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بيان الحقوق بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016

بيان الحقوق

ما هو بيان الحقوق؟

يحتوي بيان الحقوق عل معلومات هامة 
عن حقوقك بموجب قانون الصحة العقلية                    

لعام 2016.

عىل من ينطبق بيان الحقوق؟

ينطبق بيان الحقوق عل مر�ف خدمات الصحة 
العقلية، أل وهم:

ف لتفويض بالعالج صادر  المر�ن القرسيون، مثل الئشخاص الخاضع�ي  •
عن طبيب بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016، و

ي خدمات الصحة العقلية، بمن 
المر�ن الطوعيون الذين يعاَلجون �ف  •

فيهم الذين تتّم معالجتهم بموجب توجيه صحي مسَبق أو بموافقة 
. و�ي أو وكيل شخصي

كما أن بيان الحقوق هو لئفراد عائلة المريض ومقّدمي الرعاية له وأشخاص 
دعمه الآخرين.

كيف يستطيع مستشار مستقل 
؟ ي

لحقوق المر�ن أن يساعد�ن

ي 
لقد قامت جميع خدمات الصحة العقلية �ف
ف  ف مستشارين مستقل�ي القطاع العام بتعي�ي

. لحقوق المر�ف

والدور الذي يضطلع به هؤلء المستشارون هو مساعدة أفراد عائلتك 
ومقّدمي الرعاية لك وأشخاص دعمك الآخرين عل فهم حقوقك. وهم 
يستطيعون أيًضا مساعدتك ومساعدة أفراد عائلتك ومقّدمي الرعاية لك 
ف بشأن  ف الصحي�ي وأشخاص دعمك الآخرين عل التواصل مع المختص�ي

عالجك ورعايتك.
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بيان الحقوق بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016

فهم حقوقك

الئهلية العقلية لتخاذ القرارات

ي بشأن اتخاذ قرارات          
ما هي حقو�ت

ي الصحية؟
بشأن رعاي�ت

َض أنك قادر عل اتخاذ قرارات بشأن رعايتك الصحية، وهذا ما يسّمى  يُف�ت
الئهلية العقلية لتخاذ القرارات.

َ أنك  إذا كنت قادًرا عل اتخاذ قرارات بمساعدة شخص آخر، سُتعت�ب
تتمتع بالئهلية العقلية لتخاذ هذه القرارات. وهذا ما يسّمى اتخاذ قرارات 

بمساعدة.  

ي 
إذا كنت قادًرا عىل اتخاذ قرارات بشأن رعايتك الصحية، فإن لك الحق �ن

قبول أو عدم قبول العالج والرعاية.

ي إذا كنت ل أستطيع       
ما هي حقو�ت

اتخاذ القرارات؟
قد يقوم طبيب بتقديم العالج والرعاية لك بدون موافقتك وذلك بموجب 

تفويض بالعالج يصدره الطبيب بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016. 
تنطبق معاي�ي صارمة )معاي�ي العالج( عل إجراء تفويض بالعالج.

يجب أن تُستو�ف جميع المعاي�ي التالية:

أن يكون لديك مرض عقلي  •

أن ل تكون لديك أهلية عقلية لتخاذ قرارات بشأن عالجك ورعايتك   •
بخصوص المرض

أن يكون هناك احتمال وشيك بوقوع أذى خط�ي تجاهك أو تجاه   •
ي حالتك 

آخرين، أو أن يكون هناك احتمال بحصول تدهور خط�ي �ف
العقلية أو الجسدية.

ل يمكن إجراء تفويض بمعالجتك إذا كنت قادًرا عىل اتخاذ قرارات بشأن 
رعايتك الصحية.
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بيان الحقوق بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016

العالج بطرق أقل تقييًدا

ي تلّقي العالج بـ               
ما هو حقي �ف

“طريقة أقل تقييًدا”؟
إذا لم تكن لديك أهلية عقلية لتخاذ قرارات بشأن عالجك ورعايتك، فإن 
ي العالج بطريقة أقل تقييًدا 

ي عالجك بطريقة أقل تقييًدا. يع�ف
لك الحق �ف

أنك ستتلّقى العالج بموافقتك أنت، أو بموافقة شخص آخر، بدلً من 
عالجك بصورة ق�يّة بموجب تفويض بالعالج بموجب قانون الصحة 

العقلية لعام 2016.

إذا كنت قد أعددت توجيًها صحًيا مسبًقا لكنه صدر تفويض بعالجك، 
ح طبيب سبب عدم استخدام التوجيه الصحي المسَبق لك  سي�ش

. وقد ينطبق هذا الئمر إذا لم يضم  ي ي سجّلك الط�ب
وسيسّجل ذلك �ف

توجيهك الصحي المسَبق موافقة عل العالج والرعاية اللَذين تحتاج            
 . ي

إليهما للتعا�ف

ي توجيهك 
لكن الطبيب سيأخذ آراءك ورغباتك وتفضيالتك الواردة �ف

ي اعتباره، ح�ت وإن كان صدر تفويض بعالجك. سيقوم 
الصحي المسَبق �ف

ح سبب عدم اتّباع أيٍ من هذه الآراء والرغبات والتفضيالت،  الطبيب ب�ش
. ي ي سجّلك الط�ب

وسيسّجل ذلك �ف

“الطرق الئقل تقييًدا” للعالج هي:

بموجب توجيه صحي مسَبق كنَت قد أعددته  •
ف الوصاية ف لك بموجب قوان�ي

ّ بموافقة و�ي شخصي مع�ي  •

بموافقة وكيل كنَت قد عّينته لتخاذ قرارات بشأن عالجك ورعايتك  •

، مثل الزوج أو الزوجة، نظًرا للعالقة  ي
بموافقة وكيل صحة قانو�ف  •

ي بينكما
الوثيقة المستمرة ال�ت

ة.   بموافقة والَديك إذا كنت دون سن الثامنة ع�ش  •

يمكنك إعداد توجيه صحي مسَبق باستخدام التوجيه الصحي 
المسَبق للصحة العقلية الذي يمكن الحصول عليه من موقع 

. راجع كيف أحصل  ي
و�ف لك�ت قانون الصحة العقلية لعام 2016 الإ

؟ )الصفحة 11(. ي
عل مزيد من المعلومات عن حقو�ت

التفويضات بالعالج

ي مستشفى إذا 
ّ البقاء �ف هل سيكون علي

كان عالجي عل أساس تفويض بالعالج؟
ي 

إذا كان عالجك يتّم عل أساس تفويض بالعالج فإنك ستتلقى العالج �ف
ف  مكان تأم�ي ل، إلّ إذا لم يكن بالإ ف ي الم�ف

المجتمع، مثالً خالل معيشتك �ف
احتياجات عالجك ورعايتك بهذه الطريقة. وإذا كنت متوّعًكا جًدا، قد 

ي مستشفى إل أن تصبح بحالة جيدة يمكنك معها 
تحتاج إل تلّقي العالج �ف

ل. ف العودة إل الم�ف

ي مستشفى، سيكون عل أحد الئطباء أن يقّرر ما 
وإذا كان عالجك يتّم �ف

إذا كان بإمكانك مغادرة المستشفى عل أساس محدود، وهذا ما يسّمى 
العالج المجتمعي المحدود. والغرض من العالج المجتمعي المحدود هو 
ي المجتمع مع توف�ي 

ي عن طريق نقلك إل العيش �ف
مساعدتك عل التعا�ف

ف لك. العالج والرعاية المناسَب�ي

ح قسم هيئة المراجعة الخاصة بالصحة العقلية )الصفحة 10(  ي�ش
ي مراجعة التفويضات بالعالج. 

دور الهيئة �ف

ي سأتلّقى فيها العالج 
ة ال�ت ما طول الف�ت

بموجب تفويض بالعالج؟
إذا قام طبيب ليس اختصاصًيا نفسانًيا بإصدار التفويض بعالجك، فإنه 

ي بمراجعة عملية إصدار التفويض بالعالج 
يجب أن يقوم اختصا�ي نفسا�ف

ي التفويض بالعالج، مع 
ي غضون 3 أيام. وقد يؤّكد الختصا�ي النفسا�ف

�ف
أو بدون تعديالت، أو يلغيه.

ويجوز لك أو لشخص يعمل بالنيابة عنك أن يقّدم طلًبا إل هيئة المراجعة 
ي أي وقت.

الخاصة بالصحة العقلية لمراجعة إصدار التفويض بالعالج �ف

وسيقوم طبيب بتقييمك مرة كّل ثالثة أشهر عل الئقل لتحديد ما إذا كان 
يجب الستمرار بالعمل بالتفويض بالعالج. ويجب أن يقوم طبيب أيًضا 
ي أي وقت منطبقة أو إذا كانت 

يإجراء تقييم إذا لم تعد معاي�ي العالج �ف
هناك طريقة ربما أقل تقييًدا لعالجك.

يجب أن يقوم طبيب بإلغاء التفويض بعالجك إذا لم تعد معاي�ي العالج 
ط ل  منطبقة، أو إذا كانت هناك طريقة أقل تقييًدا لعالجك. هذا ال�ش

ينطبق إذا كنت قد اكتسبت الئهلية العقلية لتخاذ قرارات لكن أهليتك 
العقلية ليست مستقرة، بمع�ف أنك تستعيد أهليتك العقلية وتفقدها 

ة. ات زمنية قص�ي خالل ف�ت
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بيان الحقوق بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016

الحقوق خالل عالجك ورعايتك

ي كمريض؟
ما هي حقو�ت

ي أن يقوم الئطباء والئشخاص الآخرون الذين يقّدمون عالجك 
لك حٌق �ف

: ورعايتك بما يلي

حماية حقوقك  •

ضمان عدم تأثّر حقوقك وحريّاتك إلّ بالمدى المطلوب لحماية   •
سالمتك وصالحك أو سالمة الآخرين

ي المجتمع دونما حاجة 
تعزيز عملية تعافيك وقدرتك عل العيش �ف  •

. ف إل عالج ورعاية ق�يَّ�ي

ي أن يقوم الئطباء والئشخاص الآخرون بأخذ مبادئ هامة 
لك حق �ف

ي اعتبارهم من حيث طريقة تقديمهم العالج والرعاية. تشمل هذه 
�ف

: المبادئ ما يلي

نسان الئساسّية ذاتها قرار بحق الجميع بالتمّتع بحقوق الإ الإ  •

مراعاة آرائك ورغباتك وتفضيالتك، إل أقص حد ممكن عملًيا، عند   •
اتخاذ القرارات

اك أفراد العائلة ومقّدمي الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين، إل  إ�ش  •
ي القرارات المتعلقة بعالجك ورعايتك، عل 

أقص حد ممكن عملًيا، �ف
ي الخصوصية.  

أن يخضع ذلك لحّقك �ف

ف لك مناسبان  ي أن يضمن طبيب أن العالج والرعاية المقّدَم�ي
لك حٌق �ف

لحتياجات عالجك ورعايتك وأنهما منسجمان مع متطلبات القانون.

ف لك            ي أن يقوم الئطباء بتسجيل العالج والرعاية المقّدم�ي
ولك الحق �ف

ي سجالتك الصحية.
�ف

ي دليل حقوق المر�ن الذي يمكن الحصول 
كّل المبادئ مدرَجة �ف

 . ي
و�ف لك�ت عليه من موقع قانون الصحة العقلية لعام 2016 الإ

؟  ي
ي الحصول عل مزيد من المعلومات عن حقو�ت

راجع كيف يمكن�ف
)الصفحة 11(.

ي كمريض مقيم                           
ما هي حقو�ت

ي مستشفى؟
�ف

ي قيام أفراد عائلتك ومقّدمي الرعاية لك وأشخاص الدعم 
لك الحق �ف

ي أي وقت معقول. إلّ أنه يمكن منع شخص من 
الآخرين بزيارتك �ف

زيارتك إذا رأت الخدمة أن زيارته ستؤثر سلًبا عل عالجك ورعايتك. يمكن 
استئناف هذا القرار أمام هيئة المراجعة الخاصة بالصحة العقلية.

ي أي وقت معقول 
ي قيام مختص صحي بزيارتك وفحصك �ف

لك الحق �ف
بموجب ترتيبات مع الخدمة.

ي 
ف أو مستشارين آخرين بزيارتك �ف ي قيام مستشارين قانوني�ي

لك الحق �ف
أي وقت معقول بموجب ترتيبات مع الخدمة.

يد أو الهاتف أو جهاز  ي التواصل مع أشخاص آخرين بال�ب
لك الحق �ف

. إلّ أن هذا ل ينطبق إذا طلب الشخص الآخر عدم  ي
و�ف تواصل إلك�ت

ي أمر صادر 
ط »عدم اتصال« �ف التواصل معك أو إذا كان هناك �ش

بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016 . كما يجوز للخدمة أن تقّيد 
ي بالنسبة لمريض محّدد أو مر�ف 

و�ف التواصل بالهاتف أو بجهاز إلك�ت
ًّا بصحة وعافية المريض 

محّددين إذا كان من المحتمل أن يكون ذلك م�ف
أو أشخاص آخرين.  

ي مستشفى بل يجب 
إذا كنت تعتقد أنه يجب ألّ تكون مريًضا مقيًما �ف

ي بيتك، يجوز لك تقديم طلب إل الهيئة 
معالجتك خالل إقامتك �ف

لمراجعة هذا الئمر. ويجوز لئحد أشخاص الدعم أيًضا تقديم طلب إل 
الهيئة بالنيابة عنك.
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الشكاوى والآراء الثانية

كيف أقّدم شكوى أو أطلب                
الحصول عل رأٍي ثان؟

لدى كّل خدمات الصحة العقلية سياسات 
ي يقّدمها 

وإجراءات لتلّقي ومعالجة الشكاوى ال�ت
المريض أو شخص آخر بالنيابة عنه.

ح لكيفية تقديم شكوى من مستشار مستقل لحقوق  يمكنك طلب �ش
المر�ف أو من أحد موظفي خدمة الصحة العقلية.

ي أن تطلب من 
إذا تعّذر حّل شكوى تتعلق بعالجك ورعايتك، يكون لك الحق �ف

الخدمة الحصول عل رأٍي ثاٍن عن عالجك ورعايتك من مختص صحي آخر. 
ويجوز لئحد أفراد العائلة أو مقّدم رعاية أو شخص دعم آخر أيًضا         

تقديم هذا الطلب.

تيبات الالزمة للحصول عل رأٍي ثاٍن من  ويجب عل الخدمة اتخاذ ال�ت
مختص صحي مستقل عن فريق عالجك.

ي الحصول عىل المعلومات
الحق �ن

ي الحصول                            
ي �ف

ما هي حقو�ت
عل معلومات؟

ي الحصول عل معلومات آنية ودقيقة ومناسبة عن                             
لك الحق �ف

عالجك ورعايتك.

ح الئمور  ي �ش
ي القرارات المتعلقة بعالجك ورعايتك و�ف

اكك �ف ي إ�ش
لك الحق �ف

كلينيكّية الرئيسّية. مثالً،  الهامة لك أو مناقشتها معك، بما فيها القرارات الإ
ف بمناقشة الئمور التالية معك: ف الصحي�ي يجب أن يقوم أحد المختص�ي

العالج والرعاية المطلوب تقديمهما عندما يتم إصدار تفويض بالعالج  •

ي ذلك نتائج التقييم
تقييم منتظم للتفويض بعالجك، بما �ف  •

العالج والرعاية المطلوب تقديمهما إذا كنت خاضًعا لتفويٍض بالعالج   •
ي المجتمع.

وكنت ستغادر المستشفى لتلّقي العالج �ف

ي قيام طبيب أو شخص آخر باتخاذ الخطوات المعقولة للتأّكد 
لك الحق �ف

من فهمك لهذه المعلومات، مثالً بمراعاة سّنك وثقافتك ومرضك العقلي 
وقدرتك عل التواصل وأية إعاقة لديك. 

ي تلّقي إشعارات خطّية ووثائق أخرى عن القضايا الهامة 
لك حق أيًضا �ف

ي هيئة المراجعة الخاصة 
بموجب القانون، مثل جلسات الستماع �ف

بالصحة العقلية.

ح المسائل لك  ي يجب فيها �ش
توجد قائمة كاملة بالمناسبات ال�ت

ي يجب 
ة الحقائق بعنوان الئمور ال�ق ي ن�ش

أو مناقشتها معك �ف
شعارات الخطّية  . توجد أيًضا قائمة كاملة بالإ مناقشتها مع المر�ن

ة الحقائق بعنوان  ي ن�ش
ي يجب إعطاؤها لك �ف

والوثائق الئخرى ال�ت
ي 

. راجع كيف يمكن�ف شعارات الخطّية والوثائق الئخرى للمر�ن الإ
؟ )الصفحة 11(  ي

الحصول عل مزيد من المعلومات عن حقو�ت
لالّطالع عل مزيد من المعلومات. 
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أفراد العائلة ومقّدمو الرعاية وأشخاص الدعم الآخرون

ي لئفراد العائلة ومقّدمي 
ما هي الحقوق ال�ت

الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين؟
أشخاص الدعم المسّمون

ف لمساعدتك  ف شخص دعم مسّمى أو شخَصي دعم مسّمَي�ي ي تعي�ي
لك حق �ف

إذا توّعكت ورصَت مريًضا ق�يًا بموجب قانون الصحة العقلية لعام 2016. 
وشخص الدعم المسّمى:

ي يحق لك                          
شعارات بموجب القانون ال�ت يجب أن يتلّقى نسخة من الإ  •

أن تتلّقاها 

يجوز له أن يبحث المعلومات ال�يّة المتعلقة بعالجك ورعايتك                           •
مع فريق عالجك

ي جلسات الستماع أمام                                     
يجوز له أن يساعدك أو يمثلك �ف  •

هيئة المراجعة

ي عنك إذا تّم توجيه 
يجوز له أن يطلب تقريًرا من اختصا�ي نفسا�ف  •

ي نظام العدل 
ي لدي �ف

ة إليك )راجع ما هي الحقوق ال�ت تهمة خط�ي
؟، الصفحة 11(. ي

الجنا�ئ

التواصل مع أفراد العائلة ومقّدمي الرعاية                                                        
وأشخاص الدعم الآخرين

ح مسألة لك أو  عندما يكون من الواجب قيام أطباء وأشخاص آخرين ب�ش
ح المسألة مع شخص دعمك  مناقشتها معك، يجب عل الشخص أيًضا �ش
المسّمى أو مناقشتها معه. إذا لم يكن لك شخص دعم مسّمى يجب عل 

ح المسألة لواحد أو أك�ش من أفراد عائلتك أو  الطبيب أو أشخاص آخرين �ش
مقّدمي الرعاية لك أو أشخاص دعمك الآخرين أو مناقشتها معهم.

ط ل ينطبق إذا: إلّ أن هذا ال�ش

ي وقت تكون فيه مؤّهالً عقلًيا 
طلبت أن ل يحصل ذلك التواصل )�ف  •

لتخاذ هذا القرار(

ي حصول 
كان يصعب التصال بهذا الشخص أو إذا لم يكن راغًبا �ف  •

ي زيارة المستشفى أو إذا لم 
التواصل )مثالً إذا لم يكن الشخص راغًبا �ف

مكان التصال به هاتفًيا( يكن بالإ

ّ هذا التواصل بصحتك وعافيتك )مثالً إذا كان 
كان من المحتمل أن ي�ف  •

الشخص عّطل سابًقا عالجك ورعايتك مّما أدى إل تدهور حالتك(.

يجوز قيام مختص صحي أيًضا بمناقشة القضايا مع أفراد العائلة ومقّدمي 
الرعاية وأشخاص الدعم الآخرين إذا كان ذلك مسموًحا به بموجب               

قانون مجالس المستشفيات والمجالس الصحية لعام 2011. يسمح هذا 
فصاح عن المعلومات لئشخاص آخرين إذا كان ذلك لعالج  القانون بالإ
ورعاية شخص ما أو لشخص له اهتمام كاٍف بصحة الشخص وعافيته.

شعارات الخطّية الإ

ي يتم فيها إعطاؤك إشعاًرا خطًيا أو وثيقة أخرى، يجب أيًضا 
ي الحالت ال�ت

�ف
ف لك 

ّ إعطاء نسخة منها إل شخص دعمك المسّمى، وإل و�ي شخصي مع�ي
ف الوصاية، وإل وكيل تكون قد عّينته لتخاذ قرارات بشأن  بموجب قوان�ي

عالجك ورعايتك. 
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هيئة المراجعة الخاصة بالصحة العقلية

ي هيئة المراجعة 
كيف يمكن أن تساعد�ف

الخاصة بالصحة العقلية؟

تلعب هيئة المراجعة الخاصة بالصحة العقلية 
ي حماية حقوقك. والهيئة كيان 

دوًرا هاًما �ف
لند  ف ي كوي�ف

مستقل ليس جزًءا من دائرة الصحة �ف
وليس متصالً بأية خدمة للصحة العقلية.

والدور الرئيسي للهيئة هو مراجعة ما إذا كان من 
الواجب استمرار العمل بالتفويضات بالعالج 
وأية أوامر أخرى بموجب القانون أو إلغاؤها.

التفويضات بالعالج

ي مراجعته من جانب 
إذا تّم إصدار تفويض بعالجك، يكون لك الحق �ف

الهيئة خالل 28 يوًما من إصداره. وعل الهيئة أن تقّرر ما إذا كان من 
الواجب استمرار العمل بالتفويض بالعالج أو إلغاؤه.

إذا قّررت الهيئة استمرار العمل بالتفويض بالعالج يكون عليها أن تقّرر ما 
ل. ف ي الم�ف

ي المجتمع، مثالً بإقامتك �ف
ة عالجك �ف إذا كان يجب زيادة ف�ت

إذا استمر العمل بالتفويض بالعالج يجب عل الهيئة إجراء مراجعات 
( ثم كّل سنة بعد ذلك. ف ف التالَيَت�ي أخرى كّل ستة أشهر )للمراجعَت�ي

ي تقديم طلب إل الهيئة لمراجعة 
ولك أو لشخص ينوب عنك الحق �ف

ي أي وقت.
التفويض بالعالج �ف

)ECT( ي
العالج بالتخليج الكهربا�ئ

ف استخدام ECT كعالج.
ّ تحمي الهيئة حقوق المر�ف عندما يتع�ي

إذا كنت شخًصا بالًغا ول تتمتع بالئهلية العقلية لتخاذ قرارات بشأن 
عالجك ورعايتك، فإنه ل يمكن استخدام ECT لعالجك إلّ إذا وافقت 
ة، فإن ECT ل يمكن  الهيئة عل ذلك. وإذا كنت دون سن الثامنة ع�ش

 ECT استخدامه لعالجك إلّ إذا وافقت الهيئة عل ذلك. يمكن استخدام
ي تهّدد الحياة، 

ي حالت الطوارئ ال�ت
بصورة ق�يّة لعالج مر�ف محّددين �ف

إلّ أنه يجب أن تقوم الهيئة بمراجعة استمرار استخدامه.

جلسات الستماع أمام الهيئة

ي جلسة الستماع أمام الهيئة المتعلقة بك وأن 
ي المشاركة �ف

لك الحق �ف
يمثلك شخص دعم مسّمى أو محام أو شخص آخر.

ي أن يرافقك إل جلسة الهيئة شخص دعم مسّمى أو أحد أفراد 
ولك الحق �ف

العائلة أو مقّدم رعاية أو شخص دعم آخر، أو أن يرافقك أك�ش من شخص 
إذا وافقت الهيئة عل ذلك.

ي إذا كنت دون سن 
ي )محام( مجا�ف

ي الحصول عل تمثيل قانو�ف
ولك حٌق �ف

ي جلسة الهيئة المتعلقة بـ “صالحية محاكمتك جنائًيا”،                    
ة �ف الثامنة ع�ش

ي يكون فيها ممثل عن 
ي الجلسة ال�ت

ي جلسة طلب استخدام ECT، و�ف
و�ف

النائب العام.

الستئنافات

ي أن تستأنف قرارات الهيئة أمام المحكمة الخاصة                                 
لك الحق �ف

بالصحة العقلية.
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ي الحصول عىل مزيد 
كيف يمكن�ن

؟ ي
من المعلومات عن حقو�ق

ي مستشفى، سيقوم 
إذا رصت مريًضا مقيًما �ف

مستشار مستقل لحقوق المر�ف أو أحد موظفي 
ح بيان الحقوق لك. خدمة الصحة العقلية ب�ش

وسوف يتّم تقديم نسخة من بيان الحقوق إليك وإىل عائلتك ومقّدمي 
الرعاية أو أشخاص الدعم الآخرين إذا تّم طلب ذلك. 

ي
نظام العدل الجنا�ئ

ي نظام                        
ي لي �ف

ما هي الحقوق ال�ت
؟ ي

العدل الجنا�ئ
هناك عدد صغ�ي نسبًيا من الئشخاص الذين لديهم مرض عقلي أو إعاقة 

                . ي
ي نظام العدل الجنا�ئ

عقلية أو حالة عقلية أخرى تصبح لهم قضايا �ف
ي هذه الحالة ستكون لك الحقوق التالية:

�ف

ي أن يأخذ باعتباره حالتك العقلية وقت حصول 
أن تطلب من القا�ف  •

ي 
الجرم المّدعى به أو وقت سماع القضية أمام القا�ف

ة، أن تطلب إعداد تقرير من جانب                  بالنسبة للجرائم الخط�ي  •
عطاء رأي عن  ي بدون أن تتحّمل أية تكلفة وذلك لإ

اختصا�ي نفسا�ف
حالتك العقلية وقت حصول الجرم المّدعى به أو وقت النظر بالقضية 

من جانب المحكمة

ة، أن تطلب من المحكمة الخاصة بالصحة  بالنسبة للجرائم الخط�ي  •
العقلية أن تأخذ بالعتبار حالتك العقلية وقت حصول الجرم المّدعى 

به أو وقت النظر بالقضية من جانب المحكمة.

بعد أن تؤخذ بالعتبار حالتك العقلية وقت حصول الجرم المّدعى به أو 
ي أو أن تقّرر المحكمة الخاصة 

وقت النظر بالقضية، يجوز أن يقّرر القا�ف
ئتك من التهم الموجّهة إليك. إذا أصدرت المحكمة  بالصحة العقلية ت�ب
الخاصة بالصحة العقلية هذا القرار لك، فإنها قد تصدر لك أمًرا عدلًيا 

أو أمًرا لدعم عالجك.

ي طلب مراجعة الئمر العدلي من جانب الهيئة كل ستة أشهر. 
لك الحق �ف

ي تقديم طلب إل الهيئة 
كما يجوز لك أو لشخص ينوب عنك الحق �ف

ي أي وقت. 
لمراجعة الئمر العدلي �ف

المزيد من المعلومات والدعم
للحصول عل نسخة من هذه الوثيقة أو عل مزيد 

رشاديّة  ات الإ ي ذلك الن�ش
من المعلومات، بما �ف

ات الحقائق، تفّقد موقع قانون  والستمارات ون�ش
: ي

و�ف لك�ت الصحة العقلية لعام 2016 الإ
www.health.qld.gov.au/mental-health-act


