
 2007قانون الصحة النفسیة 
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 لألشخاص ) بیان الحقوق3الملحق (

 في مركز للصحة النفسیة المحتجزین

 

 بیان الحقوق

 حقوقك

 النفسیة. للصحةیجب أن تقرأ األسئلة واإلجابات أدناه للتعرف على حقوقك وما قد یحدث لك بعد إدخالك إلى مركز 

 

 الصحة النفسیة؟ماذا یحدث بعد وصولي إلى مركز 

 ساعة من وصولك إلى مركز الصحة النفسیة. 12یجب أن یتم فحصك من قبل طبیب المركز خالل فترة ال تتجاوز 

لصحة النفسیة على أساس أنك مریض طوعي، وتم إبالغك أنھ سیتم اآلن إبقاؤك في مركز الصحة اإذا كنت مریضاً موجوداً أصالً في مركز 
 ساعة من وقت اتخاذ القرار بإبقائك في المركز. 12حصك من قبل طبیب المركز خالل فترة ال تتجاوز النفسیة رغماً عنك، یجب ف

 

 متى یمكن إبقائي في مركز الصحة النفسیة رغماً عني؟

ً مریض اً شخص على كونكطبیب المركز  صادقیمكن إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة رغماً عنك إذا  أو ) mentally ill personنفسیاً ( ا
مضطرباً ). فالطبیب ھو الذي یقرر ما إذا كنت شخصاً مریضاً نفسیاً أو شخصاً mentally disordered person( مضطرباً نفسیاً  اً شخص
 .نفسیاً 

الشخص المریض نفسیاً ھو شخص مصاب بمرض نفسي ویحتاج إلى البقاء في مركز خاص بالصحة النفسیة من أجل حمایتھ أو حمایة اآلخرین. 
 وأشخص المضطرب نفسیاً فھو شخص تدل تصرفاتھ على أنھ یحتاج إلى البقاء في مركز للصحة النفسیة لفترة وجیزة من أجل حمایتھ أما ال

 حمایة اآلخرین.

ال یستطیع مركز الصحة النفسیة االستمرار بإبقائك فیھ رغماً عنك إال إذا وجد طبیب آخر على األقل من المركز أنك شخص مریض نفسیاً أو 
 . یجب أن یكون واحد على األقل من الطبیبین اللذین قاما بفحصك أخصائیاً في الصحة النفسیة.اً نفسی مضطربخص ش

 

 كم من الوقت یمكن إبقائي في مركز الصحة النفسیة رغماً عني؟

نھایة األسبوع والعطالت أیام فقط (عطالت  3إذا تبّین أنك شخص مضطرب نفسیاً، یمكن إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة لمدة تصل إلى 
ساعة. ال یمكن احتجازك كشخص  24الرسمیة غیر محسوبة ضمن ھذه المدة). خالل ھذه الفترة، یجب أن یفحصك الطبیب مرة على األقل كل 

 مرات خالل شھر واحد. 3مضطرب نفسیاً ألكثر من 

یتم فحصك من قبل ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة  إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة إلى أن یتمإذا تبّین أنك شخص مریض نفسیاً، 
)Mental Health Review Tribunal بعد ذلك. لك صحتك النفسیة لتقریر ما سیحدث تجري تحقیقاً عن) والتي 
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 كیف یمكنني الخروج من مركز الصحة النفسیة؟

أي موظف طبي  من ) أوmedical superintendentمن المشرف الطبي ( الطلب في أي وقت،أو أحد أقاربك، ك بإمكانك أنت، أو صدیق
، إخراجك من المركز. یجب إخراجك من مركز الصحة النفسیة إذا لم تكن شخصاً مریضاً نفسیاً أو شخصاً مضطرباً نفسیاً، أو إذا مفّوض آخر

 لك بشكل معقول. ةمتاحأخرى مناسبة ومفّوض أن ھناك رعایة رأى المشرف الطبي أو أي موظف آخر 

ضد رفض المشرف  ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیةبإمكانك أنت أو الشخص الذي یطلب إخراجك من المركز االستئناف أمام 
 الطبي أو الموظف الطبي اآلخر المفّوض إخراجك.

 

 ھل یمكن عالجي رغماً عني؟

من أجل إنقاذ حیاتك أو منع حصول  وذلك ولو لم تكن تریده،حتى لحالتك النفسیة أو لحالة طارئة،  المركز بعض العالج المالئم موظفوقد یقدم لك 
ال یجب إعطاؤك دواًء أكثر من المطلوب أو دواًء ذلك.  إبالغك عن نوعیة العالج إذا طلبت منھمموظفي المركز ضرر كبیر لصحتك. یجب على 

 غیر مالئم.

وزارة الصحة على ذلك  )of the Ministry of Health yecretarS( تفق مقدم الرعایة لك المعتمد وسكرتیرقد تـُجرى لك عملیة جراحیة إذا ا
 في حال لم توافق على العملیة، لكن فقط إذا كان إجراء العملیة من مصلحتك.

 

 ) رغماً عني؟ECTھل باإلمكان معالجتي باستعمال عالج الصدمة الكھربائیة (

من أجل سالمتك أو  مرغوب بھنعم، لكن فقط إذا قررت ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة خالل جلسة استماع بأن ذلك ضروري أو 
 رفاھیتك. یحق لك حضور جلسة االستماع.

 

 المزید من المعلومات

بالصحة النفسیة ومتى یمكن إبقاؤك في مركز للصحة النفسیة  یجب أن تقرأ األسئلة واألجوبة أدناه للحصول على معلومات عن التحقیقات المتعلقة
 رغماً عنك بعد إجراء التحقیق.

 

 متى یتم إجراء تحقیق حول صحتي النفسیة؟

ً مریض اً شخصلكونك یجب إجراء تحقیق الصحة النفسیة في أسرع وقت ممكن بعد أن یتقرر إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة رغماً عنك   نفسیاً. ا

 

 ي یحدث خالل التحقیق حول صحتي النفسیة؟ما الذ

 سوف تقرر ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة ما إذا كنت شخصاً مریضاً نفسیاً أم ال.

 إذا قررت ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة أنك لست شخصاً مریضاً نفسیاً، یجب عندھا إخراجك من مركز الصحة النفسیة.

نفسیاً، تقرر عندھا ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة  ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة أنك شخص مریض رأتأما إذا 
ھیئة  تأمربفاعلیة. قد  فیھا یتم تقدیم الرعایة والعالجو القیودمن قدر أقل فیھا ما سیحدث لك الحقاً. یجب أن یؤخذ في االعتبار وضعك في بیئة 

) لفترة زمنیة INVULUNTARY PATIENTتحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة بإبقائك في مركز الصحة النفسیة باعتبارك مریضاً جبریاً (ال
بمراجعة الصحة  خراجك، فإن ھیئة التحكیم الخاصةإأشھر) أو قد تقرر الھیئة إخراجك من مركز الصحة النفسیة. إذا تقرر  3محددة (ال تتعدى 

 بعد خروجك من مركز الصحة النفسیة. لھیلزمك بالخضوع لك تقدیم عالج مجتمعي قد تأمر ب النفسیة

یوماً إذا رأت الھیئة أن ھذا األمر من  14قد تقوم ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة بتأجیل إجراء التحقیق لفترة ال تزید عن 
 مصلحتك.

في مركز الصحة النفسیة على أساس كونك مریضاً جبریاً، فإنھ یتحتم  إبقائكب أمراً لصحة النفسیة إذا أصدرت ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة ا
بمقدورك إدارة شؤونك المالیة أم ال. إذا لم تكن الھیئة مقتنعة بأنك قادر  ما إذا كان تدرسھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة أن  ىعل
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 NSW( 2009قانون القّیمین واألوصیاء لوالیة نیو ساوث وایلز لسنة إدارة شؤونك المالیة بموجب على ذلك، فیجب إصدار قرار یتعلق ب
Trustee and Guardian Act 2009(. 

 ما ھي حقوقي أثناء إجراء تحقیق الصحة النفسیة؟

سیة عما یمكنك إبالغ ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة عما تریده أو بإمكان محامیك إبالغ ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النف
ي لك األساسالمعتمد أو أي شخص آخر یُعتبر مقدم الرعایة تریده. بإمكانك ارتداء مالبس غیر رسمیة، وطلب مترجم، وطلب إبالغ مقدم الرعایة 

 الطالع على سجالتك الطبیة.لوأقاربك وأصدقائك حول التحقیق. یمكنك التقدم بطلب 

 

 ؟جبریاً اعتباري مریضاً إذا تم  الستئنافلما ھي حقوقي 

ذا رفضوا . إإخراجك مفّوضآخر  من المشرف الطبي أو موظف طبي الطلب، في أي وقت،) قریبأو  صدیق مقدم الرعایة أو أنت (أو بإمكانك
) التقدم بطلب استئناف لدى قریبكأو  صدیقكمقدم الرعایة أو بإمكان الرسمي فإنھ بإمكانك (أو  العملأیام من أیام  3االستجابة لطلبك خالل مدة 

 ھیئة التحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة.

 سوف یتم تزویدك بإشعار یوضح لك حقوقك بطلب االستئناف.

 

 قرار اعتباري مریضاً جبریاً؟ یقترب تاریخ انتھاء صالحیة الذي یحدث عندماما 

بطلب إلى ھیئة  التقدمأو  بإخراجكیقوم مركز الصحة النفسیة ، وقد القرار انتھاء صالحیةقبل حالتك مركز الصحة النفسیة بمراجعة  موظفویقوم 
ة أن تخرجك من مركز الصحة النفسیة إذا قررت بأنك لست یجب على الھیئ .آخرالتحكیم الخاصة بمراجعة الصحة النفسیة للحصول على قرار 

 .معقولبشكل  ةأكثر مالءمة لحالتك ومتاح ىخرأمریضاً نفسیاً أو إذا شعرت بوجود رعایة 

 

 ممن یمكنني طلب المساعدة؟
الموظف االجتماعي، أو الطبیب، أو مسؤول زائر، أو كاھن أو شیخ، أو من محامیك من  المركز، أو موظف فيیمكنك طلب المساعدة من أي 

 ).Mental Health Advocacy Serviceالصحة النفسیة (عن دفاع الالخاص أو من خدمة 

 .4277 9745 02الصحة النفسیة ھو: عن دفاع الرقم ھاتف خدمة 

 

 ھل بإمكاني مقابلة مسؤول زائر؟

 في المركز ما إذا كنت تستطیع مقابلة مسؤول زائر. یقوم الموظف بترتیب زیارة للمسؤول الزائر. یمكنك أن تسأل أي موظف

 

 ھل بإمكاني أن أطلب من صدیق أو قریب أن ینوب عني؟

المعتمدْین خالل فترة وجودك في مركز الصحة لك یمكنك تعیین شخص أو اثنین، بمن فیھما مقدم الرعایة األساسي لك، لیكونا مقدمْي الرعایة 
مقدم الرعایة األساسي لك، طلب الحصول على معلومات بالنیابة عنك،  یؤدي دورالنفسیة. بإمكان مقدم الرعایة لك المعتمد، أو أي شخص آخر 

وما ، إخراجكما إذا كان سیتم نقلك أو  سیة، أوویتم إبالغھ ما إذا تقرر إبقاؤك في مركز الصحة النفسیة، أو ما إذا كان ھناك تحقیق بصحتك النف
إذا كانت ھناك عالجات مقترحة خاصة بالصحة النفسیة أو عملیات جراحیة. كذلك، یحق لك، ویحق لمقدم الرعایة لك المعتمد أو أي شخص آخر 

 .إخراجكمتابعة رعایتك في حال  عنالرعایة األساسي لك، الحصول على معلومات یؤدي دور مقدم 
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