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 الباب األول 
 أحكام عامة
 الفصل األول
 التعاريف

 :(1) المادة
 

لم يقض  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما
 سياق النص بغير ذلك:

 .عضو بجامعة الدول العربية :الدولة .1
 . تى تعنى بالشؤون الصحيةال :الوزارة .2
 .المكلف بالشؤون الصحية بالدولة: الوزير .3
                      الدولة.تعنى بالشؤون الصحية في التى حكومية الجهة ال: الجهة الصحية .4
جتماعي التي يستطيع الفرد من خاللها أن يحقق النفسي واإل االستقرارلة من حا: الصحة النفســية .5

نياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية كما يستطيع أن يعمل طبقا إلمكا هدافهأ 
 .فيه يعيشوينتج ويساهم في المجتمع الذي 

النفسية الصحة في تقديم خدمات مرخص لها قانونا أية مؤسسة صحية  :نفسيةالالصحية  نشأةالم .6
 أخرى.ات صحية مستقلة أو ملحقة بمؤسسة من فحص وعالج ورعاية سواء كانت هذه المؤسس

 القانون.: لجنة المراقبة و المراجعة المنصوص عليها في هذا اللجنة .7
 .المنصوص عليه في هذا القانون  للصحة النفسية األعلىمجلس ال:  المجلس .8
لك ذويشمل  هذا القانون  ألحكاموفقا  شخص يعاني من اضطراب نفسيأي  :المريض النفسـي .9

 .عن تعاطي المواد المخدرةالشخص الذي أقلع أو يرغب في اإلقالع 
أو اإلدراك أو الذاكرة، والقدرات أو السلوك في التفكير أو المزاج االضطراب  االضطــراب النفسـي: .10

أو للشخص وظائف االجتماعية الفي   للخإلى على أن يؤدي ذلك  العقلية األخرى بعضها أو كلها
ابات وفقا لتصنيفات الطب النفسي االضطر هذه وتصنف أو معاناة نفسية التعليمية الوظيفية أو 
 .من المنظمات والهيئات الدولية المختصةالمعترف بها 

 نفسي من عدمه. مرضيعاني من  إن كان تحديدبغرض الشخص وفحصه  ة: معاينلتقييما .11
 الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب من الجهة الصحية المختصة. الطبـيـــب: .12
 .من الجهة الصحية المختصة مرخص له بالممارسةال لنفسيأخصائي الطب ا :الطبيب النفسـي  .13
النفسي مرخص له بالممارسة كاستشاري في الطب  طبيب نفسيكل  النفســــي:الطب  استشاري  .14

   .المختصةالجهة الصحية  من
 الطبيب المسؤول عن معاينة ومتابعة عالج المريض في المنشأة العالجية : الطبيـــــب المعالـــــــــج .15

 .نفسية ال
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ويحمل شهادة التخصص  صحية نفسيةمنشأة في من يزاول العمل كل  نفس:أخصائي علم  .16
 .المختصة الصحية من الجهة المهنية ومرخص له بالممارسةأو ما يماثلها  الجامعية في علم النفس

 الجامعية نفسية ويحمل الشهادة منشأة صحية ىف كل من يزاول العمل  :اجتماعيةأخصائي خدمة  .17
من  المهنية ومرخص له بالممارسةأو ما يماثلها  أو علم االجتماع تخصص الخدمة االجتماعيةفي 

  .المختصةالصحية الجهة 
الدبلوم  ال تقل عن شهادة نفسية ويحمل منشأة صحيةمل في كل من يزاول الع :الممرض النفسي .18

 .المختصةالصحية من الجهة  بالممارسة التمريضيةفي التمريض ومرخص له 
الجامعية في  ةويحمل الشهاد ةنفسي منشأة صحيةعمل في كل من يزاول ال النفسي:معالج ال .19

  المختصة.الصحية الجهة  المهنية من له بالممارسةومرخص  لوظيفيتخصص العالج ا
وتقيييم  وعالج  ةأحد فروع الطب النفسي الذي يختص بمعاين (:ي)العدل الشرعيالطب النفسي  .20

 .والذين هم محَل تتبعات قضائيةمرضى المضطربين نفسيا شخاص الجانحين أو الألا
وتقيييم وعالج المرضى  ةأحد فروع الطب النفسي الذي يختص بمعاين :الطـب النفسي المجتمعي .21

 .و دون اإلقامة في المنشأة الصحيةمتهم اقإالمضطربين نفسيا في أماكن 
 ول بها.الشخص المسؤول عن المريض حسب التشريعات المعم :ولـي األمـر .22
أو  العالج،ليها الشخص محل التقييم أو إأو قنصل الدولة التي ينتمي  أو الكفيل: رب العمل الغير .23

 .من يقوم مقام أي منهما
 .ولي األمر أو األقارب أو الغير النفسي:ممثل المريض  .24
لفترات  منفردا في مكان آمن مغلق ومجهز لهذا الغرضالنفسي المريض بقاء إ :العـزلغرفة   .25

 .القائمين بالعالجحت رقابة مباشرة من العالجية وت لمتطلباتا لما تقتضيه ددة وفقامح
فرض العالج على المريض النفسي دون إرادته   :المجتمعية  االلزامية الخارجيةالعالجية  لرعاية ا .26

 ة النفسية.يالصح المنشأةفي أن يكون مقيما و دون 
 الصحة النفسية بمحض إرادته.إحدى منشآت  إلى الشخصدخول  :الطوعي الدخول .27
ت الصحة النفسية آحدى منشإالنفسي المريض  الشخص أو إدخالدخول أو  :الطارئ  الدخول .28

 خضاعه إلى تدخل طبي عاجل.إقصد اضطراريا 
دون إرادته إحدى منشآت الصحة النفسية النفسي ض يل المر ادخإ: أو الوجوبي لزاميل ا الدخول .29

 .ا هذا القانون فى األحوال التى يحددهالصريحة 
كل طالعه بصفة كافية على إعلى تلقي العالج بعد  المريض النفسيموافقة  :العالجالموافقة على  .30

  له. العالجية المزمع تقديمها جوانب الخدمات
 .النفسي للحد من حركة المريضآمنة استخدام أساليب  :تقييد المريض .31
  .ر قضائيت الصحية بمقتضى أمآحد المنشأالشخص دخال إ :يداعلا .32
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 الفصل الثاني
 نطاق تطبيق القانون هداف و أ

 
 

 :(2) المادة
 

األطراف  ومختلفالنفسي ين المريض ضوابط ومعايير لتنظيم العالقة بو وضع  يهدف هذا القانون إلى - أ
 يلي:تحقيق ما يضمن  معه في نطاق هذا القانون بما املةعالمت

 فسي وفقا ألفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال.توفير الرعاية الصحية الالزمة للمريض الن  -1
  .حرياته حقوق المريض النفسي و حماية و رعاية    -2
 خالل على جميع المستويات وعلى وجه الخصوص من يالنفس للمريضالكرامة اإلنسانية  حماية  -3

 ل.المجاألفضل المعايير المعمول بها في هذا  توفير الرعاية الصحية الالزمة له وفقا
 في حياة  األفراد واألسر والمجتمع .  النفسية لالضطراباتتقليل اآلثار السلبية   -4
  .في الحياة المجتمعية المريض النفسيدماج نإتعزيز   -5

  
تنطبق أحكام هذا القانون على المرضى النفسيين  بما في ذلك األشخاص الذين أقلعوا أو الذين   -ب 

المخدرة كما تنطبق أحكام هذا القانون على كل من يتعامل  يرغبون في اإلقالع عن تعاطي المواد
 ام الواردة به . كمع المريض النفسي في إطار تنفيذ األح

 
 أحكام متفرقة

 
 :(3)المادة 

 
في إطار احترام الحقوق  نفسيةت الصحية بسبب اضطرابات األشخاص في المنشآ دخولعالج و يتم 

 البشرية . والحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة
من كل استغالل أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو  نفسييجب حماية كل شخص مصاب باضطراب 

 مهنية . 
وينبغي ليا لتقييد أهليتهم القانونية آ سببا نفسيةاألشخاص بالمستشفى من جراء اضطرابات  دخولوال يشكل 

 لك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه .أن يكون في استطاعته االستفادة من والية كفؤة عندما يكون ذ
الشخص الذي تّم على مصالح في المستشفى أن تسهر عند الحاجة  الدخولة التي تقرر لطويجب على الس

 المادية. همصالحالتدابير المناسبة للحفاظ على  أن يقع اتخاذ علىدخوله 
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 :(4)المادة 

 

ويجوز  ) الحكومية ( الصحية العامة في المنشآت نفسيةاألشخاص المصابين باضطرابات  دخوليتم 
رضاهم  النفسيةراباتهم تجعل اضط ال نأفي المنشآت الصحية الخاصة المرخص لها قانونا بشرط  الدخول

بوسط حر كما هو منظم  الدخولهذه الحالة يتم  ىوف سالمتهم أو سالمة غيرهم،د ن ال تهدأمستحيال و 
 بأحكام القانون .

 

 :(5)المادة 
 

على أقسام  نفسيةتمل المنشآت الصحية العامة التي تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات ن تشأيجوز 
 ضعينلخالوعلى أقسام محروسة  الطوعيالدخول وين تحت مسمى ضخصصة للمرضى المنمفتوحة م

 .اإللزامي  الدخوللنظام 
 

 :(6)المادة 
 

صآ مصابين باضطرابات يستقبل أشخادخول  صحية متخصصة أو قسم أةيوضع نظام داخلي لكل منش
 وزير .الأن يكون هذا النظام الداخلي مطابقا لنظام صادر بقرار من ويجب  نفسية

 
 :(7)المادة 

 
دون موافقته أو عند  دخولأي شخص مصاب باضطرابات نفسية أو إبقاؤه بحالة  دخول ال يجوز

 مي المنصوص عليها بالقانون.إللزاا الدخول ماعدا حاالت أو الوصي عليه االقتضاء موافقة وليه الشرعي
 

 البــاب الثانــي
 هيــاكل الشراف و الــرقابــــة 

 الفصل األول
 المجلس األعلى للصحة النفسية

 
 :(8ة )الماد

يشكل بالوزارة مجلس استشاري يسَمى المجلس األعلى للصحة النفسية وتحدد الالئحة التنفيذية آلية تشكيله 
 ونظام عمله.
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 :(9المادة )
 لى المجلس االختصاصات التالية:يتو 

 .تقديم التوصيات المناسبة بشأن رسم سياسات الصحة النفسية في الدولة وسبل تطويرها .1
 اقتراح التشريعات المتعلقة بالصحة النفسية .  .2
كظاهرة تعاطي  تقديم التوصيات والحلول بشأن ما يعرض عليه من ظواهر نفسية واجتماعية .3

تحط من كرامة المريض النفسي واقتراح الحلول المناسبة أخرى معية وأية ممارسات مجتالمخدرات 
 لها.

تقديم التوصيات المناسبة بشأن احترام حقوق وسالمة المرضى وعرضها على الجهات الصحية  .4
       .لمتابعة تنفيذها

 .تقديم توصيات لتطوير خدمات الصحة النفسية وفقا ألعلى المعايير الصحية  .5
 .يه من الجهات الصحيةالنظر فيما يحال إل .6
أية اختصاصات أخرى يرى الوزير إضافتها تتعلق بمهام المجلس وذلك بالتنسيق مع الجهات  .7

 الصحية.
 وعلى المجلس إعداد تقارير سنوية عن مجمل أعماله ورفعها إلى الوزير . .8

 الفصـــل الثانــي
 لجـان المراقبة و المراجعة

 
 :(10)المادة 

 

تقدم بها  محافظة/والية/أو أكثر تسمى لجنة المراقبة والمراجعة في كل إمارة تشكل الجهة الصحية لجنة
 الخدمات الصحية النفسية، وتحدد الالئحة التنفيذية آلية تشكيل اللجنة و نظام عملها.

 
 :(11المادة )

 

 -دون اإلخالل باالختصاصات المنوطة بالجهات الصحية تختص اللجنة بالمهام اآلتية:
الدخول من المنشآت الصحية النفسية والمتعلقة بحاالت  ير الشهرية الواردةمتابعة التقار  .أ

 .اإللزامي
 .الصحية النفسيةإلزاميا في المنشآت  دخولهممتابعة وضعية المرضى الذين تَم  .ب
 الموافقة على عالج المرضى النفسيين الرافضين للعالج بناء على طلب المنشأة الصحية. .ت
اإللزامي  الدخولنصوص عليها في هذا القانون في كل حاالت التأكد من توافر الشروط الم .ث

 للمرضى النفسيين.
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البت في المسائل المتعلقة بتأخر خروج المرضى أو الخروج المشروط أو نقل المرضى من  .ج
مستشفى إلى آخر و ذلك باستثناء الحاالت المتعلقة بالمرضى المحكومين أو المودعين بأمر 

 من السلطة القضائية.  
بتطبيق  والتأكد من التزامها وكذلك التزام العاملين بهاالصحية النفسية  فتيش على المنشآتالت .ح

يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة  التيالمعايير واإلجراءات 
     .تنفيذا لهما

والرد عليها فى  من يمثلهم النظر في الشكاوى  المقدمة من المرضى النفسيين أو من أقاربهم أو .خ
 .خالل أسبوعين من تاريخ تقديمها

لمراجعة قرارات  تشكيل لجان من ذوى الخبرة واالختصاص في مجال الصحة النفسية وذلك .د
لهذا القانون  اإللزامى والرعاية الخارجية العالجية اإللزامية، وتحدد الالئحة التنفيذية الدخول

 وكيفية التظلم من قراراتها.كيفية تشكيل هذه اللجان ومهامها 
 

 :(12المادة )
 

من تاريخ  عمل أيام ستة مدة أقصاها يتعين على اللجنة  أن تصدر قرارها في الحاالت التي تبّلغ بها خالل
 اتخاذ ، جاز لمدير المنشأة الصحية النفسيةخالل تلك المدة ، فإذا لم تصدر اللجنة قرارها إبالغها بالحالة

 . النفسي طبقا ألحكام هذا القانون على أن يتم إبالغ اللجنة بذلك بشأن المريضالقرارات الالزمة 
 

 الباب الثالــث
 حقوق المريض النفسي

 
 :(31المادة )

 
بهذا  وخاصة الحقوق الواردة التى تضمن توفير الرعاية الالزمة له الحقوق بكافة لمريض النفسي يتمتع ا

 .التقيد بها كل فيما يخصه معه باحترامها و  ينلالمتعام واألفراد لجهاتالقانون وتلتزم ا
 

 :(14المادة  )
 

إن تعذر تعريفه و  ،ريض النفسي شخصيا بحقوقه المرتبطة بالرعاية الصحيةيجب تعريف وتوعية الم
 ذلك عند البدء في العالج.و تعريف المسؤول عنه  يتم شخصيا  
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 الفصل  األول : الحقوق العامة للمريض النفســـي 

 
 :(15ة )الماد

 
 للمريض النفسي الحقوق المبينة فيما يلي :

احترام حقوقه الشخصية وتقديم الخدمات الالزمة له في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي  .1
 باحتياجاته وفقا لحالته الصحية.

 حالته الصحية.مع أن يكون في بيئة مالئمة تتفق  .2
إبالغ من يمثله عند اإلقتضاء في أقرب فرصة  وضعه القانوني إذا كانت حالته تسمح بذلك أو معرفة .3

 ممكنة.
حمايته أو حماية غيره من وال يمكن الحد منها إال لغرض االحتفاظ بحقوقه المدنية المقررة قانونا   .4

 األذى أو حفظ النظام العام واآلداب العامة أو بموجب حكم قضائي.
نهاء عمله إال بناء إو أو العقلي عدم  فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أ .5

 على تقرير من لجنة طبية مختصة .
 ة الصحية النفسية .أحماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية بمكان إقامته بالمنش .6
 االستفادة من خدمات اإلتصال ما لم يكن في ذلك تأثير سلبي على حالته الصحية أو على غيره  .7
 ممارسة الشعائر الدينية. .8
 النفسية التىار أو رفض استقبالهم وفقا لنظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة الصحية استقبال الزو  .9

 .يمكن لها أن تحد أو تمنع الزيارة وفقا للمتطلبات العالجية
  .حماية سرية المعلومات الخاصة  به وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .10
وغير ذلك من أوجه اإلستغالل والحماية من الحماية من اإلستغالل المادي والجسدي والجنسي  .11

 المعاملة المهينة.
 عرض هذا الطلب على اللجنة وفقا للمدة المحددة في هذا القانون .الوجوبي و  الدخولالمطالبة بإنهاء  .12
ة الصحية النفسية دون أن يؤثر ذلك على مستوى أرفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنش .13

 نفسي.الرعاية المقدمة للمريض ال
االستعانة بمن يراه مناسبا لتمثيله لدى الغير ولتسيير شؤونه وليدافع عنه داخل أو خارج حق  .14

 النفسية. المنشأة الصحية
ة الصحية النفسية عند أالحق في إخباره شخصيا أوإخبار المسؤول عنه عن طبيعة دخوله إلى المنش .15

غه كتابيا بكافة حقوقه بما في ذلك سبب اإللزامي بلغة مفهومة وإبال الدخولإصدار أو تجديد وثيقة 
 الدخول والطرق التي يجب إتباعها إذا رغب في الخروج.

 .استعانة المريض النفسي أو من يمثله بمشورة طبيب نفسي آخر عند الحاجة .16
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اإللزامي بعد الحصول على  الدخولطلب الخروج من المنشأة الصحية النفسية متى انتهت فترة  .17
 بعد الخروج. واالجتماعيةة خطة للرعاية النفسي

الحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الكافية والشاملة وفقا لنظم وسياسات  .18
 التأمين السارية في الدولة.

 
 الفصل  الثاني : الحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفســـي

 
 :(16المادة ) 

 
 يلي:لصحية النفسية ما يحق للمريض النفسي عند تلقي الرعاية ا

 لألصول الطبية المتعارف عليها. النفسي طبقا   الحصول على العالج .1
ومدى  ومات الكاملة عن الخطة العالجية وسيرهامعرفة التشخيص الذي أعطي له وتلقي المعل .2

عالجية والفوائد المرجوة منها والمخاطر واألعراض االستجابة لها وأي تغيير يطرأ عليها والطرق ال
سمحت حالته الصحية كنة قبل موافقته على العالج إذا البدائل العالجية المملجانبية المحتملة و ا

وفي حالة الحاجة إلى نقل المريض داخل أو خارج  ،على إبداء هذه الموافقة بذلك وكان قادرا  
 النفسية فإن له الحق في معرفة ذلك وأسبابه.  ة الصحيةأالمنش

ة في الخطة العالجية بقدر ما تسمح به حالته من حيث التعبير عن المشاركة الفعلية والمستمر  .3
 إرادته.

قرب مكان من محل إقامته إن أمكن مع مراعاة مقتضيات أتلقي الرعاية الصحية النفسية في  .4
 .الصحة والسالمة

 الصحية. التي تتطلبها حالته األدوية النفسية الحصول على .5
الذين ال يعانون من  من المرضىى غرار سواه الصحية البدنية علالحصول على الرعاية   .6

 اضطرابات نفسية .
 النفسية.ة الصحية أوظيفة كل أفراد الفريق العالجي الذي يرعاه بالمنشإعالمه باسم  .7
 .تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة حسب المعايير المعمول بها في مجال الصحة النفسية .8
بحث طبي إال بعد توفر الشروط والضوابط المقررة عدم الخضوع ألي عالج تجريبي أو ل .9

 بالدولة.بالتشريعات المعمول بها 
عدم الخضوع ألي نوع من أنواع العالج بدون إذنه أو إذن من يمثله إال في الحاالت التي نص  .10

 .عليها هذا القانون 
ا ، وتكاليفهمعرفة الخدمات الصحية المتوفرة في المنشأة الصحية النفسية وكيفية الحصول عليها  .11

 تغطيتها.وكيفية 
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  واإلجراءات النفسية وعن كافة الفحوصات كامل عن حالته الصحية يالحصول على تقرير طب .12
التي تمت له أثناء عالجه بالمستشفى، وال يجوز تسليم هذا التقرير إال للمريض نفسه أو العالجية 

على نسخة من ملفه الصحي   ، وله الحق في الحصولله لذلك أو من يقوم مقامه قانونا  من يخو 
أو حجب  له أن يلجأ إلى اللجنة التي يجوز لها حجب هذا الحق مؤقتا   ،وفي حال رفض ذلك ،كامال  

بعض المعلومات والبيانات التي قد يكون فيها ضرر على المريض أو من أجل مصلحته ويحق 
 تنفيذية لهذا القانون. لألحكام التي تحددها الالئحة ال للمريض التظلم من هذا اإلجراء طبقا

 
 :( 17) المادة

 
و من يمثله عند دخوله المنشأة نسخة من وثيقة حقوق أتلتزم كل منشأة صحية نفسية بتسليم المريض 

الجهة المنوط بها لتظلم وتقديم الشكاوي بشأنها و المريض المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية ا
الطبي وبالسجالت الطبية بعد التوقيع عليها من المريض أو من  استالمها وذلك مع ايداع نسخة منها بملفه

 يمثله، كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الوثيقة في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون . 
 

 :(18) المادة

لجنة تسمى لجنة رعاية حقوق المرضى بقرار من مديرها وتضم في  تشكل بكل منشأة للصحة النفسية
 :ل منعضويتها ك

 .(أحد األطباء النفسيين المسؤولين بالمنشأة )رئيسا   .1

 .النفسيين أو أحد ممثلي المنظمات أو الجمعيات التي تعنى بحقوق المرضى أحد أهالي المرضى .2

 بالمنشأة.االجتماعيين  أحد األخصائيين .3

 بالمنشأة.أحد الممرضين النفسيين  .4

 أحد االختصاصيين النفسيين بالمنشأة . .5

 : بما يليللجنة وتختص هذه ا

  .عليها في هذا القانون  التأكد من احترام حقوق المرضى النفسيين المنصوص .1
القيام بحمالت توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين بالمنشأة الصحية النفسية سواء كان  .2

 المنشأة.هؤالء المرضى داخل أو خارج 
 ما يلزم .تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه ب .3
 ها الى اللجنة .اإللزامية ورفع اإللزامي والرعاية الخارجية العالجية الدخولتلقي التظلم من قرارات  .4
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 الباب الرابع

 ة الصحية النفسيةأأنواع الدخول الى المنش

  القسم األول

 الطوعي  الدخول

   :(19) ةلمادا

لقواعد القبول المعمول بها  ا  صص المعالج طبقل من الطبيب المتخقة قبو على وثي ء  بنا الطوعي الدخوليتم 
أو الوصي  ويتم خروج المريض بمجرد تقديم طلب كتابي منه أو من وليه الشرعي ،الصحيةفي المنشأة 

 خر .آجراء إدون توقف ذلك على أي  عليه

 :(20المادة )

ا أي مريض يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع به نفسيةبسبب اضطرابات  طوعيا دخولهكل شخص تم  
 بسبب أخر .

 :(21المادة )

 نفسية من شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاتهاضطرابات  طوعيا دخوله ذا ظهرت على المريض الذي تمإ
 .االجباري الواردة في هذا القانون الدخول تطبق بشأنه أحكام  اإللزامي الدخولوتبرر تطبيق نظام 

 :(22) المادة
 

إذا كانت بموافقة المريض النفسي أو ممثله  بطلب أو الصحية النفسيةيتم الدخول الطوعي إلى المنشأة 
 حالته الصحية تستوجب ذلك بناء على تقييم طبيب المنِشاة الصحية النفسية .
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 :(32)المادة 
 

( من هذا القانون يحق للمريض النفسي الخروج من المنشأة الصحية النفسية 25مع مراعاة أحكام المادة )
بشرط أن يوقع طلب خروج ضد يستوف عالجه  لو لمو  ،بصفة طوعية متى ما أراد ذلك بها دخولهتم التي 

 ويجب تزويده بخطة للعالج خارج المنشأة الصحية.  ،النصيحة الطبية
 

ة الصحية ألمنشبا طوعيا   دخولهيتم كما أنه يحق للطبيب النفسي المعالج أن يمنع المريض النفسي الذي 
لزامي وعليه في اإل الدخولإذا تبين له بعد فحصه أن حالته تنطبق عليها شروط  النفسية من الخروج منها

 هذه الحاله أن يتخذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن .
 

 :(24)المادة 
 

المنشأة الصحية النفسية يتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها أي مريض  في  طوعيا  دخوله يتّم كل شخص 
فسية وتتم معاملته على هذا األساس ما لم يكن هناك تعارض مع الخطة آخر في منشأة صحية غير ن

 العالجية.
 

 :(52)المادة 
 

طبيبان نفسيان معالجان منع المريض النفسي من الخروج من  الطوعي أن يقرر الدخولز في حالة يجو 
اإللزامي بحقه،  الدخولالمنشأة الصحية النفسية واالحتفاظ به لغرض التقييم والنظر في مدى توافر شروط 

ساعة اعتبارا من  24خالل مدة التجاوز لجنة الو وعلى إدارة المنشأة الصحية إبالغ النيابة العامة المختصة 
 االحتفاظ بالمريض وذلك التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.  ساعة

 
 القسم الثاني

 للزاميا الدخول
 :(26)المادة 

 
ت نفسية في المنشأة الصحية دون رضاه إال إذا استحال شخص مصاب باضطرابا أى دخولال يجوز 

 تهديدا  له أو إخالال بالنظام أوالحصول على ذلك الرضا بسبب حالته الصحية أو كانت هذه الحالة تمثل 
 . لغير ا تهديد
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 :(27المادة )

الته الصحية حمع لإلجراءات المقيدة للحرية بالقدر الذي يتفق اإللزامي  الدخوليخضع المريض في حالة 
 .ومتطلبات عالجه 

 :(28)المادة 

الصحية أو  ةأبالمنشقاصر  دخولن إفيما عدا الحاالت المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب ف
في  الدخول م أو الولي الشرعي بحسب الحاالت ويجب أن يتمإخراجه منه يكون بطلب من األب أو األ

 .أماكن تراعى سن وحالة القاصر 

 
 :(29دة )الما

 لى صنفين الدخول االلزامى للتقييم والدخول االلزامى للعالج .إ اإللزامي دخولينقسم ال

 الفصل الثاني
 اللزامي للتقييم الدخول

 
 :(  30)المادة 

 
 الضوابط التالية:م وفقا للشروط و المنشأة الصحية النفسية للتقيي في الشخص إلزاميا   دخوليتم 

على قرار من النيابة  المنشأة الصحية النفسية للتقييم بناء   فيلشخص اإللزامي ل الدخوليتم    .1
 قضائي.العامة أو بموجب حكم أو قرار 

على المنشأة للتقييم بطلب من الشرطة و  ة الصحية النفسية إلزاميا  أالمنش فيالشخص  دخوليجوز  .2
 ساعة من تاريخ الدخول اإللزامي. 24 إبالغ النيابة العامة خالل الصحية

للتقييم إذا كانت حالته تسمح بذلك أو إلزاميا  دخولهب على الطبيب إبالغ الشخص عن سبب يج .3
اإللزامي للتقييم بالمنشأة الصحية  الدخول جراءاتإإبالغ  ذويه إن تعذر ذلك فور بدء تنفيذ 

  .النفسية
 ولهدخشخص الذي تَم يجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبالغ اللجنة المختصة عن ال .4

لممارسة اختصاصاتها المقررة لها في هذا  دخولهللتقييم في مدة ال تتجاوز سبعة أيام من قرار 
 القانون.   
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اإللزامي للتقييم متوافقة مع المدة الفعلية التي تقتضيها الحالة الصحية للشخص  الدخولتكون مدة  .5
على توصية الطبيب المعالج  بناء  ي تراها اللجنة تقابلة للتمديد للمدة ال يوما   45على أال تتجاوز 

حاالت استثنائية  ىوطلب اللجنة وموافقة الجهة حسب الحاجة وبموافقة الجهة المصدرة للقرار وف
اللجنة ذلك بعد موافقة و  يوما   15أن يمددها لمدة أقصاها  يمكن للطبيب النفسي الذي يجري التقييم

 على التمديد .
أو  اإللزامي للتقييم أمام لجنة المنشأة شخصيا   لدخولاللشخص الحق في االعتراض على قرار  .6

 دخوله بالكتابة أو باالتصال أو عن طريق ممثله القانوني، وذلك خالل األسبوعين األوليين من
ساعة عمل  48لمنشأة الصحية النفسية وعلى اللجنة المذكورة البت في اإلعتراض خالل باإلزاميا 

على قرار أو  اإللزامي للتقييم بناء   الدخولهذه الفقرة على حاالت ال تنطبق أحكام و  من تاريخ تقديمه
 حكم قضائي.

اإللزامي للعالج أو تطبيق نظام  الدخوليجوز للطبيب النفسي الذي يجري التقييم تطبيق نظام  .7
الرعاية العالجية الخارجية اإللزامية على الشخص الخاضع للتقييم وفقا للشروط و الضوابط الالزمة 

 لذلك فيما ال يخالف أو يتعارض مع القرار أو الحكم الصادر للتقييم.
 
 (31)المادة 

 

على تقرير الطبيب الذي تولى  بناء   للتقييم عند انتهاء التقييم دخولهيتم إخراج الشخص الذي تم  .1
 لذلك.التقييم أو انتهاء المدة المقررة 

على إدارة المنشأة الصحية النفسية إصدار تقرير بنتيجة التقييم و إحالته إلى النيابة العامة أو  .2
 األحوال. المحكمة حسب

 
 الفصل الثالث

 اللزامي للعـالج الدخول
 

 :(32)المادة 
 

 للعالج إذا انطبق عليه أي من الشرطين التاليين: فسي إلزاميا  المريض الن دخوليتم 
 . االخرينوجود خطورة على المريض أو على  .1
انية عالجه وتدهور شديد مكإالمريض إلى المنشأة الصحية النفسية عدم  إدخالأن يترتب على عدم  .2

 الصحية.لحالته 
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 (33)المادة 

 
من طبيبين نفسيين على أن يكون أحدهما بذات المنشأة  قرارللعالج ب المريض النفسي إلزاميا   دخوليتم 

 ساعة. 48الصحية وعلى أن يتم إخطار النيابة العامة بذلك خالل 
 

 (34)المادة 
 

يوما   45لمريض على أال تتجاوز لما تقتضيه الحالة الصحية ل لعالج اإللزامي وفقا  ل الدخولة تحدد مد
 ض ذلك.يستدعت حالة المر اذا ا يجوز تمديدها بقرار من اللجنةو 
 

 (35)المادة 
 

 ساعة 72للعالج خالل مَدة أقصاها المريض إلزاميا  دخول يجب إبالغ إدارة المنشأة الصحية  النفسية عن 
ساعة من تاريخ علمها بذلك كما يجب عليها  24دارة إبالغ النيابة العامة خالل على اإلدخاله و إمن تاريخ 

  ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ علمها . إبالغ اللجنة عن ذلك في مدة
 
 

 :(36)المادة 
 

أو بالكتابة عن طريق  اللجنة شخصيااإللزامي للعالج أمام  الدخولللمريض الحق في االعتراض على قرار 
الوجوبي ويمكن للمريض أو ممثله الطعن  للدخولممثله وذلك خالل الستة أسابيع االولى أو عند كل تجديد 

 اللجنة أمام المحكمة المختصة. في قرار 
 

 :(37المادة ) 
 

 بأمر قضائي. اإللزامي للعالج عندما يقرر الطبيب النفسي المعالج ما لم يكن مودعا   الدخولإنهاء حالة  يتم
 

 :(38)المادة 
 

 يحق للطبيب المعالج السماح للمريض النفسي بالخروج من المنشأة الصحية النفسية بصفة مؤقتة للمدة التي
الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون ما لم يكن بها حالته الصحية وفقا للشروط و  تسمح
 بأمر قضائي. مودعا  
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 : (39)المادة 
تحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات التي تتبع في حالة عدم عودة المريض بعد انتهاء مَدة الخروج المؤقت  

 النفسية.الصحية أو في حالة هروبه من المنشأة 
 الفصل الرابع

 الطارئ  الدخول
 

 :(40)المادة 
 

في حالة دخول الشخص أية منشأة صحية بصفة طارئة وكانت تظهر عليه أعراض اضطراب نفسي يشكل 
عرضه على الطبيب النفسي خالل مَدة أقصاها و  بابقاء المريضخرين يلتزم الطبيب عليه أو على اآل خطرا  

 ينة والتشخيص وتقديم الرعاية الصحية الالزمة.ساعة للفحص والمعا 72
 

 :(41)المادة 
 

في حالة عدم تمكن الطبيب النفسي من فحص الشخص الذي دخل المنشأة الصحية بصفة طارئة وكانت 
حالته تشَكل خطرا عليه وعلى اآلخرين فعلى أي من الممرض النفسي أو االختصاصي النفسي أو المرشد 

ساعات  8المنشأة الصحية لمدة أقصاها بابقائه بتماعي أو المعالج الوظيفي النفسي واالختصاصي االج
تضيه حالته قفق ما تالمسؤول والمنشأة خالل هذه المدة التخاذ ما يلزم بشأنه و على أن يبَلغ بذلك الطبيب 

 الصحية.
 

 :(42)المادة 
 

( من هذا 36( و )35ادتين )الشخص بانقضاء المدتين المبينتين في الم ابقاءتنتهي فترة سريان قرار 
 القانون أو بحضور الطبيب النفسي لتقييم حالته.

 الدخول جراءاتإه للعالج فإَنه تطَبق بشأن في حاجةقَرر الطبيب النفسي أَن الشخص ما  وفي حال
 أو اإللزامي للعالج. الطوعي

 
 :43المادة 

 

بحسب الحالة و  فإنه يجوز للغير، ةطوعيا إلى المنشأة الصحية النفسي في حالة رفض الشخص االنتقال
لنقل الشخص الذي ظهرت عليه أعراض  كأو الفريق اإلسعافي أو بكليهما وذلاالستعانة بالشرطة 

اضطرابات نفسية تصعب السيطرة عليها أو كان في بقائه على الحالة التي هو عليها خطر عليه أو على 
 غيره .
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 الفصل الخامس             
 الغيربطلب من  الدخول

 :(44المادة )
 

االقارب حد أبالمنشأة الصحية دون رضاه بطلب من  نفسيةأي شخص مصاب باضطرابات  دخوليجوز 
األقل لم يمض على صدورها أكثر بشهادتين من طبيبين متخصصين على ، مصحوبا  الثانية حتى الدرجة

طالب ويجب أن يكون  ،ا القانون هذ ( من26)من خمسة عشر يوما  وتثبتان توافر الشروط الواردة بالمادة 
 .رشيدا  ومتمتعا  بكامل مداركه ادخال الشخص

 
دات المرفقة به مطابقا  لإلجراءات والقواعد التي يصدر بشأنها قرار من اكما يجب أن يكون الطلب والشه

كتفاء بشهادة طبية واحدة صادرة من طبيب متخصص بإحدى وزير ويجوز في الحاالت الطارئة اإلال
 ، ويجب ابالغ اللجنة فورا  بذلك.شآت الطبية العامةالمن

 
 :(54المادة )

 

ة الصحية بطلب من الغير وفقا  ألحكام هذا القانون وطبقا  لإلجراءات أالمريض في المنش دخوليتم قبول 
 . وزير الالتي يصدر بشأن تحديدها قرار من 

 
 :(64المادة )

 
ة يلقبول يحرر طبيب متخصص مباشر في المنشأة الصحفي غضون الثماني واألربعين ساعة التي تلي ا

شفى ستبالم دخولللشخص وتؤكد أو تنفى ضرورة بقائه بحالة  النفسيةشهادة طبية جديدة تكشف عن الحالة 
 (15)، واليجوز أن يكون هذا الطبيب من بين الطيبين المنصوص عليها بالمادة بناء على طلب من الغير

الشهادتين وكذلك بطاقة الدخول ونسخة من  ،ر المنشأة الصحية الشهادة الطبية، ويوجه مديهذا القانون من 
 .التي تلي تحرير تلك الشهادة ةوالسبعين ساع اإلثنينون ضة وذلك في غوزار اللى اإلدارة المختصة بإ

 
 :(74المادة )

 
هنة ومقر كل من بالمنشأة الصحية اسم ولقب وم لدخولوزارة في غضون الثمانية أيام الموالية لالتبلغ 

 الى : الدخول والشخص الذي تقدم بطلب دخولهالشخص الواقع 
بالمنشأة  دخولهممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة التي يوجد مقر الشخص الواقع  (أ

 اختصاصها.الصحية بدائرة 
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 .بدائرتها الدخوللتي تقع مؤسسة ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المختصة ا (ب
بدائرة اختصاصها والذي يتولى سماع المريض  الدخولالمحكمة المختصة التي تقع مؤسسة رئيس  (ج

 الصحية.بكل إجراء يراه صالحا  لمعاينة حالته أو اإلذن 
 

 :(84المادة )
 

 

يتم فحص المريض بصورة منتظمة وعلى األقل مرة واحدة في الشهر من قبل طبيب متخصص بالمنشأة 
في شأن المريض شهادة طبية مفصلة تؤكد المالحظات التي اشتملت عليها الصحية ويحرر هذا األخير 

التي  النفسيةمدى تطور االضطرابات  قتضاء وتوضح بالخصوصالشهادة الطبية السابقة أو تنفيها عند اال
 الوزارة.بوتحال كل شهادة طبية على اإلدارة المختصة  الدخولأوجبت 

 

 :(94المادة )
 

بالمستشفى الذي تم  الدخولما يشهد الطبيب المتخصص المعالج بأن شروط المريض حال دخولينتهي 
 (76)ويسجل ذلك بالسجل المنصوص عليه بالمادة  ،بناء على طلب مقدم من قبل الغير لم تعد متوفرة

دارة ، ويوجه مدير المنشأة الصحية في غضون أربع وعشرين ساعة شهادة الطبيب الى االمن هذا القانون 
لشخص الذي من هذا القانون والى ا (47)منها الى النيابة المشار إليها بالمادة  ةوزارة ونسخلاالمختصة ب

  .الدخولتقدم بطلب  قد كان
 

 :(50) المادة
 

 

  :المريض الذي تم بناء على طلب من الغير طالما يتم تقديم طلب ممن يلي ذكرهم دخولينهى 
 بقاصر.مر الولي الشرعي عندما يتعلق األ أو األب أو األم (أ

من هذا القانون عندما يتعلق األمر  (44)المادةاحد األشخاص المشار إليهم بالفقرة األولى من  (ب
بشخص رشيد ويتم عرض الطلب على لجنة يصدر بشأن تشكيلها قرار من مدير المنشأة الصحية 

ن حالته للنظر في الطلب وتقديم تقرير خالل شهر من تاريخ رفع ذلك الطلب ، فإذا رأت اللجنة أ
تستدعي بقاؤه بالمنشأة الصحية يرفع األمر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه وإذا صدر أمر 

 الوجوبي . الدخولبإبقاء المريض بالمنشأة الصحية فانه تطبق عليه أحكام 
 

 :(51المادة )
 

بخروج المريض  من هذا القانون  (47)على مدير المنشأة الصحية إخطار الجهات المشار إليها بالمادة 
ساعة  24وذلك في خالل  ،ه بعد خروجهدخوليتولى  يالذباسم ومحل إقامة الشخص  ويحيطها علميا  

 الخروج.من ساعة 
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 الباب الخامس                                                    
الجهات  بناء على قرارات الشرطة أواللزامي بمعرفة بالدخول الجراءات والضوابط الخاصة 

 القضائية
 

 :(25)المادة 
 

أو نفسي  طلب من طبيب أو اخصائي اجتماعييجوز للشرطة ووفقا لإلجراءات المتبعة لديها وبناء على 
أو بطلب من األقارب أو ولي األمر أو رب العمل دخول األماكن الخاصة أو المنازل التي يوجد بها 

منشأة صحية أو مكان آمن بديل وفقا لما تحدده نقله إلى و  ،مريض يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي
 الالئحة التنفيذية لهذا القانون إذا تأكد بشأن هذا المريض ما يلي:

 ال يتلقى العالج الالزم أو تم إهماله أو ال يمكن السيطرة على تصرفاته.  -أ
 ال يمكنه االعتماد على نفسه أو العيش بمفرده بسبب اضطرابه النفسي. -ب

 
 

 :(35)المادة 
 

يجوز نقل المريض النفسي أو الشخص الذي تبدو عليه عالمات االضطراب النفسي إلى المنشأة الصحية 
اإلجراءات للضوابط و  لى اآلخرين وذلك وفقا  النفسية بمعرفة الشرطة إذا كانت حالته تشَكل خطرا عليه أو ع

 التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
ه الحالة دخول األماكن الخاصة أو المنازل إذا تطَلب األمر ذلك ووفقا يجوز ألفراد الشرطة في هذو 

 لإلجراءات المتبعة في هذا الشأن. 
لما  يجب على الطبيب النفسي فور إحضار الشخص لديه معاينته وفحصه والقيام بما يلزم في شأنه وفقا  و 

 تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 (45)المادة 
 
األشخاص في المنشأة الصحية  داعإينظر في القضايا المعروضة عليها القضائية عند ال يحق للسلطات 

 لإلجراءات المتبعة في هذا المجال. النفسية للتقييم أو العالج وفقا  
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 :(55)المادة 
 

يحق للسلطات القضائية الحكم باإليداع في المنشأة الصحية النفسية إزاء المرضى النفسيين المدانين في 
هذه  ىوف ،ايا جزائية ترى عوض عقابهم بالحبس أو السجن إخضاعهم للعالج خالل المدة الالزمة لذلكقض

اإللزامي للعالج وذلك مع مراعاة األحكام  الدخولبالحالة  تطبق نفس الشروط الواردة بهذا القانون والخاصة 
وذات مواصفات أمنية  الواردة في قانون العقوبات ويكون االيداع في مؤسسة عالجية مخصصة لذلك

خاصة تتم إدارتها واإلشراف عليها بالتنسيق مع وزارة الداخلية  وذلك وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية على 
                أن يكون خروج المريض بموافقة السلطة القضائية المعنية بعد اتمام عالجه واستقرار حالته النفسية 

 ء على تقرير من لجنة طبية مختصة تشكلها إدارة المنشأة .واإلقرار بإمكانية خروجه بنا
 

 :(56)المادة 
 

من  مال يجوز حرمان األشخاص المقيدة حريتهم بسبب الحبس أو السجن أو الحبس االحتياطي من تقييمه
 الناحية النفسية أو تلقي العالج الالزم.

 
 :(75)المادة 

 
رتها محل إقامة حكمة المختصة التي يوجد بدائالوجوبي من اختصاص رئيس الم الدخوليكون قرار 

ة عامة أي سلطة صحي عن رئيس المحكمة بطلب كتابي صادر، ويرفع األمر لهدخولالشخص الذي سيتم 
و أعليه  برأي طبي كتابي متضمنا  ما يفيد بأن حالة هذا الشخص تشكل خطرا  أو ممثل النيابة مشفوعا  

 لى ذوى الشأن .إو أذا كانت حالته تسمح بذلك إلمريض لى اإ الدخول قرار إبالغ ويتم ،على الغير
 

 :( 85) المادة
 

واضحة  نفسيةفي حالة ظهور خطر وشيك الوقوع من األشخاص الذين تكشف تصرفاتهم عن اضطرابات 
زمة ومنها على األخص المة المختص التدابير الوقتية التهددهم أو تهدد الغير يتخذ ممثل النيابة العا

ساعة  48لى رئيس المحكمة المختصة في موعد ال يتجاوز إمر حالة األإالمنشأة الصحية ويتولى ب الدخول
 الوجوبي. الدخولللبت في طلب 

 
وفي حالة عدم صدور قرار من رئيس المحكمة في هذا الشأن فإن تلك التدابير الوقتية تعتبر منتهية 

 اتخاذها.بانقضاء ثمانية أيام من تاريخ 
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 :(59المادة )
 

ويمكن تجديدها لمدد أخرى إذا دعت الضرورة لذلك  ،الوجوبي لمدة أقصاها ثالثة أشهر الدخوليكون قرار 
لم يصدر قرار  إذاف ،من هذا القانون  (50)بالمادة  المنصوص عليهامسبب من اللجنة  يرأعلى  وبناء  

نهاء إة في أي وقت المختص ، ولرئيس المحكمةالوجوبي منتهيا  بانقضاء مدته الدخولقرار بالتجديد يصبح 
 (50)ي اللجنة المنصوص عليها بالمادة أر  ذعلى طلب الطبيب المعالج بعد أخ الوجوبي بناء   الدخول قرار

 .من هذا القانون 
 

فلها أن ، عن تصرفاته للمتهم تجعله غير مسؤول جنائيا   النفسيةن الحالة أعندما تقدر السلطة القضائية 
 الوجوبي . الدخولبشأنه في هذه الحالة أحكام  ي لمنشآت الصحية، وتسر دى اوجوبيا  بإح دخولهتأمر ب

 
 لباب السادسا

 نظـام الرعاية العالجية الخارجية اللزامية
 

 :(60)المادة 
 

 يلي:لما  اإللزامية وفقا   الخارجيةالرعاية العالجية المريض النفسي إلى نظام  يتَم إخضاع 
أو  طلب من ولي أمر المريض النفسي على توصية طبية أو فسي بناء  من الطبيب الن يجوز بقرار أواًل:

ذلك إذا أقَر طبيبان  و  الخارجية االلزاميةالرعاية العالجية  طلب الغير اخضاع المريض النفسي لنظام
 نفسيان ما يأتي :

 وجود اضطراب نفسي أوعقلي حسب التعريف الوارد في هذا القانون. -أ
 المنشأة الصحيةب دخولهلي استمرار عالجه دون حاجة إذا كانت حالة المريض تستدع -ب

 .لنفسيةا
إذا كان من شأن توقف العالج أن يؤدي إلى تدهور حالة المريض النفسي ويشمل هذا  -ت

 التدهور حدوث خطورة على نفسه أو على اآلخرين.
 إذا كانت حالة المريض ال تمثل خطرا  جسيما على سالمته وحياته أو سالمة وحياة اآلخرين -ث

  لكنها تستدعي المتابعة الخارجية.
 

باإليداع في المنشأة الصحية النفسية  يجوز بناء على توصية طبية وبموافقة الجهة التي أمرت ثانيًا:
ت التي تحددها الالئحة االلزامية وفقا لإلجراءا لنفسي إلى نظام الرعاية الخارجيةاخضاع المريض ا

 .التنفيذية
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إبالغ اللجنة عن حالة المريض في مدة ال تتجاوز أسبوعين  لمنشأة الصحية النفسيةايجب على إدارة  ثالثًا:
 من تاريخ بدء تنفيذ قرار الرعاية العالجية الخارجية اإللزامية عليه.

 
 له.ولي أمر المريض أو من يقيم معه برعايته و بتنفيذ برنامج العالج المقرر  يتعهدأن يجب  :رابعاً 

 
لرعاية الخارجية اإللزامية بانتفاء الغرض منها أو الحاجة إليها بناء على تقرير من تنتهي فترة ا خامسًا:

 الطبيب النفسي المعالج.
 

 :(61)المادة 
 

والذي يتلقى عالجه في العيادات الخارجية تحويل  الخارجية االلزاميةيحق لمريض الرعاية العالجية  
من قبل الطبيب ذلك  ذا تم قبولإأو عيادة خاصة  حية نفسية أخرى لى عيادة خارجية في منشأة صإعالجه 

 لإلجراءات المتبعة. وفقا  
 

 :(62)المادة 
 

وذلك  ،أمام اللجنةاإللزامية  الخارجيةالعالجية  الرعاية التظلم من قرارللمريض أو من يمثله الحق في 
شأن في يكون قرار اللجنة و  العالجية الخارجية اإللزامية خالل ثالثين يوم من تاريخ إعالمه بقرار الرعاية

 .التظلم نهائيا  
 

 :(63)المادة 
 

يد ببرنامج العالج المحدد له أو لم يتق لزاميةالعالجية الخارجية اإل تعذر اخضاع المريض لنظام الرعايةإذا 
ستعانة الطار هذا النظام فإنه يتم إدخال المريض إلى المنشأة الصحية النفسية للعالج ويمكن اإفي 

 نقله إلى المنشأة الصحية النفسية.بالشرطة ل
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 الباب السابع
 ضوابط عــالج المريض النفسي

 
 :(64) المادة

 
العالج الالزم سواء كان ذلك تلقى الحق في  اإللزامي الدخولالنفسي الخاضع لنظام للمريض   -

ذا اإلجراء كذلك ويشمل ه اإللزامي دخولللبموافقته أو بعدم موافقته وذلك لفترة  الستة أسابيع األولى 
ذلك باستثناء الحاالت التالية التي و المرضى الخاضعين لنظام الرعاية العالجية الخارجية اإللزامية 

 يجب فيها الحصول على الموافقة: 
 .العالج  بالتخليج  الكهربائي إال في الحاالت الطارئة   -
  .تحدد بقرار من الوزير ىالعالجات الخاصة الت -
 .العضوية التي يصاب بها المريض النفسي إال في الحاالت الطارئة عالج األمراض -

 
و يجوز تمديد فترة الستة أسابيع األولى من إعطاء العالج من قبل الطبيب النفسي المرخص المسؤول عن 

 .وفقا للنموذج المعَد لهذا الغرضعالج المريض أو من قبل استشاري نفسي مرخص تعينه اللجنة 
 

 :(65المادة )
 

ت والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار اعلى فهم وإدراك االجراء العقلية.  في حالة تمتع المريض بالقدرة أ
 الدخول، يلتزم الطبيب النفسي إزاء مريض صحيحا   مبني على هذا اإلدراك والتعبير عنه تعبيرا  

ذلك قبل إعطاء     يرة والطوعي بالحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادته الصريحة والمستن
أي عالج له كما يلتزم بتدوين الخطة العالجية المقترحة وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في 

 ملفه الطبي وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
    

ة ومستنيرة من عدمها على وتقع مسؤولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريح 
 .الطبيب النفسي المسؤول

 
فى حالة المريض القاصر أو غير القادر على التعبير عن إرادته يلزم الحصول على موافقة من يمثله .ب

  .قانونا أو ذويه
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 :(66) المادة
  

بما في فقته من دون مواإلى المنشأة الصحية  دخوله ج الطارئ للمريض النفسي الذي تمعطاء العالإ يجوز 
الطبيب النفسي على النموذج المعد لذلك في الحالتين على قرار  بناء   العالج بالتخليج الكهربائيذلك 

 التاليتين :
 أن تشَكل حالة المريض خطرا  على سالمته أو سالمة اآلخرين .   .1
 أن يكون العالج حتميا لمنع التدهور الخطير في حالة المريض.  .2

 
 :(67) المادة

 
 ر المريض سحب موافقته على عالج يخضع له فإنه يجب :إذا قرَ 
 هذا القانون. ( من68المادة )إيقاف العالج اذا كانت الحالة ال تنطبق عليها أحكام   .1
لعالج جراء جراحة المخ إإيقاف العالج مهما كان مستوى المرحلة في خطة العالج في حالة  .2

هذا  ( من70المادة )ت الطارئة والمتفقة مع الحاالوذلك باستثناء  ،األمراض النفسية المستعصية
 القانون.

عالج األمراض ل جراء جراحة المخإحالة  ل فيو ستشاري النفسي المسؤ يجب على الطبيب اإل .3
وفي  ،بسحب المريض لموافقته بالغ اللجنةإأو حالة جراحة تصحيح الجنس النفسية المستعصية 

 ذات الوقت يجب عليه التوقف عن إعطاء العالج.
 

 :(68) المادة
 إال لغرض ما يلي : المريض أو عزلهال يجوز تقييد      

 منع إيذاء المريض لنفسه أو لآلخرين. .1
 عتداء على الممتلكات.منع المريض من اإل .2

 
 :(69المادة )

 
يتَم اللجوء إلى ذلك  بتصريح من و أو العزل الحصول على موافقة المريض   ال يتطلب تنفيذ إجراء التقييد

أو أن ، وفي الحاالت الطارئة، يحق للممرض المكلف برعاية المريض أن يستخدم التقييد النفسي يبالطب
 .  أو العزل بالمعاينة المباشرة بعد التقييد بإخطار الطبيب الذي يقوم بدوره على أن يقوم فورا   ،يلجأ إلى عزله

 ي.النفستحديد فترة التقييد أو العزل حسب الحالة من قبل الطبيب و يتم 
 عزله .وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات والضوابط الخاصة بتقييد المريض النفسي و  

 



25 

 

 :( 70)المادة   
   

و يتَم تسمح بذلك ال يجوز نقل المريض النفسي داخل الدولة أو إلى خارجها إاَل إذا كانت حالته الصحية 
 .مكانية نقلهإة تؤكد ر طبي من منشأة صحية نفسيذلك وفق آلية آمنة و بناء على تقري

إلى  يجب أن يكون على نفسه أو على غيره فإَن نقله  في حالة ما إذا كان المريض النفسي يشَكل خطرا  و 
 منشأة صحية ووفق ضوابط واشتراطات أمنية تسمح بعملية النقل.

 
 :(71)المادة 

 
، و النفسااااايةلعمرياااااة وحالتاااااه يحااااااط الماااااريض النفساااااي القاصااااار بضااااامانات صاااااحية خاصاااااة تراعاااااي فئتاااااه ا

و تساااااري الضاااااوابط الاااااواردة فاااااي هاااااذا القاااااانون بشاااااأن  ،تحااااادد الالئحاااااة التنفيذياااااة للقاااااانون هاااااذه الضااااامانات
 اإللزامي على المريض القاصر .  الدخول

 
 الباب الثامن

 التفتيش والعقوبات
 الفصل األول

 التفتيش
 :(72)المادة 

 
ناء  على ترشيح  الجهة  الصحية     صفة يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ب

مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة 
، ولهم في سبيل أداء مهمتهم دخول المنشآت الصحية النفسية في نطاق اختصاص كل منهم تنفيذا  لهما

 قتضاء.اإلواالستعانة بأفراد الشرطة عند 
 

 :(73المادة )
 

مرة كل نفسية ة التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات يعلى المنشآت الصح المفاجئيش تيتم التف
وزير أو رئيس المحكمة المختصة أو العلى األقل من قبل األشخاص الذين يحددهم لهذا الغرض  ةسن

أو شكاوى دخولهم األشخاص الذين تم ، وتتلقى تلك الجهات شكاوى المختصممثل النيابة أو المحافظ 
بسبب اضطرابات  دخوله ذويهم وتتخذ هذه الجهات بشأنهم اإلجراءات المناسبة ويكون لكل شخص يتم

من قبل  ةألحكام الباب الثالث من هذا القانون الحق في أن يتم فحصه طبيا  مرة كل سن تطبيقا   نفسية
 . الدخولظة التي بها مؤسسة طبيب يختاره من بين األطباء المختصين بالمحاف
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 الفصل الثاني

 العقوبات                                           
 :(74المادة )

 
خر يعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتين آمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون 

ائية حسب النظام المعمول به في كل ) تحديد العقوبات الجز  العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
 دولة (

  الباب التاسع  
 حكام ختاميةأ 

 :(75المادة )
 

وجوبيا   دخولهيجب على رئيس المحكمة أن يقرر ما يراه بشأن إدارة أموال المريض عند اتخاذه قرار في 
 أو بناء  على طلب من الغير، وفقا  للقوانين المعمول بها بهذا الشأن .

 
 :(76المادة )

 
يصدر وزير الصحة قرارا  بتنظيم السجالت الطبية بالمنشآت الصحية تتضمن كافة البيانات واإلجراءات 

بسبب اضطرابات عقلية، ويتم مراقبة هذه السجالت والتفتيش عليها من قبل  الدخولالتي اتخذت بشأن 
 ا القانون.هذ من (73)المادة اإلدارة المختصة بوزارة الصحة والجهات المشار إليها في 

 
 :(77المادة )

 
للجهات الحكومية المعنية إنشاء دور رعاية إلقامة ورعاية األشخاص الذين ال تتطلب حالتهم الصحية  .1

عالجهم البقاء بالمنشأة الصحية النفسية والذين ليس لديهم عائل يرعاهم ويفتقرون للرعاية األسرية 
 . ل هذه الدورالالزمة، وتحدد الالئحة التنفيذية مهام وقواعد عم

لألفراد أو الجمعيات ذات النفع العام أو القطاع الخاص إنشاء دور رعاية وفقا  للشروط  يجوز .2
 والضوابط التي تحددها الجهات الحكومية المعنية.
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 :(78المادة )
 احكام هذا القانون. الزمة لتنفيذللوزير ان يصدر اى قرارات 

 
 :(79المادة )

 
 آخر ريدة الرسمية للدولة و يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ) أو تحديد أجلينشر هذا القانون في الج

حكم يخالف أو يتعارض  لذلك كلو يلغى تبعا  (دولة لبداية سريان القانون حسب ما تقتضيه ظروف كل 
 مع أحكامه. 


