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 مختصرةنبذة  –مرآـز الميـزان لحقـوق اإلنسـان 
  

ا لضمان حماية مرآز الميزان لحقوق اإلنسان هو مؤسسة فلسطينية غير حكومية مستقلة وغير ربحية تتخذ من قطاع غزة مقرًا لها، وتكرس جل عملها ونشاطاته
  .واحترام وتعزيز حقوق اإلنسان والسيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية للسكان الفلسطينيين

  :أهداف المرآز
ماعية والثقافية بشكٍل تتمثل رسالة مرآز الميزان لحقوق اإلنسان في العمل على تعزيز وحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان بشكٍل عام، والحقوق االقتصادية واالجت

ه     ًا في ر تهميش ات األآث ة،    ويشمل نطاق عمل المرآ    . خاص، والعمل على تحسين شروط حياة المواطنين الفلسطينيين، وخاصًة الفئ ز األراضي الفلسطينية المحتل
  :يسعى مرآز الميزان لحقوق اإلنسان إلى تحقيق األهداف التالية ضمن هذه الرؤية .وبترآيز خاص على قطاع غزة

ه المشروعة،   دعم آل الجهود الهادفة إلى إعمال قواعد القانون الدولي في آل ما يتعلق باألراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارس     :أوًال ة حقوق
 .السيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته

وانين فلسطين              :ثانيًا ي ق ى تبن ة، والعمل عل وق االقتصادية واالجتماعي يما الحق ًا، الس ة دولي وق اإلنسان المقبول ك   حماية واحترام وتعزيز معايير حق ية تنسجم وتل
 .المعايير

  .طات، وتوطيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز العمل األهلي في المجتمع الفلسطينيتعزيز البناء الديمقراطي وفصل السل :ثالثًا
  :الهيكلية والتنظيم

ا طاقم مؤهل      –وتقوم آل من الوحدات . يتكون مرآز الميزان، إضافًة إلى وحدة اإلدارة، من أربعة وحدات رئيسية، ومكتبة عامة ى   بالعمل  –التي يعمل فيه عل
  :وفيما يلي وصف موجز لهذه الوحدات وأهدافها. تنظيم وتنفيذ البرامج التي يوظفها المرآز من أجل تحقيق أهدافه، وخدمة المجتمع الفلسطيني

دخل المرآز                :وحدة البحث الميداني - 1 ة لت وفر المعلومات الالزم ز، حيث ت ه عمل المرآ وم علي ذي يق داني األساس ال ع     يشكل عمل وحدة البحث المي من أجل من
وترآز الوحدة في عملها على . وتهدف هذه الوحدة إلى رصد وتوثيق انتهاآات حقوق اإلنسان، بصرف النظر عن جهة االنتهاك. االنتهاآات والدفاع عن الضحايا

ة  ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتماعي ات المتصلة ب ق االنتهاآ ق ا . رصد وتوثي ى توثي ل عل ابع العم ا تت د أنه واطنين  بي وق الم تالل لحق وات االح ات ق نتهاآ
ى     . الفلسطينيين آافة، وهي لهذا الغرض أسست لقاعدة بيانات متكاملة تشمل معلومات مستوفاة عن انتهاآات حقوق اإلنسان في قطاع غزة     ا تعمل الوحدة عل آم

 .المرآز أو خارجه من أجل العمل على إنصافهم استخدام البيانات التي تجمعها في تقارير خاصة، وتحيل الضحايا إلى جهات االختصاص في
دم الوحدة المساعدة                     :وحدة المساعدة القانونية - 2 وق اإلنسان، حيث تق دفاع عن حق ا المرآز لل ي يوظفه ات الت م اآللي ة أحد أه ل عمل وحدة المساعدة القانوني يمث

ى  . القانونية، واإلرشاد لضحايا االنتهاآات مجانًا ة        وترآز الوحدة بشكل خاص عل ة والثقافي وق االقتصادية واالجتماعي ا تعمل   . مساعدة ضحايا انتهاآات الحق آم
انون وف      يادة الق ادئ س وق اإلنسان، ومب ك    وحدة المساعدة القانونية على إرساء نظام قانوني وقضائي فلسطيني ُتحترم فيه الحريات العامة وحق صل السلطات، وذل

وق اإلنسان       من خالل متابعة العمل مع المجلس التشريعي ا     ايير حق اوقها مع مع انوني في أوساط         . لفلسطيني، وضمان تس وعي الق ذلك بنشر ال تم الوحدة آ وته
 .ورةالمجتمع الفلسطيني، سيما بين المحامين، حيث تزودهم بالمعلومات واألدوات الالزمة للدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل دورات تدريبية متط

ية        :وحدة التدريب واالتصال المجتمعي - 3 ائل األساس وق اإلنسان إحدى الوس ة بحق تنطلق وحدة التدريب واالتصال المجتمعي في عملها من آون نشر الوعي والثقاف
ولتحقيق . وهي تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين الفلسطينيين بهذه الحقوق، سيما بين الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني. في الدفاع عن حقوق اإلنسان

. المجتمع  الغرض تقوم الوحدة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة ومحاضرات وأيام عمل دراسية في حقوق اإلنسان والديمقراطية، مستهدفًة فئات مختلفة في هذا 
وق  " تعليم األقران"آما تشرف الوحدة على تنظيم برنامج  وعي بحق ة    في الجامعات الفلسطينية، والذي يقوم بموجبه طالب الجامعات بنشر ال اإلنسان والديمقراطي

رار         . داخل جامعاتهم ى صناع الق اتهم، والضغط عل د أولوي ى تحدي درتهم عل يضاف إلى ذلك عمل الوحدة المتواصل على تمكين المواطنين الفلسطينيين، وزيادة ق
امج    اللـب معاناة للمواطنين، وذلك من خ الفلسطينيين من أجل توجيه السياسات العامة نحو مراعاة واحترام حقوق اإلنسان، وحل المشكالت التي تسب اءات برن لق

ائل اإلعالم نحو العمل         . ورشات العمل التي تنظمهاو " واجه الجمهور" ه وس اته، وتوجي ة مؤسس ي بكاف آما تسعى الوحدة إلى تعزيز االتصال مع المجتمع المحل
 .على تعزيز حقوق اإلنسان

للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل في مجال الحقوق تهدف وحدة المساعدة الفنية والتحشيد إلى تقديم المساعدة الفنية  :وحدة المساعدة الفنية والتحشيد - 4
ة      وات مختلف ر قن ذه الوح    . االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك من خالل دراسة حالة هذه الحقوق علميًا، ومتابعة نتائج البحث العلمي عب ا تسعى ه ى  آم دة إل

وى ممكن من تمتع العمل المستمر على تحليل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتحقق من أن أوجه صرف األموال العامة يراعي احتياجات إعمال أعلى مست
وقهم االقتصادية   التعليم والصحة والسكن     المواطنين الفلسطينيين بحق ة، آ دو     . واالجتماعي دعم الشعبي وال يد ال وق أحد      ويشكل تحش ذه الحق ال ه ة بإعم لي للمطالب

 .األهداف التي تسعى إليها الوحدة
وتحتوي المكتبة على العديد . يعمل مرآز الميزان على تطوير مكتبة في مقره بمعسكر جباليا، حيث تعد المكتبة األولى من نوعها في محافظة شمال غزة :المكتبة

اللغتين         من النصوص والمراجع والمصادر ذات الصلة بحقوق اإل ة واالقتصادية ب ة، والقضايا االجتماعي ة، والديمقراطي اني، والتنمي دولي واإلنس نسان والقانون ال
 .وينتظر من هذه المكتبة أن تسهم في نشر الوعي والثقافة بحقوق اإلنسان، وأن تشجع البحث العلمي حول حقوق اإلنسان في المنطقة. العربية واإلنجليزية
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  مقدمة
 في الحق يرتبطحيث  األخرى، اإلنسان بحقوق التمتع أجل من عنه غنى ال اإلنسان حقوق من أساسي يعتبر الحق في الصحة حق

 في الحق فيها بما اإلنسان، لحقوق الدولية الشرعة في يرد مثلما ذلك، على ويعتمد األخرى اإلنسان حقوق بإعمال وثيقًا ارتباطًا الصحة
 والوصول والخصوصية، التعذيب، وحظر والمساواة، التمييز، وعدم والحياة، اإلنسانية، والكرامة والتعليم، والعمل، والمسكن، المأآل،

 في الحق من تتجزأ ال لمكونات تتصدى وغيرها والحريات الحقوق فهذه. والتنقل والتجمع، الجمعيات، تكوين وحرية المعلومات، إلى
  .الصحة

ويعتبر الحق في صحة نفسية سليمة مكون أساسي للحق في الصحة، لهذا يهتم الناس على اختالف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية 
ية بصحتهم النفسية، انطالقًا من مسلمة مؤداها أن االهتمام بالصحة الجسمية وحدها ال يكفي لتحقيق حياة سوية ومرضية، بل واالقتصاد

  .من الضروري أن يصحبها مستوى مناسب من الصحة النفسية السليمة
  

ب الجماعي الذي تفرضه قوات االحتالل تتراآم معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة في مناحي الحياة آافة، آنتيجة طبيعية للعقا
اإلسرائيلي، مسببًا وال يزال في تدهور مختلف األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والذي بدوره أدى إلى تردي الوضع 

   .النفسي لألسر الغزية ويعرضها للتراآمات واالضطرابات النفسية والصدمات
  

التي شنته قوات االحتالل على " عملية الرصاص المصبوب"نيين تدهورًا هو العدوان األخير وما زاد األوضاع النفسية للسكان المد
القطاع، مخلفًا دمارًا هائًال طال جميع مكونات الحياة الغزية، مما ألقى بظالله الخطيرة على الصحة النفسية لألسر الفلسطينية، حيث 

  .تسبب في مشاآل نفسية بحاجة إلى تدخل طويل األمد
  

الحق في الصحة والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وينقسم إلى : تم تناول هذا التقرير من خالل العناوين السبعة الرئيسية التالية، أوًالسي
ة طبيع: وثالثًا. ماهية الصحة النفسية: ثم العنوان الثاني. عنوانين رئيسيين هما القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

مقدمو خدمات الصحة : في حين أن العنوان خامسًا والذي يأتي تحت. أسباب المشاآل النفسية: أما رابعًا فعنوانه. األمراض النفسية
وزارة الصحة، وآالة الغوث الدولية، : النفسية في قطاع غزة، سيتمحور الترآيز من خالله على ثالث جهات تقدم الخدمات النفسية هي

الصحة النفسية : وأخيرًا وتحت سابعًا يأتي عنوان. الحصار واألمراض النفسية: أما العنوان سادسًا فهو. النفسية برنامج غزة للصحة
  .وتحديات تعيق الخدمات، من ثمة يختم التقرير بالنتائج والتوصيات

  

  الحق في الصحة والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان: أوًال
النفسية مكونًا رئيسيًا فيه، بمكانة آبيرة جعلت منه موضع رعاية وحماية من قبل القانون  يتمتع الحق في الصحة التي تشكل الصحة

  .الدولي لحقوق اإلنساني والقانون الدولي اإلنساني باإلضافة للقوانين اإلقليمية والمحلية
  

  القانون الدولي لحقوق اإلنسان
والمواثيق الدولية، الحق في الصحة آحق أصيل من حقوق اإلنسان التي آفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان في العديد من اإلعالنات 

  .ال غنى عنها للتمتع بالحقوق األخرى
  

  1اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن
 صعيد على وخاصة وألسرته، له والرفاهة الصحة لضمان يكفى معيشة مستوى في حق شخص آل" أن على منه 25 المادة تنص
  ..."الضرورية االجتماعية الخدمات وصعيد الطبية والعناية والمسكن والملبس المأآل

  

   2والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 في بحقهم وآذلك العاملين لكافة الصحية الرعاية في الحق على والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد أآد

بوضوح على الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة الجسمية 12آما ينص العهد في المادة  .والصحة السالمة تكفل عمل ظروف
  .والعقلية

  
  7 المادة

: ... الخصوص على تكفل ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع في حق من شخص لكل بما العهد هذا في األطراف الدول تعترف"
  ."..والصحة السالمة تكفل عمل ظروف) ب(

   10 المادة
...." وبعده الوضع قبل معقولة فترة خالل لألمهات خاصة حماية توفير وجوب"...  العهد من هذا) 2(الفقرة  في األطراف الدول تقر

 النسب بسبب تمييز أي دون والمراهقين، األطفال جميع لصالح خاصة ومساعدة حماية تدابير اتخاذ وجوب"... )3( وآذلك في الفقرة
 يعاقب القانون جعل يجب آما. واالجتماعي االقتصادي االستغالل من والمراهقين األطفال حماية الواجب ومن. الظروف من غيره أو

                                                            
 .1948ديسمرب / كانون األول 10املؤرخ يف ) 3-د(ألف  217اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم  1
 .1966ديسمرب / كانون األول 16املؤرخ يف ) 21-د(ألف  2200اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقم  2
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. الطبيعي بنموهم األذى إلحاق أو بالخطر حياتهم تهديد أو بصحتهم األضرار أو أخالقهم إفساد شأنه من عمل أي في استخدامهم على
  ..."عليه ويعاقب مأجور عمل في يبلغوها لم الذين الصغار استخدام القانون يحظر للسن دنيا حدودًا تفرض أن أيضا الدول وعلى
   12 المادة

 تشمل - 2. بلوغه يمكن والعقلية الجسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع في إنسان آل بحق العهد هذا في األطراف الدول تقر -1"
) أ: (أجل من الالزمة التدابير تلك الحق، لهذا الكاملة الممارسة لتأمين اتخاذها العهد هذا في األطراف الدول على يتعين التي التدابير
 البيئية الصحة جوانب جميع تحسين) ب( صحيا، نموا الطفل نمو وتأمين الرضع وفيات ومعدل المواليد موتي معدل خفض ىعل العمل

 من ظروف تهيئة) د( ومكافحتها، وعالجها األخرى واألمراض والمهنية والمتوطنة الوبائية األمراض من الوقاية) ج( والصناعية،
  ." المرض حالة في للجميع الطبية والعناية الطبية الخدمات تأمين شأنها

  

   3العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية االتفاقية
 تتعهد"...  أن على تنص إذ العرقي؛ األصل على النظر بغض الصحة من مناسب مستوى في بالحق االتفاقية هذه من 5 المادة تقر

 حق" 4) ... "هـ: ... (ةـالتالي بالحقوق التمتع بصدد والسيما...  أشكاله، بكافة عليه والقضاء العنصري التمييز بحظر األطراف الدول
  ..."االجتماعية والخدمات االجتماعي والضمان الطبية والرعاية العامة الصحة بخدمات التمتع

  
  4المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية
 وعرضت الصحة، من مناسب بمستوى التمتع في للحق الدولية الحماية على المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية أآدت

  : على تنص إذ الخصوص؛ بهذا المرأة بها تتمتع أن يجب التي الخاصة الحماية وأوجه لالحتياجات
  10 المادة
 واإلرشادات المعلومات ذلك في بما ورفاهها، األسر صحة آفالة على تساعد محددة تربوية معلومات على الحصول إمكانية) ح"... (
  ."األسرة تنظيم تتناول التي
  11 المادة

 المساواة أساس على لها، تكفل لكي العمل ميدان في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ -1
 وظيفة حماية ذلك في بما العمل، ظروف وسالمة الصحية الوقاية في الحق) و:... (والسيما الحقوق نفس والمرأة، الرجل بين

 التدابير فاألطرا الدول تتخذ العمل، في الفعلي لحقها ضمانا األمومة، أو الزواج بسبب المرأة ضد التمييز لمنع توخيا -2... اإلنجاب
  ... "لها مؤذية أنها يثبت التي األعمال في الحمل فترة أثناء للمرأة خاصة حماية لتوفير) د:... (المناسبة
   12 المادة

 لها، تضمن أن أجل من الصحية الرعاية ميدان في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ -1
 - 2. األسرة بتنظيم المتعلقة الخدمات ذلك في بما الصحية، الرعاية خدمات على الحصول والمرأة، الرجل بين المساواة أساس على

 الوالدة، بعد ما وفترة والوالدة بالحمل يتعلق فيما مناسبة خدمات للمرأة األطراف الدول تكفل المادة هذه من 1 الفقرة أحكام من بالرغم
  .والرضاعة الحمل أثناء آافية تغذية وآذلك االقتضاء، عند مجانية خدمات لها موفرة
   14 المادة

 أساس على لها، تكفل لكي الريفية المناطق في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ - 2... 
 إلى الوصول) ب:... (في الحق خاص بوجه للريفية وتكفل منها، وتستفيد الريفية التنمية في تشارك أن والمرأة، الرجل بين المساواة
  ...األسرة، بتنظيم المتعلقة والخدمات والنصائح المعلومات ذلك في بما المالئمة، الصحية العناية تسهيالت

  

  المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية
 لمنع أخرى إجراءات أية أو فعالة قضائية أو إدارية أو تشريعية إجراءات طرف دولة آل تتخذ"على 2/1 في المادة تنص االتفاقية

  "...القضائي الختصاصها يخضع إقليم أي في التعذيب أعمال
  

   5الطفل حقوق اتفاقية
  :علىالصحة، حيث تنص  من مناسب بمستوى التمتع في حق الطفل على الطفل حقوق اتفاقية أآدت
  6 المادة

  "...ونموه الطفل بقاء ممكن حد أقصى إلى األطراف الدول تكفل -2"
  23 المادة

 مراعاة مع ذلك، أمكن آلما مجانًا المادة هذه من 2 للفقرة وفقا المقدمة المساعدة توفر المعوق، للطفل الخاصة لالحتياجات إدراآا -3"
 على فعال المعوق الطفل حصول إمكانية ضمان إلى تهدف أن وينبغي الطفل، برعاية يقومون ممن غيرهما أو للوالدين المالية الموارد

                                                            
 .1963 نوفمرب/ الثاين تشرين 30 يف املؤرخ) 18-د( 1904 رقم بقرارها املتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدته 3
  .1979 ديسمرب/األول كانون 18 يف املؤرخ 34/180 املتحدة العامة لألمم اجلمعية قرار مبوجب واالنضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت 4
 .1989نوفمرب / تشرين الثاين  20املؤرخ يف  44/25العامة بقرارها  اعتمدا اجلمعية 5
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 تبادل الدولي، التعاون بروح تشجع، أن األطراف الدول على - 4"وتنص الفقرة ..." الصحية الرعاية وخدمات والتدريب، التعليم
 نشر ذلك في بما المعوقين، لألطفال والوظيفي والنفسي الطبي والعالج الوقائية الصحية الرعاية ميدان في المناسبة المعلومات
 تحسين من األطراف الدول تمكين بغية وذلك إليها، الوصول وإمكانية المهنية والخدمات التأهيل إعادة بمناهج المتعلقة المعلومات
  ".النامية البلدان احتياجات الصدد، هذا في خاصة، بصفة وتراعى. المجاالت هذه في خبرتها وتوسيع ومهاراتها قدراتها
  24 المادة

 التأهيل وإعادة األمراض عالج مرافق في وبحقه بلوغه يمكن صحي مستوى بأعلى التمتع في الطفل بحق األطراف الدول تعترف -1"
. هذه الصحية الرعاية خدمات على الحصول في حقه من طفل أي يحرم أال لتضمن جهدها قصارى األطراف الدول وتبذل. الصحي

 واألطفال، الرضع وفيات خفض) أ: (أجل من المناسبة التدابير خاص، بوجه وتتخذ، آامال الحق هذا إعمال األطراف الدول تتابع -2
) ج( األولية، الصحية الرعاية تطوير على التشديد مع األطفال لجميع الالزمتين الصحية والرعاية الطبية المساعدة توفير آفالة) ب(

 وعن بسهولة المتاحة التكنولوجيا تطبيق منها أمور طريق عن األولية، الصحية الرعاية إطار في حتى التغذية وسوء األمراض مكافحة
 الصحية الرعاية آفالة) د( ومخاطره، البيئة تلوث أخطار اعتبارها في آخذة النقية، الشرب ومياه الكافية المغذية األغذية توفير طريق
 األساسية بالمعلومات والطفل، الوالدين والسيما المجتمع، قطاعات جميع تزويد آفالة) هـ( وبعدها، الوالة قبل لألمهات المناسبة
 وحصول الحوادث، من والوقاية البيئي، واإلصحاح الصحة حفظ ومبادئ الطبيعية، الرضاعة ومزايا وتغذيته، الطفل بصحة المتعلقة

 واإلرشاد الوقائية الصحية الرعاية تطوير) و( المعلومات، هذه من االستفادة في ومساعدتها المجاالت هذه في تعليم على القطاعات هذه
 إلغاء بغية والمالئمة الفعالة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ -3. األسرة بتنظيم المتعلقة والخدمات والتعليم للوالدين، المقدم

 بشكل التوصل أجل من الدولي التعاون وتشجيع بتعزيز األطراف الدول عهدتت - 4. األطفال بصحة تضر التي التقليدية الممارسات
  ".الصدد هذا في النامية البلدان احتياجات خاصة بصفة وتراعى. المادة هذه في به المعترف للحق الكامل اإلعمال إلى تدريجي

  

  6عقليًا المتخلفين بحقوق الخاص اإلعالن
 في حق عقليًا للمتخلف" أن عقليًا بحصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، حيث ينص على المتخلفين بحقوق الخاص أقر اإلعالن
 وطاقاته قدراته إنماء من يمكنه والتوجيه والتأهيل والتدريب التعليم من قدر وعلي المناسبين الطبيين والعالج الرعاية علي الحصول

  ."ممكن حد أقصي إلي
  

  7المعوقين بحقوق الخاص اإلعالن
 المعوقين بحق أقر آما الصحة، من مناسب بمستوى التمتع في للحق الدولية الحماية على مجددًا المعوقين بحقوق الخاص اإلعالن أآد
 في بما والوظيفي والنفسي الطبي العالج في الحق للمعوق: "على اإلعالن هذا ينص إذ إليها؛ يحتجون التي الخاصة بالرعاية التمتع في
 وفي المهنيين، والتأهيل التدريب وفي التعليم، وفي واالجتماعي، الطبي التأهيل وفي التقويم، وأجهزة الصناعية األعضاء ذلك

 وتعجل الحدود أقصي إلي ومهاراته قدراته إنماء من تمكنه التي الخدمات من وغيرها التوظيف خدمات وفي والمشورة، المساعدة،
  ."المجتمع في إدماجه إعادة أو إدماجه بعملية

  

   8العقلية بالصحة العناية وتحسين عقلي بمرض المصابين األشخاص حماية مبادئ
 من آجزء العقلية الصحة الرعاية بوجوب توفير العقلية بالصحة العناية وتحسين عقلي بمرض المصابين األشخاص حماية مبادئ تقر

  :أن على" األساسية والحقوق األساسية الحريات" منها )1( رقم المبدأ ينص إذ واالجتماعية؛ الصحية للرعاية العام النظام
 الرعاية نظام من جزءًا تشكل التي العقلية الصحة رعاية من متاح هو ما أفضل علي الحصول بحق األشخاص جميع يتمتع -1"

  ".واالجتماعية الصحية
  

 الدقيق تطبيقها يتوقف التي التالية واألساسية المترابطة العناصر المستويات، جميع وعلى أشكاله بجميع الصحة، في الحق ويشمل
  :9محددة طرف دولة في السائدة الظروف على

 السلع من وآذلك الصحية والرعاية العامة بالصحة المعنية العاملة المرافق من الكافي القدر الطرف الدولة توفر أن يجب :التوافر) أ(
 والمستشفيات، الكافية، اإلصحاح ومرافق المأمونة الشرب مياه مثل للصحة األساسية المقومات وتتضمن. والبرامج والخدمات
 محليًا، تنافسية مرتبات على يحصلون الذين المدربين والمهنيين الطبيين والموظفين بالصحة، المرتبطة المباني من وغيرها والعيادات،
  .العالمية الصحة منظمة وضعته الذي األساسية بالعقاقير المعني العمل برنامج في لتعريفها وفقًا األساسية والعقاقير

 بالصحة، المرتبطة والخدمات والسلع المرافق من االستفادة بإمكانية تمييز، بدون الجميع، يتمتع أن ينبغي :الوصول إمكانية) ب(
  :هي متداخلة أبعاد بأربعة الوصول إمكانية وتتسم

 ضعفًا الفئات أآثر سيما وال بالصحة، المرتبطة والخدمات والسلع المرافق من االستفادة بإمكانية الجميع يتمتع أن يجب :التمييز عدم*
  .المحظورة األسباب عن سبب أي أساس على تمييز أي دون الواقع، وبحكم القانون بحكم السكان بين تهميشًا أو

                                                            
  .     1971 ديسمرب/األول كانون 20 يف املؤرخ) 26-د( 2856املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار مبوجب املأل ىعل ونشر اعتمد 6
 .1975ديسمرب /كانون األول 9املؤرخ يف ) 30-د( 3447قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  املأل مبوجب ىاعتمد ونشر عل 7
  .1991ديسمرب /كانون األول 17املؤرخ يف  46/119حدة اعتمدت ونشرت علي املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املت 8
 ).2000(، الدورة الثانية والعشرون )12املادة (احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه : 14التعليق العام رقم  9
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 فئات لجميع واآلمن المادي المتناول في بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق تكون أن ينبغي: المادي الوصول إمكانية*
 األساسية والمقومات الطبية الخدمات تكون أن ضمنيًا تعني الوصول إمكانية أن آما .المهمشة أو الضعيفة الفئات خاصة السكان،
. الريفية المناطق سكان ذلك في بما للسكان واآلمن المادي المتناول في الكافية، اإلصحاح ومرافق المأمونة الشرب مياه مثل للصحة،
  .المباني إلى الوصول من المعوقين تمكين الوصول إمكانية تشمل آذلك

  
 والخدمات والسلع المرافق نفقات تحمل من الجميع يتمكن أن يجب ):نفقاتها تحمل على القدرة( عليها للحصول االقتصادية اإلمكانية*

 مبدأ على بناء للصحة، األساسية بالمقومات المرتبطة والخدمات الصحية، الرعاية خدمات قيمة سداد وينبغي. بالصحة المرتبطة
 القطاع من مقدمة أآانت سواء الخدمات هذه تكلفة دفع على اجتماعيًا، المحرومة الفئات فيهم بما للجميع، القدرة يكفل الذي اإلنصاف،
 باألسر مقارنة معها يتناسب ال صحية مصروفات عبء الفقيرة األسر تحميل عدم اإلنصاف ويقتضي. العام القطاع من أو الخاص
  .منها األغنى

 والحصول الصحية بالمسائل المتعلقة واألفكار المعلومات التماس في الحق اإلمكانية هذه تشمل: المعلومات إلى الوصول إمكانية*
  .بسرية الشخصية الصحية البيانات معاملة في الحق على تؤثر أن المعلومات إلى الوصول إلمكانية ينبغي ال أنه غير. ونقلها عليها

 أن أي ثقافيًا، مناسبة تكون وأن الطبية األخالق تراعي أن ينبغي بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق جميع إن: المقبولية) ج(
 بشكل تصميمها عن فضًال الحياة، ودورة الجنسين متطلبات تراعي وأن والمجتمعات، والشعوب، واألقليات، األفراد، ثقافة تحترم
  .المعنيين لألشخاص الصحية الحالة مستوى ويرفع السرية يحترم

 علميًا مناسبة تكون أن ينبغي ثقافيًا، مقبولة بالصحة المرتبطة والخدمات والسلع المرافق تكون أن ضرورة إلى باإلضافة: الجودة) د(
 تنته ولم علميًا معتمدة للمستشفيات ومعدات وعقاقير ماهرين، طبيين موظفين أمور، جملة في ذلك، ويتطلب. جيدة نوعية وذات وطبيًا
  .مناسبًا وإصحاحًا مأمونة، شرب ومياه صالحيتها، مدة

  

  القانون الدولي اإلنساني
الخصوص، عبر توفير الحماية آفل القانون الدولي اإلنساني الحقوق الصحية للمدنيين بشكل عام، وللمصابين والجرحى على وجه 

الحر إلرساليات األدوية والمواد الغذائية الحيوية، والسماح للطواقم الطبية  للجرحى والمرضى، واألطفال وللنساء، والسماح بالنقل
  .المساعدة واالمتناع عن فرض العقوبات الجماعية بتقديم

يين في زمن الحرب، عناية واهتمامًا خاصين في هذا الصدد، حيث المتعلقة بحماية المدن 1949لعام  أولت اتفاقية جنيف الرابعة
وقد حاولت االتفاقية تنظيم خدمات . حرصت تلك االتفاقية على تأمين الحماية الخاصة لعمليات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين

  ).63، 38، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15(الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، ويظهر ذلك في عدد من مواد االتفاقية 
 ضحايا بحماية المتعلق 1949 أغسطس/  آب 12 في المعقودة جنيف اتفاقيات إلى اإلضافي األول" البروتوآول" أما الملحق 

الطبية المسلحة، والذي يعتبر مكمًال التفاقيات جنيف بما فيها االتفاقية الرابعة، فقد أآد على حماية أفراد الخدمات  الدولية المنازعات
األخرى بالعمل، وعلى دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث في إنقاذ  اإلنسانية والمنظمات األحمر والدفاع المدني والسماح للصليب

  .من البروتوآول) 81، 80، 63، 62، 61، 17، 16، 15(الجرحى والمرضى وحمايتهم، وجاء ذلك في المواد 
 بأقصى ما تسمح به وسائلها وأن توفر أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية االحتالل آما يلزم القانون الدولي اإلنساني دولة

  . من اتفاقية جنيف الرابعة) 56،55( المادتانللسكان في األراضي المحتلة، ونصت على ذلك  ة والعناية الطبيةيألغذا
 

  والقانون الدولي اإلنساني" الحصار" العقوبات الجماعية 
الدولي اإلنساني بشكل واضح على سلطة االحتالل معاقبة أفراد على أعمال قام بها فرد أو أفراد آخرون، إذا لم يكن يحظر القانون 

هؤالء مشترآون بشكل فعلي في المسؤولية عن الفعل، حيث يعتبر مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية مبدأًً أساسيًا من المبادئ التي أآد 
معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو  -وفقًا لهذا المبدأ -ولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي، حيث ُيحظرعليها القانون اإلنساني الد

   10.ويكرس هذا المبدأ مفهوم العدالة واإلنصاف. فمن البديهي أن يكون الشخص مسؤوًال عما يقوم به من أفعال. شخصيًا
د السكان المدنيين، وأن قيام دولة االحتالل بأي إجراءات من هذا القبيل يعد عليه فقد حرم القانون الدولي اإلنساني العقاب الجماعي ض

يحظر على قوات "، على أنه 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 33(خرق فاضح ألحكام القانون الدولي اإلنساني، تنص المادة 
من الئحة الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف ) 50(مادة الوتنص ".  االحتالل الحربي القيام بمعاقبة األشخاص المحميين وممتلكاتهم

مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد ال  ال ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية،"، على أنه 1907الحرب البرية لعام 
 1949 لعام جنيف التفاقيات المكمل األول اإلضافي آما ينص البرتوآول". جماعية لين بصفةؤويكون هؤالء السكان مس أن يمكن

من البرتوآول تنص بشكل محدد على ) د( )2( 75فالمادة . المنازعات المسلحة الدولية، على هذا الحظر ضحايا بحماية والمتعلق
  .حظر العقوبات الجماعية تحت جميع الظروف

له بالغ األثر السيئ على الحق في الصحة  عليه فإن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من حصار محكم على قطاع غزة، والذي
  .للسكان المدنيين في القطاع، يعد انتهاآًا ألحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني

  

                                                            
  .العقوبات اجلماعية، مؤسسة احلق، رام اهللا 10
 http://asp.alhaq.org/zalhaq/site/arabic/docs/cp‐campaign/collective_punishment.htm  
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  ماهية الصحة النفسية: ثانيًا
يف تتعدد المناحي المستخدمة لدى علماء النفس والمشتغلين في مجال الصحة النفسية بصفة عامة في سعيهم لوضع تحديد أو تعر

  .لماهية الصحة النفسية السليمة، وقد ترتب على ذلك التباين في تلك التعاريف
فقد تحدث بعض علماء النفس عن الصحة النفسية السليمة على أساس الخلو أو البراء من األعراض المرضية إذا آان للفرد أن يتمتع 

مجرد الخلو أو البرء من األعراض المرضية، وبالتالي فإن  بصحة نفسية سليمة، فإنه ال شك أن معنى األخيرة يتسع لما هو أآثر من
وهذا ما دعا . قصر تعريف الصحة النفسية السليمة على هذا الجانب دون سواه ينطوي على نظرة ضيقة لهذه الظاهرة النفسية الهامة

لق التي ال مبرر لهما، بل تتضمن تحرر المرء من المخاوف وحاالت الق"وليم ول إلى القول بأن الصحة النفسية ال تتمثل فقط في 
  11".شعوره باألمن الذي ينشأ عن معرفته لما ينبغي أن يفعله آي يدرأ عن نفسه خطرًا حقيقيًا

 وعقليًا بدنيًا السالمة اآتمال من حالة هي الصحة" أّن على دستورها تتفق منظمة الصحة العالمية مع هذا التعريف، حيث ينص
 انعدام مفهوم يتجاوز النفسية الصحة أن مفهوم  التعريف هذا آثار أهّم ومن". العجز أو المرض مانعدا مجّرد ال واجتماعيًا،

  . النفسية العجز حاالت أو االضطرابات
 بتفان والعمل العادية اإلجهاد أنواع مع والتكّيف الخاصة قدراته تكريس للفرد فيها يمكن العافية من حالة عن عبارة النفسية والصحة
 وتمكين للفرد العافية لضمان الالزم األساس اإليجابي، التعريف هذا حسب النفسية، الصحة وتمّثل. مجتمعه في واإلسهام وفعالية
  12.فعال بشكل وظائفه تأدية من المجتمع

  طبيعة األمراض النفسية: ثالثًا
األمراض العصابية ومن هذه ترجع األمراض النفسية إلى أسباب نفسية بحتة أي أمراض وظيفية وتعرف هذه األمراض باسم 

األمراض القلق والهستيريا ومن أعراض هذه األمراض الشعور بالقلق والتوتر واالآتئاب والشكوى من آالم جسمية ال يوجد أي سبب 
ولكن ال تعد هذه األعراض . حقيقي لها، والخوف الزائد على الصحة والشعور بالهبوط والخوف من الجنون وغير ذلك من األعراض

  .ضية إال إذا آانت حادة ومزمنة وإال إذا أقعدت الفرد عن القيام بمطالب الحياة العاديةمر
آما يوجد طائفة أخرى من األمراض العقلية وتعرف باسم األمراض الذهانية، وهي تختلف اختالفًا آبيرًا عن األمراض العصابية حيث 

مجتمع الذي يعيش فيه، أما المريض العصابي فإنه يستطيع أن يدير فالمريض يعد خطرًا على نفسه وعلى ال. أنها تدل على الجنون
  13.شؤون نفسه وهو يعي حالته النفسية، ويشعر بنواحي الشذوذ في نفسه، آما يشعر أنه في حاجة إلى التخلص من هذه األعراض

ة والذهنية طائفة أخرى من األمراض استكماًال الستعراض الصورة العامة لألمراض النفسية، فإنه يوجد إلى جانب األمراض العصابي 
واسعة االنتشار وهي، األمراض السيكوسوماتية، وهي مجموعة من األمراض التي تنتج من أسباب نفسية، بينما تتخذ أعراضها شكًل 

ت من تلك األسباب التعرض للقلق والصراع والفشل واإلحباط والحرمان والقسوة واإلهمال والطرد والنبذ، واألزما. جسميًا
ومن أشهر هذه األمراض السيكوسوماتية قرحة المعدة، والقولون، واالثنى عشر، وارتفاع ضغط الدم، والبول . والمشكالت
  .الخ...السكري

ال يقتصر األمر على اإلصابة بهذه األمراض العصابية والذهانية والسيكوسوماتية، ولكن هناك طائفة أخرى من االضطرابات السلوآية 
  14.ي تتسم بالشذوذ والخروج عن المألوف والمقبول اجتماعيًاواألخالقية الت

  
  أسباب المشاآل النفسية: رابعًا

  15:توجد العديد من األسباب التي تشكل مدخل سلبي للصحة النفسية لإلنسان، ومن أهم تلك األسباب ما يلي
  .االستعداد الوراثي .1
 .الحروب والكوارث .2
   .البطالة والفقر .3
  .انخفاض التعليم والجهل .4
  .المأوى لألسر غياب .5
  .األسريةالمشاآل االجتماعية و .6
   .الحرمان وفقدان الوظيفة والنزوح والهجرة الداخلية .7
  .اضطهاد الفئات الضعيفة .8
   .)والجنس العرق(العنف القائم على النوع  .9
   .واإلدمانآثرة استخدام العقاقير  .10
   .ةمشاآل الصحة اإلنجابي .11
  .السكريالسرطان والعجز الجسدي وأمراض القلب ومشاآل الصحة الجسدية المزمنة مثل  .12

                                                            
  23-22، ص)2001إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة( عوامل الصحة النفسية السليمة : نبيه إبراهيم إمساعيل 11
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/ar/index.html استجابتنا تعزيز: النفسية الصحة 12
  .26-25، ص )2004منشورات احلليب احلقوقية، : بريوت( الصحة النفسية من املنظور القانوين : عبد الرمحن العيسوي 13
 .17-16ص) 2001منشأة املعارف، : اإلسكندرية(اجليد يف الصحة النفسية : عبد الرمحن العيسوي 14
وعايش مسور مدير عام إدارة الصحة النفسية ". برنامج األنوروا للصحة النفسية واتمعية واقع وحتديات"الغوث،  وكالة يف واتمعية النفسية الصحة برنامج بأعمال أنظر، خالد ناصر، القائم 15

  .9/12/2010زة حتديات وآفاق، مركز امليزان حلقوق اإلنسان، واقع الصحة النفسية يف قطاع غ"، يف ورشة عمل بعنوان "واقع الصحة النفسية حتديات وآفاق"واتمعية يف وزارة الصحة، 
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تؤشر األسباب التي تقف وراء المشاآل النفسية آنفة الذآر، على مدى توافر العديد من تلك األسباب في تأثيرها على الصحة النفسية 
ر وتؤثر سلبًا على الحالة لسكان القطاع سيما في ظل الحصار وما له من انعكاسات سلبية نجم عنها تفشي ظاهرتي البطالة والفق

التعليمية، وتؤدي إلى العديد من المشاآل االجتماعية واألسرية، باإلضافة لما لهذا الحصار من آثار خطيرة على مجمل الحق في 
آما أن الحروب من أهم األسباب التي تؤثر سلبًا على الصحة . الصحة والحق في مستوى معيشي مالئم وغيره من الحقوق األخرى

فسية، وهذا متوافر أيضًا ويتمثل في عدوان قوات االحتالل اإلسرائيلي المتكرر والذي يعد من أبرز أسباب المشاآل النفسية للسكان الن
  .المدنيين في القطاع، وهذا ما سيتم تناوله الحقًا

  

  مقدمو خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة: خامسًا
   16:، خدمات الصحة النفسية لسكان قطاع غزة، وهي آما يلي"أهلية، خاصةحكومية، وآالة الغوث، "تقدم عدة جهات 

  .وتنظيمها قوانينها وتطبيق ومراقبتها ومتابعتها الخدمات تقديم عن الرئيسي المسؤول الفلسطينية، وزارة الصحة .1
  .وتعليمي تربوي نفسي إرشاد خدمات والتي تقدم والتعليم، التربية وزارة .2
  .األخرى العاملة المؤسسات مع والتعاون اإلدمان مكافحة خدمات تقدما والعدل، الداخلية وزارتي .3
 العقاقير استخدام سوء من والوقاية المخدرات مكافحة دور الشباب في وما تقوم به من تفعيل والرياضة، الشباب وزارة .4

  .النفسية واألمراض
  .النفسي والدعم العمل عن العاطلين تشغيل ودورها العمل، وزارة .5
  .للمرضى وظيفي وتأهيل ومالية عينية مساعدات االجتماعية، حيث تقدم الشئون وزارة .6
  .التقليدي العالج ومراقبة الروحاني والعالج واإلرشاد في التوعية ودورها األوقاف، وزارة .7
  .للمرضى األدوية بعض وتقديم المدارس في وما تقوم به من دور إرشادي الغوث، وآالة .8
  . علميًا الكفاءات وتطوير ودورها في التعليم المحلية، الجامعات .9
 .وتأهيلية وعالجية وقائية خدمات حيث تقدم النفسية، للصحة غزة وفي مقدمتها برنامج الحكومية غير المؤسسات .10
  .القطاع الخاص، ويتمثل في العيادات الخاصة التي تقدم خدمات العالج النفسي .11
 .المجتمع ثقافة بسبب النفسية الصحة في األآبر هو ودورهم التقليديين، المعالجين .12

مؤسسة تابعة  162رغم تعدد وتنوع الجهات التي تقدم خدمات الصحة النفسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، والتي تصل مجموعها 
  17.المطلوب لتلك الجهات، إال أن هناك عدد محدود منها فاعلة في هذا المجال وإن آانت خدماتها أيضًا محدودة وال ترتقي للمستوى

سيتم الترآيز في تناول مقدمي خدمات الصحة النفسية، على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووآالة الغوث الدولية بالشكل أساسي 
ثم سنشير إلى برنامج غزة للصحة النفسية آنموذج للتعرف على الخدمات التي . ألنهما تعدان المقدم األآبر لخدمات الصحة النفسية

المؤسسات األهلية في هذا المجال، مع العلم أن القطاع الخاص يقدم الخدمات الصحية من خالل عدد من األطباء النفسيين عبر تقدمها 
  .عيادات خاصة منتشرة بشكل محدود في القطاع

  
  وزارة الصحة الفلسطينية

 دوائر وهي، عبر ثالث المجتمعية النفسية للصحة العامة إشراف اإلدارة تقدم وزارة الصحة الفلسطينية خدمات الصحة النفسية تحت
  .والتطوير التدريب ودائرة التأهيل ودائرة للخدمات دائرة

 النفسية للصحة مراآز 6 ، آما يوجد1980يوجد في قطاع غزة مستشفى واحد للطب النفسي فقط يقع في حي النصر، وقد أنشئ سنة 
 تم حيث السكان عدد آبر بسبب بمرآزين واختصت محافظة غزة. ةتغطي محافظاته الخمس، بمعدل مرآز لكل محافظ المجتمعية

 في 1996 سنة الثاني المرآز إنشاء وتم غزة، مدينة شرق لسكان بالشجاعية الصوراني عيادة في 1995 سنة األول المرآز إنشاء
 ،2006 سنة رفح محافظة في محافظة في والرابع ،2005 سنة الوسطي محافظة في الثالث بخانيونس، والمرآز الجنوبية المنطقة
   18 .2008 سنة غزة مدينة غرب لسكان النفسي الطب مستشفى في والسادس ،2008 سنة الشمال محافظة في والخامس

  
   19 :الفلسطينية الصحة وزارة في المجتمعية النفسية للصحة العامة اإلدارة أهداف

  . الفلسطيني للمجتمع وتأهيلية وعالجية وقائية شاملة نفسية صحة خدمات توفير .1
  . للعالج الحضور على القادرين غير المرضى سكن مكان في للخدمات الوصول وتسهيل تحسين .2
  . والبيت والمدرسة المجتمع في النفسية االستشارية الخدمات تقديم استمرارية .3
  . الحاجة حسب المناسب والمكان الزمان في ومعالجتها النفسية الصدمات تخفيف .4
  . الثانوية والرعاية األولية الرعاية في النفسية الصحة إدخال .5

                                                            
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"عايش مسور، مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واتمعية، الصحة النفسية واقع وحتديات، يف ورشة عمل بعنوان 16

, 2010 17 Gaza MHPSS mapping database, MHPSS Technical Unit, TDH SWISS  
 .19/10/2010معلومات بناء على طلب الباحث، وزارة الصحة،  18
 .املرجع السابق 19
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 تعانى التي للحاالت المبكر للكشف ومساعدتهم ونفسيين اجتماعيين ومرشدين مدرسين من المدارس في العاملين وتأهيل تدريب .6
  . اإلمكان قدر مكانها في ومعالجتها نفسية مشاآل من

  . المجتمع ومشارآة النفسية، األمراض من الوقاية وطرق ألسباب المختلفة المجتمع شرائح وعى زيادة .7
 التعليمية والمؤسسات والمنزل والمستشفيات المجتمعية النفسية الصحة مراآز بين المرضي وتحويل التنسيق إجراءات تسهيل .8

  . والتأهيلية
 والزمان المكان في واإلرشاد والتأهيل العالج من الحالة حاجة حسب النفسية لالضطرابات والمتابعة العالج وسائل تسهيل .9

  . المناسب
 . العطاء أجل من المجال هذا في والعاملين وأسرهم المرضى وأمان أمن على الحفاظ .10

  
  وآالة الغوث الدولية

عام  أساسيةبني البرنامج آخدمة ُت ًا، من ثمةمرشد 95توظيف  وفي بدايته تم ،2002برنامج الصحة النفسية بوآالة الغوث عام  أنشئ
 بالصحة المتعلقة التوعية ونشاطات اإلرشاد وآالة الغوث، حيث توفر األخيرة خدماتفي  األساسيةالدوائر  إحدى ويعتبر حاليًا ،2005

   .النفسية سالمتهم تهدد قد سلبية آثار أية من ووقايتهم األطفال من معاناة التخفيف وذلك بهدف الوآالة في مدارس النفسية، خصوصًا
 دوائر خالل من البرنامج يعمل. المشرفين من 7 عليهم مرشدين، يشرف 9و مرشدة 136 منهم مرشد 235 برنامجال في حاليًا يعمل
  .العيادات في 20و والخدمات اإلغاثة مراآز في 13و المدارس في 202 منهم المختلفة الوآالة

من قبل  العائالت فقرًا أآثريتم التدخل مع فلسطينيين طالب وطالبة مسجلين آالجئين  200,000من  أآثريعمل مرشدو المدارس مع 
من خالل التدخل المعمق في  األمهاتخصوصا  البالغين معيقوم مرشدو الصحة بالتدخل المباشر . مرشدو الخدمات االجتماعية

رشدين في حاالت الم بإعادة انتشاريقوم البرنامج . إليهمعيادات الوآالة حيث يتم تحويل الحاالت من قبل مرشدي التعليم والخدمات 
   20.األوليو ذلك من خالل تقديم الدعم النفسي  تأثرًاالمناطق  أآثرللقيام بالتدخل المباشر في  األزماتالطوارئ و

  
  برنامج غزة للصحة النفسية

 بهدف تقديم خدماتها في مجال الصحة النفسية 1990يعتبر برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غير ربحية، تأسست عام 
ف بسبب االحتالل المجتمعية من عالج وتدريب وأبحاث لسكان قطاع غزة اللذين يعانون منذ زمن بعيد العديد من أشكال العن

  21.قهموانتهاآاته لحقو
  

  22:يسعى البرنامج لتحقيق عدد من األهداف الرئيسية
  .تقوية الفئات المهمشة في المجتمع آالنساء واألطفال والناجين من التعذيب .1
 .الموارد البشرية من خالل برامج تدريبية في مجال الصحة النفسيةتنمية  .2
 .تقديم خدمات عالجية ووقائية متميزة في مجال الصحة النفسية .3
 .محاربة وصمة األمراض النفسية في المجتمع الفلسطيني .4
ودعمهم الحترام مبادئ حقوق إطالع المجتمع الدولي علي األوضاع السياسية والنفسية واالجتماعية للفلسطينيين لكسب تأييدهم  .5

 .اإلنسان في فلسطين بهدف رفع مستوي الصحة النفسية في المجتمع الفلسطيني
  

  201023والمجتمعية لعام خدمات الصحة النفسيةالتي تقدم الموارد البشرية 

 الغوثوآالة   المجموع
غير حكومية . م

 رهـوغي
 وزارة الصحة  الفئة

18  1  5   أطباء أخصائيين  12

7  0  3  4   اء مقيمينـأطب

60  0  8  52   نفسيين ينـممرض

 
-   غير محدد 29   أخصائيين نفسيين

                                                            
الدولية، التاريخ ومقابلة أجراها الباحث مع إياد زقوت مسؤول الصحة النفسية واتمعية يف وكالة الغوث ، 28/9/2010وكالة الغوث الدولية،  ، معلومات بناء على طلب الباحث، 20
3/10/2010. 
 .13/9/2010معلومات بناء على طلب الباحث، برنامج غزة للصحة النفسية،  21
  .املرجع السابق 22
  .  واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"عايش مسور، مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واتمعية، الصحة النفسية واقع وحتديات، يف ورشة عمل بعنوان  23
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-   غير محدد 17   أخصائيين اجتماعيين

3  0   غير محدد 3   أخصائيين تأهيل

13  0  2  11   ةـصيادل

 24مرشد نفسي 200من  أآثر  وزارة التربية والتعليم

 25مرشد نفسي 235
  الغوث وآالة

 

. أعاله، حجم النقص الشديد في الموارد البشرية الذي يعانيه قطاع الصحة النفسية، سيما من األطباء األخصائيينيتضح من الجدول 
آما أن هؤالء األطباء في معظمهم أطباء ذوي تخصص عام لديهم درجة الدبلوم أو ماجستير في الصحة النفسية ومنهم من حصل على 

هناك أطباء حاصلين على دراسات عليا في الطب النفسي في قطاع غزة، وهذا بمجمله له ويكاد ال يكون . دورات فقط في هذا المجال
يشير أستاذ علم النفس في جامعة األقصى ومدير مرآز التدريب المجتمعي وإدارة . آثار سلبية على جودة خدمات الصحة النفسية

غير مؤهلين، حيث يوجد قوانين ضابطة للعمل في مجال  األزمات الدآتور فضل أبو هين، إلى أن العاملين في مجال الصحة النفسية
العالج النفسي، وتؤآد هذه القوانين في آثير من الدول على أن الطبيب المعالج يجب أن يكون حاصل على درجة الدآتوراة في الطب 

بيب النفسي يتعامل مع المريض إال أنه في الحالة الفلسطينية فإن الط. النفسي مع خبرة ال تقل عن سنتين وتحت إشراف معالج نفسي
النفسي آأنه مريض عضوي ويصرف له دواء فقط دون مراعاة أن هذا المريض بحاجة لجلسات عالج نفسي حسب ما تقتضيه 

  26.طبيب عام في األساس وليس طبيب نفسي اجة، فالطبيب يتعامل من واقع أنهالح

مكتب غزة، يشير إلى أن وجود أطباء نفسيين -في منظمة الصحة العالميةأما األستاذ ضياء صايمة مسؤول الصحة النفسية والمجتمعية 
وأآد صايمة أن آل دولة لها . حاصلين على دراسات عليا في الطب النفسي له مردوده اإليجابي على طبيعة خدمات الصحة النفسية

يكون مقدمو تلك الخدمات حاصلين على  وليس شرطًا أن -ظروفها الخاصة في مواردها البشرية التي تقدم خدمات الصحة النفسية 
  27.والتي من الممكن تأهيلها لتقديم خدمات صحة نفسية مناسبة، وهذا ما ينطبق على الحالة الفلسطينية -دراسات عليا في الطب النفسي

  الحصار واألمراض النفسية: سادسًا
. االجتماعية ‐النفسية – تتعلق بالجوانب البيولوجيةض تقف وراء هذا المر عوامل هناك عدةبل , ال يوجد مسبب وحيد للمرض النفسي

وفي ظل الحصار الخانق المفروض على القطاع وما صاحبه من آثار آارثية على الواقع الحياتي بكل مكوناته، فقد آان لتدهور 
لبطالة والفقر، واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم الصحة النفسية نصيب آبير من تداعيات الحصار، حيث تفشى ظاهرتي ا

وجود المسكن المناسب والماء األمن والكافي، يضاف إلى ذلك الحرمان من التنقل بحرية إلى خارج القطاع آل ذلك وغيره آثير، 
وحدوث انتكاسات لحاالت  النفسيةظهور حاالت جديدة من االضطرابات  ساهم بتدهور الصحة النفسية لسكان القطاع، حيث تسبب في

  .قديمة
  

  أمراض ضاعف منها الحصار
من تدهور " عملية الرصاص المصبوب"ضاعف الحصار المفروض على المدنيين في قطاع غزة باإلضافة للعدوان اإلسرائيلي 

  :الجهات المعنية في تقديم الخدمات النفسية، والتي أهمها ما يليوعن أهم األمراض النفسية التي رصدتها بعض . صحتهم النفسية
  

  وزارة الصحة 
 2009 فبراير منتصف من الفترة بين مقارنة جرت في وزارة الصحة، النفسية والمجتمعية للصحة العامة المديرية أجرتها دراسةفي 

   28:أظهرت ما يلي ،2008 عام نفسها من السنة والفترة من مارس منتصف وحتى
  .المذابح ومشاهدة للصدمات نتيجة النفسية االضطرابات في زيادة .1

                                                            
  .للتالميذ يف املدارس يقدم املرشدون النفسيون التابعون  لوزارة التربية والتعليم خدمات الصحة النفسية واتمعية 24
  .العيادات التابعة لوكالة الغوث الدولية ويف واخلدمات اإلغاثة ومراكز املدارس يقدم املرشدون النفسيون التابعون لوكالة الغوث خدمات الصحة النفسية واتمعية يف 25
 .2/11/2010مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  26
 .3/10/2010مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  27
 واآلباء األطفال بني النفسية للمشاكل  2008دراسة عام  ويف يف االجتاه ذاته، .الصدمة بعد كرب اضطرابات من يعانون األطفال من% 32.7 حوايل فإن غزة قطاع يف أجري وفقاً لبحث 28
أنظر، عايش مسور، مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية  .االكتئاب من يعانون% 22و القلق من يعانون األطفال من% 24 أن العنف، وجد ضحايا كانوا الذين ومن غزة يف الشاطئ خميم يف

  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"واتمعية، الصحة النفسية واقع وحتديات، يف ورشة عمل بعنوان 
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  .الصدمية الشدة اضطرابات معدل في حادة زيادة .2
  .المتوقع غير والسلوك الصرع نوبات معدل في زيادة .3
  . نفسي بعجز أصيبوا جسدي بعجز المصابين األطفال .4
 .اإلزعاج أو العصيان مثل األطفال بين السلوآية والمشاآل العصبية األعراض انتشار .5

  
  وآالة الغوث الدولية

  29:حسب بيانات وآالة الغوث الدولية فإن أآثر األمراض النفسية انتشارًا هي
  .النفسية الصدمات .1
  .والقلق الخوف .2
  .االآتئاب .3
  .الليلي التبول .4
  .الكوابيس و األحالم .5
  .لألآل النهم أو الشهية فقدان .6
  .بالدونية واإلحساس الذات تقدير انخفاض .7
  .الحرآة آثرة .8
  .نفسجسمية أمراض .9
 .الدراسي التحصيل انخفاض .10

  
يأتي ما قامت به وآالة . في اإلطار عينه، وآدليل على عالقة األوضاع االقتصادية الصعبة الناتجة عن الحصار باألمراض النفسية

وهم الطالب الذين يكبرون أقرانهم بعامين،   "الذين رسبوا سنتين فأآثر"الغوث الدولية من تقويم ألوضاع الطالب متكرري الرسوب 
ونتيجة عملية التقويم تبين . وصفوا بأن لديهم سلوآيات عنيفة) 3200(حيث وجد من بين هؤالء الطالب  ،)10767(حيث بلغ عددهم 

نفسي، حيث تم تنفيذ برنامج إرشاد جماعي مع هؤالء الطالب، وتم تحويل بعض منهم   بحاجة إلى تدخل) 1523(أن حوالي
تم تحويل عدد منهم إلى دائرة الخدمات وذلك بسبب الوضع   كوآذل  العيادات الصحية واتضح أنهم يعانون من مشكالت صحية، إلى

االقتصادي من أجل تقديم خدمات اقتصادية ألسرهم حيث وجد أن نسبة آبيرة من هؤالء الطالب  يعانون من فقر مدقع لدرجة أنهم 
صحة لتلقى خدمات الطب حاله من أسر هؤالء الطالب إلى  وزارة ال) 195(آذلك تم تحويل  .بحاجة ماسة إلى مساعدات عينية

النفسي، حيث وجد أن  هنالك اضطرابات نفسية في األسرة وقد تمت متابعتها من قبل فريق مشترك من مرشدي دائرة الصحة بالوآالة 
  30.وأخصائيين من وزارة الصحة

  
  برنامج غزة للصحة النفسية

 خالل ومن المراآز على المرضى تردد خالل ومن النفسية، للصحة غزة لبرنامج التابعة المجتمعية المراآز إحصائيات حسب
 النحو على الكبار عن الصغار من والتي تختلف الشائعة والتشخيصات األمراض فإن الهاتفي، اإلرشاد خط على المستمرة االتصاالت

  :التالي
  31:التالية األمراض األطفال صفوف في يظهر
  .الالإرادي التبول  .1
  .الليلية الكوابيس  .2
  .والنشاط الحرآة زيادة  .3
  .الكالم أثناء اللعثمة  .4
  .النوم أثناء الليلي الرهاب اضطراب  .5
  الصدمة بعد ما اضطرابات  .6

  :الكبار بين ما
  :ومنها عام بشكل القلق اضطرابات

  .الماضية الصدمة تذآر  .1
  .الصدمة بعد ما اضطرابات  .2
  .القهري الوسواس  .3
  .الرهاب اضطرابات  .4

                                                            
واقع الصحة النفسية يف "، يف ورشة عمل بعنوان "برنامج األنوروا للصحة النفسية واتمعية واقع وحتديات"الغوث،  وكالة يف واتمعية النفسية الصحة برنامج بأعمال خالد ناصر، القائم 29

 .قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق
  .2010دولية، سبتمرب اتمعية، وكالة الغوث ال النفسية الصحة اتمعية، برنامج النفسية الصحة برنامج أنشطة حول تقرير 30
  .معلومات بناء على طلب الباحث، برنامج غزة للصحة النفسية، مرجع سابق 31
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  النفسية وتحديات تعيق الخدمات الصحة: سابعًا
يوجد العديد من التحديات التي تعيق تقديم خدمات صحة نفسية مناسبة للمدنيين في قطاع غزة، مما يشكل انتهاآًا خطيرًا لحق أصيل 

  :من حقوق اإلنسان وهو الحق في الصحة التي تشكل الصحة النفسية جزءًا هامًا منه، ومن أهم تلك التحديات ما يلي
د الصدمات وتكرارها بسبب اعتداءات قوات االحتالل المتكررة على السكان المدنيين في القطاع، يحد من قدرة مقدمي الخدمات تجد .1

النفسية من السيطرة على األمراض النفسية، ويقلل من فرص الشفاء للمرضى النفسيين، ويضيف أعداد أخرى إلى قائمة هؤالء 
التعرف الجيد على طبيعة المشاآل " حينة، مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية، إلى أن يشير الدآتور أحمد أبو طوا. المرضى

النفسية وبالتالي عالجها بشكل سليم، يتطلب البحث في الحالة العقلية للفلسطينيين عبر المراحل التاريخية المختلفة التي تعاقبت 
 32".سرائيلي وممارساته ضد الفلسطينيينوشهدت في الكثير من مراحلها ارتباطات جوهرية باالحتالل اإل

المعالجين " ، حيث ال يزال العديد من الغزيين يذهبون للعالج عند المعالجين التقليديينالعالج النفسي بأهمية المجتمعيقلة الوعي  .2
ك في جزء آبير منه مع فهم ال يثقون بالطب النفسي وال يتقبلوا فكرة العالج عند أطباء نفسيين، ويتماشى ذل" بالقرآن، المشعوذين

حتى أن العديد من المواطنين الذين يتقبلوا فكرة تلقي خدمات الصحة النفسية يكون الهدف ليس اقتناع . الثقافة السائدة في المجتمع
بالفكرة، بل يجدون في ذلك مدخل للحصول على دعم مالي من جهة ما، وهذا ما يؤآده األستاذ إسماعيل أهل منسق وحدة اإلرشاد 

 20إحدى المؤسسات حولت آشف به اسم "أن :  لعالجي المعمق في مرآز التدريب المجتمعي وإدارة األزمات، والذي يقولا
شخصًا بحاجة لدعم نفسي، وعند حضور إحدى السيدات بصحبة ابنها المراد تقديم الخدمة له سألت المختص عن موعد صرف 

 34.جتماعية ووآالة الغوث الدوليةوهذا ما أآدته أيضًا وزارة الشؤون اال33المساعدات،
وجود العديد من الجهات التي تقدم خدمات الصحة النفسية، دون مراعاة للجودة، فال يوجد تنسيق بين تداخل خدمات الدعم النفسي و .3

من تلك المؤسسات في تقديم الخدمات، ما يدفع أآثر من مؤسسة لتقديم خدمات صحة نفسية لمواطنين بعينهم، وما يحمله ذلك 
اختالف في طبيعة تقديم الخدمة، عالوة على عدم استمرارية تقديم الخدمة وانقطاعها في آثير من األحيان قبل أن تحقق النتائج 

معظم "مدير دائرة خدمات الصحة النفسية والمجتمعية في وزارة الصحة، إلى أن  محمد أبو السبح. في هذا الصدد يشير د. المرجوة
المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة النفسية هدفها بالدرجة األولى هو التمويل والمنافع الشخصية للقائمين عليها، من هنا يفهم تدني 

ارت المواطنين العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات ز" ويؤآد أبو السبح أنه بعد العدوان على قطاع غزة ". جودة الخدمات
مؤسسة لعائلة  15الصحة النفسية، ولكن معظمها هدفها األساسي الدعاية اإلعالمية لتحقيق مكاسب شخصية، من ذلك زيارة 

لة إلى أنه لم حيث تشير العائ -إحدى العائالت التي تعرضت لمجازر العدوان اإلسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب - السموني
  35".تستمر أي منها في التواصل واالستمرار في تقديم خدماتها

  

ال يوجد تنسيق بين مقدمي الخدمات النفسية وأن هناك تدني في مستوى تلك "في االتجاه ذاته يقول األستاذ إسماعيل أهل، أنه 
لى طريقته الخاصة وهو عن طريق دروس في زيارة ألحد المدارس وجد أن مدرس يقدم دعم ع"، ويشير أهل أنه  "الخدمات
   36".الرسم

التي يلصقها المجتمع في المريض النفسي تحد من طلب المواطنين لهذه الخدمة من الجهات المختصة، وتدفعهم للجوء لما الوصمة  .4
 في األسرة رددت إلى األوقات معظم في تؤدى قد النفسي بالمريض المحيطة االجتماعية فالوصمة. يسمى المعالجين التقليديين

نظرة االستقباح "يؤآد الدآتور فضل أبوهين أن . لديهم، أو عدم ذهاب المريض نفسه لتلقي الخدمة مريض بوجود االعتراف
الشخص مريض بالسرطان على أن يصاب بمرض  الموجودة في المجتمع للمرض النفسي آبيرة جدًا للحد التي يفضل أن يكون

آبير على سمعة العائلة والمصاب نفسه، مما يدفعهم الذهاب للمعالجين التقليديين، الذي يعتبرونهم  نفسي، ألن ذلك يؤثر سلبًا وبشكل
في السياق نفسه وفي عدد من المقابالت أجراها الباحث مع عدد من ذوي المرضى  37.أقل وصمة من الذهاب للمعالج النفسي

أنهم لم يأتوا إلى عالج أبناءهم في المستشفى إال بعد ما عجز  النفسيين الذي يتردد أبنائهم على مستشفى الطب النفسي، أآدوا
 38.المعالجين التقليديين عن عالجهم

الوصمة التي يلصقها المجتمع والعاملين في قطاع الصحة بالعاملين في مجال الصحة النفسية، على صعيد المجتمع وفي مقابلة  .5
ية ومنهم ممرضات عامالت في مستشفى الطب النفسي، أشاروا إلى أنه أجراها الباحث مع عدد من العاملين في مجال الصحة النفس

 39".يوجد نظرة سلبية من قبل المجتمع للعاملين في مجال الصحة النفسية لدرجة العزوف عن الزواج ممن يعملن في هذا المجال"
ف األطباء عن الرغبة بالعمل في وعن النظرة السلبية من العاملين في الصحة العامة للعاملين في الصحة النفسية، يأتي عزو

يضاف إلى ذلك 40.مستشفى الطب النفسي، حتى أن معظم ابتعاثات وزارة الصحة للخارج هي من تخصصات غير الصحة النفسية
                                                            

  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق""أمحد أبو طواحينة، مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية، يف ورشة عمل بعنوان  32
 .صحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابقواقع ال"مداخلة يف ورشة عمل بعنوان  33
 .معلومات حصل عليها الباحث من املصدر 34
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"مداخلة يف ورشة عمل بعنوان  35
 املرجع السابق 36
  .مقابلة أجراها الباحث، مرجع سابق 37
  .عدة مقابالت أجراها الباحث 38
 .املرجع السابق 39
  .13/9/2010مثقال حسونة، نائب مدير دائرة املستشفيات يف وزارة الصحة، مقابلة أجرها الباحث بتاريخ  40
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ما سيشار إليه الحقًا عن عرقلة العاملين في المستشفيات العامة لفتح األقسام الجديدة الخاصة بالصحة النفسية في مستشفى الشفاء 
 .وناصر

الجامعات "محمد أبو السبح أن . يؤآد د .والبدء في العمل الميداني لتأهيلهم أطولضعف مستوى خريجي الجامعات مما يتطلب وقت  .6
المحلية تخرج طلبة من آليات التربية علم نفس مستواهم متدني جدًا ومعظم دراستهم هي نظرية، لذلك فإن الكثير من أموال التمويل 

ت العاملة في مجال الصحة النفسية تذهب لتدريب العاملين فيها، حيث أنهم يوظفون مثل هؤالء الخريجين، المخصصة للمؤسسا
وزارة الصحة أعلنت "عايش سمور أن . من جهته يشير د 41".وهذا بدوره يكون على حساب الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات

الوظيفة سبعة أفراد جميعهم لم يعرفوا من هو فرويد، إال واحدًا نطق  عن الحاجة لخمسة أخصائيين علم نفس إآلينيكي، تقدم لشغل
 42".اسمه خطاًْ

يشير الدآتور خالد الصفدي، طبيب . ذوي االختصاص إلىوعدم تحويل الحاالت النفسية  األوليةالرعاية  أطباءالمساندة من ضعف  .7
ية مع األطباء النفسيين، حيث تتواجد عدد من مراآز الرعاية ال يوجد تعاون من أطباء الرعاية األول"في مستشفى الطب النفسي أنه 

النفسية المجتمعية في المكان نفسه التي تتواجد فيه مراآز الرعاية األولية، إال أن اإلشكالية هنا أن طبيب الرعاية يصف الدواء 
السلبية على تقديم خدمات الصحة  للمريض النفسي ويصرفه المريض وآل ذلك دون الرجوع للطبيب النفسي وهذا بدوره له آثاره

 43".النفسية
، ويحول دون خروج العاملين في هذا المجال العاملين في هذا المجال آافياتوصول الكوادر المدربة لرفع  دونالحصار يحول  .8

 44.للتدرب في الخارج أو حضور المؤتمرات العلمية التي ترفع من آفاءاتهم
آما يعاني قطاع  .من نقص شديد في القوى البشرية خاصة من فئة األطباء واإلداريين والكتبةتعاني اإلدارة العامة للصحة النفسية  .9

تم اإلشارة 45األآاديمية،الدراسة  أوالكوادر المهنية المدربة سواء على مستوى الميدان الصحة النفسية بشكل عام من نقص آبير في 
الوة الضعف في المهارة العالجية الناتج في آثير منه عن تدني إلى وجود عجز في نسبة العاملين في مجال الصحة النفسية ع

يشير الدآتور خالد الصفدي أن . الدرجة العلمية، ودخول الكثير من غير المتخصصين على خط العمل في مجال الصحة النفسية
لم يأت أي طبيب جديد  نقص حاد في األطباء النفسيين، فمنذ تعيينه قبل حوالي ست سنوات في مستشفى الطب النفسي،"هناك 

هذا "ويضيف الدآتور الصفدي أن ". للمستشفى، رغم توظيف العديد من األطباء طوال هذه الفترة في مستشفيات وزارة الصحة
النقص الحاد سيتضح أآثر في السنوات القادمة إذا لم يتم تعيين أطباء جدد مما سيكون له بالغ األثر السيئ على تقديم خدمات الصحة 

 46".يين للمواطنينالنفس
هناك عرقلة في فتح األقسام الجديدة الخاصة بالصحة النفسية في مستشفى الشفاء وناصر، وهذا ما أآده آل من األستاذ ضياء  .10

صايمة مسؤول الصحة النفسية والمجتمعية في منظمة الصحة العالمية، والدآتور عايش سمور مدير عام الصحة النفسية والمجتمعية 
هناك عرقلة من قبل العاملين في مستشفى الشفاء وناصر لفتح أقسام للصحة النفسية في تلك : "حة، حيث قاالفي وزارة الص

رغم فتح غرفة لمرضى الصحة النفسية في قسم "آما أشارا إلى أنه ". المستشفيات، رغم وجود التمويل الكافي لفتح تلك األقسام
النساء، إال أنها تظل خطوة أقل من المستوى المطلوب والمخطط له لدمج الصحة الباطنة مكونة من ستة أسرة مناصفة بين الرجال و

الوزير حدد قسم في مستشفى ناصر خاص بالصحة النفسية، وقد تم تحديد عدد من "آما أنهم أآدا أن ". النفسية في الصحة العامة
  47".المطالب إلخالء القسم وقد تم توفيرها، إال أنه الزال هناك من يعيق التنفيذ

 Modicateحقن موديكيت " النقص الشديد في األدوية النفسية وخصوصُا .11 Injection  وهي ذات تأثير طويل المفعول لعالج
، وعالج إضراب ذو Depalcinاألمراض الذهانية ال سيما مرض الفصام العقلي، باإلضافة للعجز في عالج الصرع ديباآين 

  Tegretol.48تيجريتول " هوس، اآتئاب"القطبين
 49.أغلب األدوية تأتي عن طريق الهبات وعند توقف الهبات ينفذ الدواء .12

                                                            
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"مداخلة يف ورشة عمل بعنوان  41
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"ة، الصحة النفسية واقع وحتديات، يف ورشة عمل بعنوان عايش مسور، مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واتمعي 42
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"مداخلة يف ورشة عمل بعنوان  43
  .مثقال حسونة، مرجع سابق 44
وهذا بدوره له منظمة الصحة العاملية واجلامعة اإلسالمية مت البدء يف دبلوم العالج النفسي، كما أنه يوجد ماجستري متريض صحة نفسية للسنة الثانية، بالتعاون بني وزارة الصحة وكل من  45

 .فسية واتمعية، مرجع سابق، اإلدارة العامة للصحة الن2010أنظر، تقرير الربع الثالث لعام . مردود إجيايب على تطوير مهارات العاملني يف الصحة النفسية
  .املرجع السابق 46
  .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"ورشة عمل بعنوان  47

األمراض، اليت ميكن عالجها يف املستشفيات كغريه من يعترب دمج الصحة النفسية يف الصحة العامة توجه عاملي تتبناه منظمة الصحة العاملية، حيث يتضمن هذا التوجه التعامل مع املرض النفسي 
إال أن اإلشكالية اليت حتيط يف عملية دمج .  التقليدينيالعامة دون احلاجة ملستشفى خاص، مما يقلل من الوصمة اليت تلحق باملريض النفسي، ويدفع يف جتاه طلب اخلدمة من مصدرها ال من املعاجلني

كما . ذاته توفري اإلمكانيات املناسبة لعملية الدمج رغم وجود التمويل الكايف لذلك، وذلك بسبب املعارضني لذلك سيما من العاملني يف احلقل الصحي الصحة النفسية يف الصحة العامة، هي عدم
يف الكشف عن األمراض النفسية وتقدمي العالج املناسب أو أن الدمج ال يقتصر فقط على املستشفيات بل الرعاية األولية أيضاً حيث يتم تدريب العاملني يف مراكز الرعاية األولية وتأهيلهم 

، أنظر، ضياء صامية، مسؤول الصحة النفسية واتمعية يف مكتب منظمة 2011مع العلم أنه من املزمع أن يبدأ التطبيق العملي لعملية الدمج يف بداية العام . حتويلهم للطبيب النفسي املختص
 .، مرجع سابق"واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق"شة عمل بعنوان الصحة العاملية يف قطاع غزة، ور

 .1/11/2010خضرة العمصي، نائب مدير مستشفى الطب النفسي، مقابلة أجراها الباحث،  48
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 50.آميات آبيرة من األدوية التي تتوفر عن طريق الهبات تكون منتهية الصالحية، بسبب تأخر وصولها لمخازن وزارة الصحة .13
 51.اع الصحة النفسيةعدم مناسبة المسميات المستحدثة للعاملين في مجال الصحة النفسية، للواقع العملي في قط .14
 .بعشوائية لعدم وجود دراسات موثقة لتحديد مدى انتشار المشاآل النفسية أحيانًايتم العمل  .15
 .العمل بشكل مهني إتماميحول دون  أحيانًانظرة متلقي الخدمة المادية  .16
 52 .المناطق الحدوديةفي خاصة  تأثرًا،الفئات  ألآثرالوصول  إمكانيةعدم  .17
 53.العالج النفسي بعد استفحال المرضالتدخل في تقديم  .18
 .ال يوجد خطة للطوارئ لتقديم خدمات الصحة النفسية .19
 .ال يوجد نظام تراخيص للمؤسسات العاملة في تقديم الخدمات النفسية .20
ي الحاجة إلى جهاز تخطيط دماغ في مستشفى الطب النفسي، حيث يوجد جهاز واحد فقط في عيادة الصوراني، آما أن هناك نقصًا ف .21

 .المواد الخاصة بهذا الجهاز
  .عدم مالئمة مرآز النصيرات لحجم العمل المطلوب والخدمات المقدمة للمرضى .22
 .عدم اعتماد الهيكلية التنظيمية آباقي اإلدارات العامة في وزارة الصحة .23
 .عدم وجود عالوة مخاطرة للعاملين في الصحة النفسية .24
 .ال يوجد قانون خاص بالصحة النفسية .25
 .الحصار الشروع في بناء مرآز التأهيل الخاص بالمرضى النفسيين، حيث يوجد قطعة أرض مخصصة لذلك في خانيونسعرقل  .26

54 
   

                                                                                                                                                                                                            
  .املرجع السابق 49
  .8/9/2010خالد الصفدي، طبيب نفسي يف مستشفى الطب النفسي، مقابلة أجراها الباحث،  50
 .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"ور، مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية واتمعية، الصحة النفسية واقع وحتديات، يف ورشة عمل بعنوان عايش مس 51
واقع الصحة النفسية يف "، يف ورشة عمل بعنوان "النفسية واتمعية واقع وحتدياتبرنامج األنوروا للصحة "الغوث،  وكالة يف واتمعية النفسية الصحة برنامج بأعمال خالد ناصر، القائم 52

  .قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق
 .واقع الصحة النفسية يف قطاع غزة حتديات وآفاق، مرجع سابق"أمحد أبو طواحينة، مداخلة يف ورشة عمل بعنوان  53
  .العامة للصحة النفسية واتمعية، مرجع سابق، اإلدارة 2010تقرير الربع الثالث لعام  54
 يف استطالعية دراسة بإعداد الفلسطينية الصحة بوزارة واتمعية النفسية الصحة إدارة قامت احلصار، ظل يف مناسبة نفسية صحة خدمات تقدمي تواجه اليت التحديات إطار ويف ذاته، السياق يف 

 بصورة كان للمرضى املقدمة اخلدمة علي احلصار تأثري أن الدراسة أظهرت. املرضي أو العاملني على سواء املقدمة اتمعية النفسية الصحة خدمات علي احلصار أثر لتظهر النفسية الصحة مراكز
  . سوء والنفسي واالجتماعي االقتصادي الوضع زاد مما املرضى، أو العاملني عينة لدى سواء% 100 نسبة سلبية
% 96و شراؤها، على قادرين غري% 96 أن تبني املرضى عينة يف بينما%. 100 بنسبة سلباً وأثر شراؤها، على املرضى قدرة وعدم األدوية نقص يف العاملني عينة يف املختلفة اخلدمة صور ومتثل
 بينما للمراكز، الوصول يف صعوبات من العاملني من% 96 عاىن حيث ،%100 النسبة كانت العاملني يف بينما. اخلارجية االجتماعية النفسية اخلدمات تقدمي عدم من سلباً تأثروا املرضى من
 العالجية والوسائل واملعدات األدوات ونقص النفسية الصحة خلدمات املالية املخصصات ضعف من العاملني من% 98 وعاىن  للمراكز، الوصول يف صعوبات من املرضى من% 94 عاىن

 عانوا املرضى من% 84 ونسبة اخلدمة، تقدمي ملكان واملالئمة الطبية التجهيزات نقص من عانوا املرضى من% 80 أن حني يف. العلمي والتطوير واخلارجي الداخلي التدريب ونقص والتشخيصية
  . مباشرة بصورة للمرضى املقدمة الطبية اخلدمات مناحي مجيع على احلصار تأثري يف% 80 عامة بنسبة متقاربة النتائج وكانت. والعاملني املرضي بني الثقة تدهور من
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  النتائج
  

 فاستمرار. يبرهن واقع الصحة النفسية في قطاع غزة إلى وجود العديد من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في صحة نفسية سليمة
ألحكام القانون الدولي  والتي تنطوي على مخالفة صريحة- قوات االحتالل اإلسرائيلي  التي تفرضها الجماعي العقاب وسياسة الحصار

ة والعناية يألغذا بأقصى ما تسمح به وسائلها وأن توفر الصحة العامة والشروط الصحية تأمين اإلنساني الذي يلزم دولة االحتالل
وقد آان لتدهور الصحة النفسية . على الواقع الحياتي بكل مكوناته آارثية آثار إحداث تسببت في -للسكان في األراضي المحتلة الطبية

نصيب آبير من تداعيات الحصار، فتفشى ظاهرتي البطالة والفقر، واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم وجود المسكن المناسب 
خارج القطاع آل ذلك وغيره آثير، ساهم بتدهور الصحة والماء األمن والكافي، يضاف إلى ذلك الحرمان من التنقل بحرية إلى 

   .وحدوث انتكاسات لحاالت قديمة النفسيةظهور حاالت جديدة من االضطرابات  النفسية لسكان القطاع، حيث تسبب في
  

القطاع، العديد من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في وقد نتج عن ممارسات دولة االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين من سكان 
  :الصحة النفسية أهمها

تجدد الصدمات وتكرارها بسبب اعتداءات قوات االحتالل المتكررة على السكان المدنيين في القطاع، يحد من قدرة مقدمي  .1
النفسيين، ويضيف أعداد أخرى إلى قائمة  الخدمات النفسية من السيطرة على األمراض النفسية، ويقلل من فرص الشفاء للمرضى

 .هؤالء المرضى
، ويحول دون خروج العاملين في هذا المجال العاملين في هذا المجال آافياتوصول الكوادر المدربة لرفع  دونالحصار يحول  .2

  .للتدرب في الخارج أو حضور المؤتمرات العلمية التي ترفع من آفاءاتهم
وهي ذات تأثير طويل  Modicate Injectionحقن موديكيت " في األدوية النفسية وخصوصُا بسبب الحصار هناك نقص الشديد .3

، وعالج Depalcinالمفعول لعالج األمراض الذهانية ال سيما مرض الفصام العقلي، باإلضافة للعجز في عالج الصرع ديباآين 
  .Tegretolتيجريتول " هوس، اآتئاب" ذو القطبينإضراب 

ألدوية التي تتوفر عن طريق الهبات تكون منتهية الصالحية، بسبب تأخر وصولها لمخازن وزارة الصحة، آميات آبيرة من ا .4
 . وهذا يعود بشكل أساسي للحصار المفروض على القطاع

 .يعرقل الحصار الشروع في بناء مرآز التأهيل الخاص بالمرضى النفسيين، حيث يوجد قطعة أرض مخصصة لذلك في خانيونس .5
  

  :العديد من التحديات الداخلية التي تعيق التمتع بالحق في صحة نفسية سليمة أهمها آما يوجد
  .العالج النفسي بأهمية المجتمعيقلة الوعي  .1
 .وجود العديد من الجهات التي تقدم خدمات الصحة النفسية، دون مراعاة للجودةتداخل خدمات الدعم النفسي و .2
نفسي، والتي تحد من طلب المواطنين لهذه الخدمة من الجهات المختصة، وتدفعهم التي يلصقها المجتمع في المريض الالوصمة  .3

 . للجوء لما يسمى المعالجين التقليديين
 .الوصمة التي يلصقها المجتمع والعاملين في قطاع الصحة بالعاملين في مجال الصحة النفسية .4
  .والبدء في العمل الميداني لتأهيلهم أطولمستوى خريجي الجامعات مما يتطلب وقت في ضعف يوجد  .5
 . ذوي االختصاص إلىوعدم تحويل الحاالت النفسية  األوليةالرعاية  أطباءالمساندة من ضعف  .6
 .األآاديميةالدراسة  أوالكوادر المهنية المدربة سواء على مستوى الميدان يعاني قطاع الصحة النفسية من نقص آبير في  .7
الخاصة بالصحة النفسية في مستشفى الشفاء وناصر، مما يؤثر سلبًا على دمج الصحة النفسية يوجد عرقلة في فتح األقسام الجديدة  .8

 .في الصحة العامة
 .عدم مناسبة المسميات المستحدثة للعاملين في مجال الصحة النفسية، للواقع العملي في قطاع الصحة النفسية .9
 .بعشوائية لعدم وجود دراسات موثقة لتحديد مدى انتشار المشاآل النفسية أحيانًايتم العمل  .10
 .العمل بشكل مهني إتماميحول دون  أحيانًانظرة متلقي الخدمة المادية  .11
  .المناطق الحدوديةفي خاصة  تأثرًا،الفئات  ألآثرالوصول  إمكانيةعدم  .12
 .التدخل في تقديم العالج النفسي بعد استفحال المرض .13
 .د خطة للطوارئ لتقديم خدمات الصحة النفسيةال يوج .14
 .ال يوجد نظام تراخيص للمؤسسات العمالة في تقديم الخدمات النفسية .15
  .عدم مالئمة مرآز النصيرات لحجم العمل المطلوب والخدمات المقدمة للمرضى .16
 .عدم وجود عالوة مخاطرة للعاملين في الصحة النفسية .17
 .ال يوجد قانون خاص بالصحة النفسية .18
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  التوصيات
في ظل وجود العديد من التحديات التي تعيق تمتع السكان المدنيين في قطاع غزة بالحق في الصحة النفسية بما ينعكس سلبًا على 
الحقوق األخرى، يوصي مرآز الميزان لحقوق اإلنسان الذي يرآز في عمله على ضمان إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  :والتي تشكل الصحة النفسية أحد رآائزه، على ما يليوالثقافية 
  

مطالبة المجتمع الدولي واألطراف السامة المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام االحتالل اإلسرائيلي برفع العقوبات الجماعية  .1
ني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتوقف عن انتهاآاته للقانون الدولي اإلنسا

    .والتي لها انعكاساتها السلبية على الصحة النفسية لسكان القطاع وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مجال الصحة النفسية
الذين يعالجون بهذه الصفة وحماية  سن التشريعات الخاصة بالصحة النفسية لحماية حقوق األشخاص المصابين بمرض نفسي أو .2

 .قوق أسرهم والممارسين للصحة النفسيةح
 .ضرورة التنسيق بين مزودي خدمات الصحة النفسية .3
  . إيجاد جسم موحد يشرف على عمل مقدمي خدمات الصحة النفسية .4
 .استحداث مسميات ووصف وظيفي للعاملين في الصحة النفسية يتناسب مع الواقع .5
 .يةإصدار تراخيص للمؤسسات العاملة في مجال الصحة النفس .6
 .إنشاء مرآز خدمات موحد لمعلومات الصحة النفسية .7
 .االتفاق على عالوة مخاطرة للعاملين في مجال الصحة النفسية .8
 .رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الصحة النفسية .9
 .بهذا الخصوصتوفير اإلمكانيات الالزمة لضمان توافق عملية دمج خدمات الصحة النفسية والصحة العامة مع المعايير الدولية  .10
ووضع برامج متكاملة لتدريب وتأهيل الممارسين  ،وضع خطة للقيام باألبحاث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية .11

 .أطباء وأخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وممرضين وغيرهم للصحة النفسية من
النفسيين واحترام آرامتهم اإلنسانية وحفظ  وآيفية التعامل مع المرضىنشر ثقافة الصحة النفسية وتوعية المجتمع بالصحة النفسية  .12

  .حقوقهم
 .القضاء على آافة صور الوصمة والتمييز ضد األشخاص المصابين بمرض نفسي .13
النفسيين وإنشاء جمعيات  المدني للقيام بدوره المحوري في تحسين العناية بالصحة النفسية وحماية حقوق المرضى حث المجتمع  .14

بهدف الوصول  ،وإنشاء الخدمات التطوعية للرعاية النفسية خاصة بهم وإنشاء جمعية تضم آافة الممارسين للصحة النفسية
  .لتحسين العناية بالصحة النفسية ألصحاب القرار السياسي والصحي

 .النفسية ضرورة االهتمام بعمليات التوثيق واإلحصائيات والدراسات المسحية الخاصة بالصحة .15
 . الحقة القانونية للمعالجين التقليديين الذين يدعون قدرتهم على العالج ويغررون بالمرضى النفسيين وذويهمالم .16

 


