤ�س�سات واجلمعيات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف ت�سعة بلدان
عربية ) لبنان� ،سوريا ،فل�سطني ،الأردن ،العراق ،م�رص ،املغرب ،اليمن وال�سودان( .رتب الدليل وفق ّا
لت�صنيف مو�ضوعي ح�سب جمال تخ�ص�ص امل�ؤ�س�سة �أو امليدان التي تن�شط فيه.
• ببليوغرافيا ال�صحة النف�سية

قاعدة بيانات حول املوارد املعرفية املتوافرة حول مو�ضوعات ال�صحة النف�سية ،لو�ضعها يف
متناول املنظمات الأهلية واجلهات الأخرى العاملة يف ميادين ال�صحة النف�سية والتنمية الب�رشية
واملجتمعية وحقوق الإن�سان .مرجع للموارد املتعلقة بال�صحة النف�سية  583 :مدخال من التقارير
واملقاالت والكتب والن�رشات واملواقع االلكرتونية واملن�شورات حول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
والتنمية  .تتوا ّفر الببليوغرافيا والدليل على �شبكة بحث ميكن زيارتها على موقع ور�شة املوارد
العربية ويتم تطويرها دوريا.
• ال�صحة النف�سية جليل جديد يف البلدان العربية

تقرير عن ور�شة العمل الإقليمية الت�شاورية الأوىل حول ال�صحة النف�سية مع ملحق خا�ص ي�ضم
العرو�ض والوثائق ذات ال�صلة بريوت  -لبنان  10 -8حزيران /يونيو  . 2006وقائع ور�شة
العمل الإقليمية التي كانت ف�سحة اللتقاء عاملني يف جماالت ال�صحة النف�سية واالجتماعية يف
ت�سعة بلدان عربية لبحث مفاهيم ال�صحة النف�سية والتنمية ال�شبابية االيجابية وحت�ضري �أر�ضية
م�شرتكة ت�ساعد على العمل والتن�سيق والتعاون� .إعداد :عال عطايا ود .غ�سان عي�سى
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• الدعم النف�سي االجتماعي يف الظروف ال�صعبة

تقرير عن ور�شة العمل املحلّية الت�شاورية مع ملحق خا�ص ي�ضم العرو�ض والوثائق ذات
ال�صلة بريوت – لبنان  11 - 10نوفمرب/ت�رشين الثاين  . 2006يو ّثق التقرير وقائع ور�شة العمل
�سيما املتطوعني الذي عملوا
املحلية التي جمعت عاملني يف جماالت الدعم النف�سي االجتماعي ،ال ّ
خالل حرب متوز  ، 2006والتي هدفت �إىل تبادل اخلربات والدرو�س امل�ستفادة وامل�ستوحاة من
خالل العمل امليداين ،ف�ضال عن العمل اجلماعي لتحديد �أبرز التحديات واحلاجات وت�شارك املوارد
والتو�صل �إىل ر�ؤية وخطط عمل م�شرتكة� .إعداد :عال عطايا و�سارة �أبو غزال ود .غ�سان عي�سى
ّ
• حماية الطفل يف املنظمات :دليل العمل :ال�سيا�سات والإجراءات
كيف نبني منظمة �آمنة للطفل

ن�ش�أ دليل الأدوات هذا ا�ستجابة للقلق املتزايد الذي تبديه املنظمات الدولية واملحلية يف بلدان
عدة حيال م�ستويات �إ�ساءة معاملة الأطفال احلا�صلة داخل املنظمات الدولية واملحلية .لذلك
�سهلت منظمة «ت�شايلدهوب » قيام ور�شة عمل يف العام  2001ملنظمات دولية عديدة يف اململكة
املتحدة حول حماية الطفل و�إن�شاء منظمات �آمنة للطفل وذلك بالتعاون يف حملة «�أوقفوا دعارة
الأطفال،و�إباحية الأطفال ،واالجتار بالأطفال لأغرا�ض جن�سية »يف ا�سرتاليا ،م�ستعينة برزمة «
اخرت بحذر » وقد جنح ذلك يف �إطالق مناق�شات ،بني عدة منظمات وداخلها،تناولت ال�سبل الف�ضلى
للعمل مع املكاتب اخلارجية التابعة للمنظمات الدولية واملنظمات ال�رشيكة التي تخت�ص بحماية
الطفل ت�أليف :ايالنور جاك�س وماري فرينهام.
• ال�صغار يف الظروف ال�صعبة والنزاعات
ن�صو�ص خمتارة للأهل واملدار�س والعاملني يف الدعم النف�سي – االجتماعي

ت�سعى هذه املجموعة من املقاالت �إىل تزويد الأهل واملدار�س والعاملني يف الدعم النف�سي
واالجتماعي وغريهم املعلومات الكافية عن الأطفال يف الظروف ال�صعبة والنزاعات .تغطي
املجموعة الأوجه املختلفة� :آثار الظروف ال�صعبة على الأطفال وردود الفعل و�آليات الدعم الالزمة.
 9ف�صول موزعة على الأبواب التالية :الباب الأول :تعريفات الظروف ال�صعبة والنزاعات الباب
الثاين :الأطفال يف الظروف ال�صعبة الباب الثالث :دعم الأطفال يف �أوقات الأزمات �إعداد د .هيام
لطفي الزين
• �أطفال فل�سطني والهجرة:
العي�ش يف ظل الهجرة الق�رسية يف ال�رشق الأو�سط

ال�ضحى �شطّ ي وغيليان لْوا ْندو .تبحث هذه الدرا�سة يف ما يحدث للأطفال والفتية
�إعداد نور ّ
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عندما يتم اقتالعهم وعائالتهم و�إجبارهم على مغادرة وطنهم .وبخالف الدرا�سات النف�سية
والطب -نف�سية التي تركز على الفرد مبعزل عن الآخرين ،تبحث هذه الدرا�سة يف حياة الأطفال
والفتية الفل�سطينيني يف �سياق اجلماعة العائلية واملجتمع املحلي ،ويف �سياق الو�ضع االجتماعي
– االقت�صادي – ال�سيا�سي القائم .وت�ستك�شف هذه الدرا�سة كيف ت�ؤدي وقائع الهجرة الق�رسية
ال�سابقة واحلالية �إىل تغيري �شخ�صية و�أفكار الأطفال والفتية ...والطرق التي تت�أثر بها �شعائر
االنتقال من الطفولة �إىل الر�شد بالهجرة الق�رسية والإفتقار الناجم عنها.
• كتاب ال�صحة النف�سية لل�شباب:
�أن�شطة ومتارين لل�شباب والعاملني معهم لتعزيز ال�صحة النف�سية يف املدار�س واملجتمع
املحلي( .قيد الإعداد)

دليل ي�ستهدف املراهقني وال�شباب ،طالب املرحلة املتو�سطة ويهدف �إىل زيادة الوعي واملعرفة
تهم هذه الفئة العمرية مثل االختالف والهوية
مبوا�ضيع ال�صحة النف�سية وخا�صة املوا�ضيع التي ّ
وامل�شكالت النف�سية واخلوف من امل�ستقبل .يحوي الكتاب �أن�شطة و متارين عملية ت�ساعد الطالب
على تطبيق وفهم الفكرة من خالل عمل املجموعات.
• التوا�صل مع الأطفال:
كيف ن�ساعد الأطفال يف ظروف ال�ضيق والنزاعات؟

دليل يبحث يف امل�شكالت العملية التي تربز عند التحدث مع الطفل وحماولة �إقامة ات�صال
وتوا�صل معه يف ظروف ال�ضيق والنزاعات :كيف نبني الثقة؟ ما العمل عندما ن�شعر با�ستياء الطفل
�أثناء احلديث معه؟ الخ  ...يق�سم الدليل �إىل  12ف�ص ًال مع ملحق حول �إدارة ور�ش العمل ومراجع
مفيدة .وت�شمل موا�ضيع الدليل معلومات وخربات ومتارين يف املجاالت التالية� :إقامة االت�صال،
التعارف ،الك�شف عن امل�شاعر ،التغلب على عقبات االت�صال ،تقدمي الدعم والن�صح ،التحدث عن
املوت واالنف�صال ،التحدث �إىل الأطفال املعوقني ،العمل مع جمموعات ،التحدث مع العائلة ،تنظيم
الدعم� ،إدارة ور�شة عمل  ...الخ .ت�أليف نعومي ريت�شمان.
• م�ساعدة الأطفال يف الظروف ال�صعبة
دليل للمعلّمني

كتاب عن �أهمية العالقة بني املعلّم والتلميذ ،وعن ت�أثري النزاعات والعنف والظروف ال�صعبة
على الأطفال وعن كيفية دعم الأطفال واملراهقني .دليل للمعلمني العاملني مع الأطفال يف ظروف
العنف والأو�ضاع القا�سية .وهو ي�ساعد على متييز وفهم الآثار التي ترتكها احلروب والنزاعات
االجتماعية والعنفية على م�شاعر الأطفال وتطورهم.
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دلّت اخلربة على �أنه مفيد يف م�ساعدة جميع الأطفال وكل املعلمني يف عملهم اليومي .خطوة
نحو ال�سبل الكفيلة بدعم الأطفال الذين خا�ضوا جتربة العنف والق�سوة ،مع ت�شديد على دور املعلم.
�إعداد :نعومي ريت�شمان وديانا برييرا و�آخرين.
• بيبليوغرافيا ال�شباب واحلياة ال�صحية

ترتجم قائمة املوارد جه ًدا �إقليم ًيا �أطلقه «برنامج ال�شباب واحلياة ال�صحية » بهدف امل�ساهمة
يف بناء قاعدة بيانات للموارد املتوفرة حال ًيا يف املنطقة العربية ،حول املوا�ضيع املتعلقة
بال�شباب واملراهقني .ت�رشح البيبليوغرافيا  121مور ًدا ،وتعطي معلومات عن ا�سم املورد والكاتب
�أو املرتجم ،ودار الن�رش وتاريخ ال�صدور ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص موجز عن حمتويات املورد.
• �صحتي بالدنيا :ال�شباب واحلياة ال�صحية  -ال�صحة اجل�سدية واجلن�سية

ال�صحة
كتيب ًا بالإ�ضافة �إىل مر�شد اال�ستعمال وقر�ص مدمج حول موا�ضيع
رزمة من ّ 13
ّ
تتوجه الرزمة �إىل ال�شباب من عمر � 13إىل � 19سنة واىل الأهل والعاملني
واجلن�سية.
اجل�سدية
ّ
ّ
ّ
حت�صنهم وت�ساعدهم على اختيار
التي
واملهارات
باملعرفة
ال�شباب
تزويد
بهدف
ال�شباب
مع
ّ
والتعرف على التغريات التي ميرون بها
ال�سلوكيات ال�سليمة .كما ت�ساعدهم على اكت�شاف �أج�سادهم
ّ
وتوجههم بطريقة علمية �إىل الطريق الأ�سلم لقبول هذه التغريات .عناوين
خالل �سنوات املراهقة
ّ
الكتيبات:
ّ
 )1البلوغ لدى الفتى :على درب البلوغ
 )2البلوغ لدى الفتاة :على درب البلوغ
 )3العادة ال�رسية :عالقة حميمة
 )4الدورة ال�شهرية :من �أ�رسار البلوغ
 )5غ�شاء البكارة :رحلة ا�ستك�شاف
 )6احلمل والوالدة والعقم والإجها�ض وتنظيم الأ�رسة :بداية احلياة
 )7الأمرا�ض املنقولة جن�سياً :درهم وقاية وال قنطار عالج
�صحتك بني يديك
 )8العناية ال�شخ�صيةّ :
 )9التغذية :وقود اجل�سم
 )10حب ال�شباب :حب ال�شباب
 )11التدخني :هواية �أم �إدمان
 )12الريا�ضة :م�ضاد الي�أ�س
 )13الإدمان :حكم م�ؤ بد
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• مر�شد اال�ستعمال

القر�ص املدمج يحتوي على املادة املرجعية التي اقتب�ست مادة الأدلة منها بالإ�ضافة �إىل
قامو�س الكلمات ال�صعبة )ن�سخة رقمية) ومتارين تفاعلية
• كاراتيه ورفاقه :ما الذي نريد �أن نعرفه عن الإيدز؟
فيلم من املغامرات بالر�سوم املتحركة عن مر�ض الإيدز والوقاية منه ،وا�ستغالل الأطفال
 +دليل تدريب.

معر�ض للإ�صابة بالإيدز ،لذلك يجب �أن نحمي
بطل الفيلم «كاراتيه » يقول �إن كل �إن�سان ّ
�أنف�سنا ونحمي جميع �أ�صدقائنا .هذا الفيلم ميكن �أن ي�ساعدكم يف �إنقاذ حياة بع�ض النا�س ،وهو
مهم للغاية للفتيات والفتيان الذين يعي�شون يف املدن وخ�صو�صا امل�رشدين منهم الذين يعي�شون
املعر�ضني لال�ستغالل اجلن�سي21 .دقيقة .فيديو و DVD
يف ال�شوارع والأطفال
ّ
• �سن الذهب
مغامرات بالر�سوم املتحركة عن خماطر املخدرات وا�ستغالل الأطفال  +دليل تدريب

فيلم ت�شويق ومغامرات من ال�صور املتحركة للفتيان والفتيات يدور حول الوقاية من تعاطي
�أو �سوء ا�ستعمال املواد املخ ّدرة واحلماية منها .هذا الفيلم ميكن �أن يلهم ك ّل من يرغب يف الإ�صغاء
�إىل ال�شباب وال�شابات )من � 8إىل �14سنة) وك ّل من يريد �أن ي�ساعدهم .يروي ق�صة �أطفال يعي�شون
تعر�ضهم للمخدرات والكحول واملواد املخ ّدرة الأخرى .ي�ساعد هذا الفيلم ال�شبان وال�شابات
حياة ّ
الت�رشد ،وقد ي�ساعدهم على طرح �أ�سئلة من
على التحدث عن ا�ستعمال املواد املخ ّدرة وعن حياة
ّ
نوع:
• كيف ننظر �إىل �أنف�سنا؟
• كيف ميكن �أن نحمي �أنف�سنا؟
• من هم �أ�صدقا�ؤنا احلقيقيون؟
• كيف ميكن �أن نحمي �أنف�سنا من املخدرات؟
 27دقيقة .فيديو و DVD
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مواقع تتناول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
على ال�شبكة الدولية ويف البلدان العربية
هذه قائمة باملواقع التي وجدناها مفيدة .تتناول موا�ضيع ال�صحة النف�سية ب�شكل عام بينما
يتخ�ص�ص بع�ضها الآخر مب�سائل نف�سية ونف�س-اجتماعية حم ّددة  .جتدون املزيد من املواقع ذات
ّ
ال�صلة يف ببليوغرافيا ال�صحة النف�سية ال�صادر عن برنامج ال�صحة النف�سية الإقليمية يف ور�شة
املوارد العربية.
• www.who.int/topics/mental_health

�صفحة تعنى مبوا�ضيع ال�صحة النف�سية على موقع منظمة ال�صحة العاملية )باللغات االنكليزية
والعربية واال�سبانية والفرن�سية) يحتوي املوقع على معلومات و�أخبار جديدة وم�ستج ّدات
وتطورات حول م�سائل ال�صحة النف�سية والعقلية
و�إح�صائيات
ّ
• www.wfmh.org

موقع املنتدى العاملي لل�صحة النف�سي .يو ّفر املوقع )باللغة االنكليزية( معلومات مفيدة حول
الأن�شطة والدرا�سات والأبحاث واملواد املعرفية املختلفة التي تعنى مب�سائل ال�صحة النف�سية
عامليا.
• pcc-jer.org

موقع املركز الفل�سطيني للإر�شاد )باللغتني العربية واالنكليزية ( الذي يعر�ض �آخر �أخبار
�أن�شطة املركز وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية يف فل�سطني .يحتوي املوقع على
معلومات وموارد ومقاالت و�أبحاث� ،إ�ضافة �إىل روابط �إىل مواقع �أخرى ذات �صلة.
• www.gcmhp.net/news/index.htm

موقع برنامج غزة لل�صحة النف�سية (باللغتني العربية واالنكليزية) الذي يعر�ض �آخر �أخبار
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�أن�شطة املركز وامل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال ال�صحة النف�سية يف فل�سطني .يحتوي املوقع على
معلومات وموارد ومقاالت و�أبحاث ويعر�ض �أبرز �أن�شطة املركز واجلمعيات ال�رشيكة يف جمال
تعزيز ال�صحة النف�سية ،كما يحتوي على روابط �إىل مواقع �أخرى ذات �صلة.
• www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

موقع املنظمة الدولية للهجرة (باللغة االنكليزية والفرن�سية واال�سبانية) الذي يعر�ض �أخبار
و�أن�شطة املنظمة عامليا .يحتوي املوقع �أي�ضا على جمموعة من املطبوعات واملوارد والتقارير
التي تعنى بامل�سائل النف�س اجتماعية يف ظروف الأزمات والنزوح.
• www.autismspeaks.org

التوحد .يهدف املوقع (باللغة االنكليزية)
موقع منظمة  Autism Speaksالتي تعنى مبو�ضوع
ّ
التوحد واملحيطني بهم
التوحد من �أجل م�ساعدة من يعانون من
�إىل ن�رش املعرفة حول م�سائل
ّ
ّ
وحت�سني نوعية حياتهم.
• skoun.org

موقع املركز اللبناين للإدمان (�سكون) الذي يعنى مب�س�ألة الإدمان ويو ّفر كافة خدمات الرعاية
عن طريق مقاربة �شمولية .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية) معلومات عن املخدرات وغريها من
املواد املدمنة �إىل جانب م�س�ألة الإدمان وطرق املعاجلة املنا�سبة عن طريق الوقاية واحلماية
�أوالً.
• www.idraac.org

موقع مركز �إدراك  IDRAACالذي يعنى بالأبحاث والدرا�سات حول موا�ضيع ال�صحة النف�سية
والطب النف�سي يف لبنان والبلدان العربية .يو ّفر املوقع (باللغة االنكليزية) موارد املعرفة و�آخر
الأخبار �إىل جانب نقاط االت�صال ب�رشكاء املركز وروابط �إىل مواقع �أخرى.
• www.mawared.org/yhl

موقع برنامج ال�شباب واحلياة ال�صحية يف ور�شة املوارد العربية (باللغتني العربية واالنكليزية).
تزود ال�شباب والعاملني معهم باملعلومات
يو ّفر املوقع مواد معرفية و�أن�شطة تفاعلية ّ
�شيقة ّ
ال�رضورية لفهم املوا�ضيع املتعلقة مبرحلة املراهقة والتغيرّ ات املرافقة.
• www.wellteens.org

موقع م�رشوع �صحة ال�شباب الفل�سطيني يف املخيمات الفل�سطينية يف لبنان والبلدان العربية.
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يو ّفر املوقع (باللغتني العربية واالنكليزية) معلومات وموارد و�أن�شطة و�أخبار لل�شباب والأهل
والعاملني مع ال�شباب حول موا�ضيع ال�صحة الإجنابية واجلن�سية والنف�سية.
• http://www.disabilityresources.org

متنوعة حول موا�ضيع «الإعاقة» ومعلومات ت�ساعد الأفراد ذوي االحتياجات
موقع يو ّفر موارد ّ
الإ�ضافية ومق ّدمي الرعاية على تطوير معارفهم ومهاراتهم يف هذا املجال.
• www.miepvideos.org

موقع م�رشوع الرتبية والتثقيف حول اال�ضطرابات النف�سية .يو ّفر املوقع )باللغة االنكليزية(
مواد معرفية وبرامج مرتكزة �إىل الفيديو من �أجل زيادة املعرفة والوعي بامل�سائل النف�سية
واال�ضطرابات النف�سية والعقلية وحماربة الو�صمة املرتبطة بها.

94

