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  الباب األول

  قواعد أخالقیات علم النفس

  الفصل األول

  أحكام تمھیدیة

یتع�ین  عد واألعراف الت�يأخالقیات الممارسة المھنیة ھي مجموع المبادئ والقوا:  01المادة 
  . ویعمل بھا وأن یستلھمھا في ممارسة مھنتھ أن یرعاھا  معالج يأخصائي نفس على كل
عل�ى ك�ل أخص�ائي  الممارس�ة عل�م ال�نفستفرض أحك�ام ھ�ذه المدون�ة ألخالقی�ات  : 02المادة 

العی��ادي أو ش��ھادة  نفس�ي مع��الج ف��ي القط��اع الع�ام أو الخ��اص أو طال��ب ف��ي مج�ال عل��م ال��نفس
أو مرخص لھ بممارسة المھنة وفق الشروط المنص�وص علیھ�ا ف�ي التش�ریع والتنظ�یم  تعادلھا

  . المعمول بھما
الجھ�ات  الختص�اصتخضع مخالفات القواعد واألحكام الواردة ف�ي ھ�ذه المدون�ة  : 03المادة 

  . النفس  اءالتأدیبیة التابعة لمجالس علم
ش�ر العم�ل ألول م�رة أن یعل�م الجمھ�ور الذي یبا لألخصائي النفسي المعالج یمكن : 04المادة 

بف�تح عی�ادة نفس�یة، ویج�ب أن ی�تم ھ�ذا وإبالغھ نص اإلع�الن مجلس علماء النفس  بعد إخطار
  . اإلعالن اإلشھاري حسب التنظیم المعمول بھ 

مجل��س قائم��ة األخص��ائي النفس��ي المع��الج أن یؤك��د عن��د تس��جیلھ ف��ي یج��ب عل��ى  : 05الم��ادة 
   .باحترامھاعلى قواعد ھذه األخالقیات وأن یلتزم كتابیا  اطلعأنھ علماء النفس 

ینطب��ق ق��انون األخالقی��ات الح��الي عل��ى جمی��ع األش��خاص ال��ذین یحمل��ون لق��ب  : 06الم��ادة 
أخص��ائي نفس��ي مع��الج وذل��ك م��ن أج��ل حمای��ة لق��ب علم��اء ال��نفس مھم��ا ك��ان قط��اع نش��اطھم 

  . ووظائفھم وأسالیب ممارستھم المھنیة 
ث��ل أھ��داف ھ��ذه المدون��ة ف��ي ض��مان حمای��ة المجتم��ع والمحافظ��ة عل��ى كرام��ة تتم : 07الم��ادة 

وسالمة المھنة وضمان جودة الخدمات الت�ي یق�دمھا ك�ل حام�ل لش�ھادة عل�م ال�نفس العی�ادي أو 
  . شھادة تعادلھا

التقری�ر النفس�ي، الملخص�ات (دون ك�ل م�ن ی� أنعلى األخصائي النفس�ي المع�الج  : 08المادة 
ف��ي ك��ل  بش��كل یض��من الس��ریة التام��ة لخصوص��یات المفح��وص) ال��خ .....األبح��اث یادی��ة ، الع

  .ممارساتھ العالجیة
األخصائي النفسي المعالج أثناء العملیة العالجیة یج�ب أن تك�ون تص�رفاتھ س�لیمة  :09المادة  

ونزیھة وغی�ر معیب�ة، كم�ا یج�ب علی�ھ االلت�زام بع�دم اس�تغالل العالق�ة العالجی�ة ألي أغ�راض  
   .ة أو دینیة أو طائفیة أو سیاسیة، أو أي مصلحة أیدیولوجیة أخرىشخصی
إذا  ھاألخصائي النفسي المعالج یجب أن یتوقف على أي نش�اط مھن�ي آخ�ر یمارس� :10المادة 

  .المھني ھكان ھذا األخیر یؤثر سلبا على أدائ
إنش���اء عالق���ة قوی���ة مبنی���ة عل���ى الثق���ة  ھاألخص���ائي النفس���ي المع���الج یج���ب علی��� :11الم���ادة 

  .الحفاظ على خصوصیة العالقة بینھما ھواالحترام مع العمیل كما یجب علی
 بتش�خیص حال�ة العمی�ل بك�ل دق�ة، وم�ن خ�الل  ھاألخص�ائي النفس�اني المع�الج علی� :12 المادة

ا األخی�ر التشخیص یقوم بتقدیم الخطة العالجی�ة بك�ل تفاص�یلھا للعمی�ل م�ع تكلف�ة الع�الج، وھ�ذ
  .یجب أن یوافق على ذلك من اجل مباشرة العملیة العالج



 التدخل في الشؤون الشخص�یة للعمی�ل إال إذا ألخصائي النفسي المعالج ال یحق لھا :13المادة 
  .اقتضت المصلحة العالجیة ذلك

ج�ب أن تك�ون األس�الیب المعم�ول بھ�ا الت�ي اختارھ�ا األخص�ائي النفس�ي المع�الج ی :14المادة 
قادرة على أن تقدیم تفسیرا منطقیا یتناسب واألسس النظریة المبنیة علیھا، و عل�ى األخص�ائي 

   .النفسي المعالج أن یكون واع بالحدود الالزمة لمھنتھ
ف�ي  ل في استقاللیة تامة ھذا م�ا یلزم�ھأن یعمالنفسي المعالج نبغي عل األخصائي  :15المادة 

  .مح فیھا بأي شكل من األشكالممارسة مھنتھ و ال ینبغي أیضا أن یس
  

  الفصل الثاني

  مھنة األخصائي النفسي المعالجممارسة  قواعد أخالقیات

  الفقرة األولى

  تعریــف المھنــة

نعن�ي ب�ھ أي ش�خص أو " العمیل"نقصد ھنا في ھذا الفصل وغیره أن مفھوم كلمة  :16المادة 
  .بخدماتھ المھنیةیقوم  خصائي النفسي المعالجاألجماعة أو منظمة تجعل 

وظیفت��ھ بك��ل حری��ة عل��ى أس��اس مؤھالت��ھ  خص��ائي النفس��ي المع��الجاألیم��ارس  :17 الم��ادة
األكادیمیة المختلفة في القطاع العام أو التعاق�دي أو القط�اع الخ�اص، ل�ذا یج�ب علی�ھ أن یش�یر 

  .في كل ممارساتھ المھنیة "خصائي النفسي المعالجاأل"إلى لقبھ 
، یج�ب النظ�ر أخصائي نفسي معالجقبل الموافقة على تصریح العالج النفسي ألي : 18المادة 

في حدود اختصاصھ والموارد المتوفرة لدیھ، حیث أنھ ال یج�وز أب�دا ممارس�ة نش�اطھ المھن�ي 
  .الذي یكون خارج حدود كفاءتھ واختصاصھ

خر مھم�ا ك�ان الحق في استشارة زمیلھ أو أي شخص آ لألخصائي النفسي المعالج: 19المادة 
 .إذا اقتضت مصلحة العمیل ذلك

وفي كل األحوال احترام قرارات العمی�ل إذا  خصائي النفسي المعالجیجب على األ: 20المادة 
كم�ا یح�ق  مس�جل ف�ي قائم�ة مجل�س علم�اء ال�نفس، أراد استشارة أخصائي نفس�ي مع�الج آخ�ر 

لألخصائي النفسي المعالج توقیف العالج إذا راء ذلك لمصلحة العمیل، كما لھ كامل الحق ف�ي 
یرورة العملیة العالجیة أو أن استمراره م�ع سعدم قبول أشخاص تربطھم بھ عالقة تؤثر على 

 .العمیل تسوده عراقیل تأكد بأنھا لن تفیده في الشفاء
یعاقب بالسجن وبغرامة یحددھا القانون ك�ل م�ن ی�زاول مھن�ة الع�الج النفس�ي دون : 21المادة 

  ".مجلس علماء النفس" قائمةأن یكون اسمھ مقیدا في 
علم�اء ال�نفس بواجبة عرض أمره على مجلس  خصائي النفسي المعالجاألإذا أخل : 22المادة 

وق��ع علی��ھ أح��د یبع��د التحقی��ق فیم��ا نس��ب إلی��ھ وس��ماع أقوال��ة أن  لمحاكمت��ھ تأدیبی��ا وللمجل��س
اإلن�ذار أو الت�وبیخ أو الوق�ف م�دة أقص�اھا ث�الث س�نوات أو س�حب : الجزاءات التأدیبی�ة اآلتی�ة

ص�حیحا ف�ي ھ�ذه الحال�ة األخی�رة إال بحض�ور أكث�ر  المجلسالترخیص نھائیا وال یكون انعقاد 
  من نصف أعضائھا على األقل

   



  الثانیةالفقرة 

  الواجبات العامة
ف��ي خدم��ة الف��رد والص��حة العمومی��ة النفس��یة األخص��ائي النفس��ي المع��الج یك��ون  : 23الم��ادة 

  . حیاة الفرد وشخصھ البشري  احترامویمارس مھامھ ضمن 
ف�ي ال�دفاع ع�ن ص�حة اإلنس�ان النفس�یة  المع�الج األخص�ائي النفس�ي تتمثل رس�الة : 24المادة 

حی�اة الف�رد وكرامت�ھ اإلنس�انیة دون تمیی�ز  احت�راموالعقلیة وفي التخفیف م�ن المعان�ات ض�من 
أو   والعقی�دة السیاس�یة االجتم�اعيمن حیث الجنس والسن والعرق والدین والجنس�یة والوض�ع 

  .أي سبب آخر في السلم والحرب 
قدیم المس�اعدة لعم�ل الس�لطات المختص�ة ت  المعالج ياألخصائي النفسیتعین على  : 25المادة 

، لتنظ��یم عل��ى الخص�وص بتق��دیم المعون��ة نفس��یام�ن أج��ل حمای��ة الص��حة العمومی�ة وھ��و مل��زم 
  . وال سیما في حالة الكوارث اإلغاثة 
المھن��ي تح��ت أي  اس��تقاللھأن یتخل��ى ع��ن المع��الج ي ال یج��وز لألخص��ائي النفس�� : 26الم��ادة 

                              . شكل من األشكال 
الجیة التي یراھا مالئم�ة حر في تقدیم الخطة الع المعالج ياألخصائي النفسیكون  : 27المادة 

على المشكلة التي یعاني منھا أو طلبھا أو ت�م االتف�اق للحالة ویجب أن تقتصر الخطة العالجیة 
كون في نطاق العالج، دون إھمال واجب المساعدة المعنویة وال�دفع علیھا وكل ذلك یجب أن ی

  .بالعمیل إلى تحسین حالتھ والوصول إلى السواء
أن ل�ھ عن كل عمل مھن�ي یق�وم ب�ھ وال یج�وز  مسؤوالاألخصائي النفسي المعالج  : 28المادة 

  . وتوقیعھ  اسمھیمارس مھنتھ إال تحت ھویتھ الحقیقیة ویجب أن تحمل كل وثیقة یسلمھا 
ال یمك��ن لألخص��ائي النفس��ي المع��الج، أن یغ��ض الط��رف ع��ن أي ض��رر ی��راه ق��د  :29الم��ادة 

تعرض لھ ش�خص مس�لوب الحری�ة طل�ب من�ھ فحص�ھ مھم�ا ك�ان ذل�ك بص�فة مباش�رة أو غی�ر 
مباشرة ولو كان األمر بالنسبة لھ مجرد حضور وفقط، فاألخص�ائي النفس�ي المع�الج إذا ش�اھد 

إل��ى أي ض��رر ف��ي س��المتھ البدنی��ة أو العقلی��ة أو كرامت��ھ وتأك��د ان��ھ  أن ھ��ذا الش��خص تع��رض
تع�رض لتع�ذیب أو س�وء المعامل�ة یتع�ین علی�ھ إخب�ار الس�لطات القض�ائیة ب�ذلك، ومھم�ا كان�ت 
المبررات والحجج ال یجوز لھ أن یشارك أو یساعد  على اإلط�الق ف�ي عملی�ة التع�ذیب أو أي 

اإلنس��انیة أو المھین��ة عن��د فحص��ھ ش��خص مس��لوب ش��كل م��ن إش��كال المعامل��ة القاس��یة وغی��ر 
الحریة وھذا في ك�ل الح�االت والظ�روف بم�ا ف�ي ذل�ك الن�زاع الم�دني والمس�لح، ویج�ب أن ال 
یستعمل األخصائي النفسي المعالج معرفت�ھ ومھارت�ھ أو قدرت�ھ لتس�ھیل التع�ذیب أو أي طریق�ة 

یج��ب عل��ى ف��ي ذات الس��یاق وراء ذل��ك، و قاس��یة ال إنس��انیة أو مھین��ة مھم��ا یك��ن الغ��رض م��ن
األخصائي النفساني المعالج أن یرفع تقریرا إلى مجلس علماء النفس التخ�اذ الت�دابیر المناس�بة 

أی�ام وف�ي حال�ة ت�أخر أو ع�دم  07لذلك وعلى المجلس أن یرد عل�ى األم�ر ف�ي م�دة ال تتج�اوز 
ب وال یھ��دد ال��رد م��ن المجل��س، یح��ق لألخص��ائي النفس��ي المع��الج اتخ��اذ أي ق��رار ی��راه مناس��

  سالمتھ أو یعرضھ ألي مسائلة قانونیة
على كل عمل مھني یقوم ب�ھ، وال یج�وز ل�ھ أن  األخصائي النفسي المعالج مسؤوال :30المادة 

  .یمارس مھنتھ إال تحت ھویتھ الحقیقیة، ویجب أن تحمل كل وثیقة یسلمھا اسمھ وتوقیعھ
ف�ي المك�ان ال�ذي یم�ارس فی�ھ مھنت�ھ لك�ل أخص�ائي نفس�ي مع�الج  یج�ب أن تت�وفر : 31المادة 

وال . تجعل�ھ یق�وم ب�أداء مھنت�ھ كافی�ة تقنی�ةال س�ائلوك�ل الو مالئم�ةالتجھی�زات مكتب بھ جمیع ال



لألخصائي نفسي معالج بأي حال من األحوال، أن یمارس مھنتھ في ظروف م�ن ش�أنھا ینبغي 
   .أن تضر بنوعیة العالج أو األعمال النفسیة

 النفس��یةوم��ن واجب��ھ أن یعتن��ي بمعلومات��ھ لألخص��ائي النفس��ي المع��الج م��ن ح��ق  : 32الم��ادة 
   .ویحسنھا

القی�ام بك�ل أعم�ال التش�خیص والوقای�ة والع�الج  لألخصائي النفسي المعالجیخول  : 33المادة 
وإمكانیات��ھ إال ف��ي  اختصاص��ھوال یج��وز ل��ھ أن یق��دم عالج��ا أو یواص��لھ ف��ي می��ادین تتج��اوز 

  .  االستثنائیةالحاالت 
حتى خارج ممارسة المھن�ة أن یتجن�ب ك�ل  األخصائي النفسي المعالج یتعین على : 34المادة 

  . اعتبارھاعمل من شأنھ أن یفقد المھنة 
ال یجوز اس�تعمال عالج�ا جدی�دا ألي عمی�ل إال بع�د إج�راء دراس�ات میدانی�ة تؤك�د  :35المادة 

   ئمتھافعالیتھ و مال
                                                                         : یمنع ما یأتي  : 36المادة 

       غیر مبررمادیا  امتیازاكل عمل من شأنھ أن یوفر لمریض ما  -
  یقدم للمریض                 اكان أو عینی امالی حسمأي  -
  أي عمولة تقدم ألي شخص كان                              -
  .المادي مقابل أي عمل نفسي  االمتیازقبول أي نوع من أنواع العمولة أو  -

أو أي  ال یسمح ألي أخصائي نفسي مع�الج توزی�ع أدوات أو أجھ�زة أو اختب�ارات :37: المادة
نفسیة ألغراض مربحة إال تحت ترخیص یؤشر علیھ من مجل�س علم�اء ال�نفس ویم�نح  معدات

  .قانونحسب الشروط المنصوص علیھا في ال
  .یمنع أي تسھیل ألي شخص كان ممارسة العالج النفسي ممارسة غیر شرعیة :38المادة 

    
  

  الثالثةالفقرة 

  والسر المھني المھنةممارســة الشــروط 
  

 األخصائي النفسي المعالج یجب أن یك�ون مس�جال ف�ي قائم�ة مجل�س علم�اء ال�نفس  :39المادة 
 الجزائریین التي تأخذ بعین االعتبار المبادئ العلمی�ة المتع�ارف بھ�ا ف�ي عل�م ال�نفس، بحی�ث ال 

م��ن ط��رف وزارة الص��حة  ھیس��تطیع مزاول��ة مھن��ة الع��الج النفس��ي إال إذا ك��ان مرخص��ا ل��
   :على ھذا الترخیص الشروط التالیة ھوإصالح المستشفیات ویشترط لحصول

أن یكون حاصل على دبلوم م�ن اح�دي الجامع�ات الجزائری�ة تخص�ص عل�م نف�س . 01
  ساعة 300عیادي أو شھادة معادلة لھا مع خبرة ال تقل على 

كل طلب ترخیص من أجل ممارس العالج النفسي إلى قرار حل�ف الیم�ین  یخضع. 02
  .مؤشر من طرف سلطة ضبط التابعة لمجلس علماء النفس

حام�ل ش�ھادة تخص�ص عل��م ال�نفس العی�ادي أو ش��ھادة  ف�ي الت�رخیص یحص�ل ك��ل. 03
  "أخصائي نفساني معالج"على لقب یكتب في الترخیص باسم  معادلة لھا

إل�ى تحس�ین نوعی�ات الع�الج وت�وفیر  یج�ب أن یس�عى األخص�ائي النفس�ي المع�الج :40الم�ادة 
، ھالقی�ام بتح�دیث دوري لمعارف� ھ، ویج�ب علی�ھكافة الخدمات المھنی�ة والتقنی�ة ف�ي مج�ال عمل�



أن  ھالمھ��ارات المطلوب��ة وعلی�� ھأطالق��ا مباش��رة أي عملی��ة عالجی��ة إذا ل��م تك��ن لدی�� ھوال یمكن��
   :یحترم اآلتي
المعرفة النظریة والعلمی�ة والتطبیقی�ة الت�ي یح�ددھا الق�انون عل�ى اس�تخدام الع�الج . 01

  النفسي في إطاره المھني
   .كافة المجاالت العالجیةشھادة دوریة معتمدة في . 02
الت���دریبات الفص���لیة الخاص���ة بتك���وین جمی���ع األخص���ائیین النفس���ین المع���الجین . 03

لمص�ادق علیھ�ا م�ن ط�رف وزارة الص�حة المدرجة في الئح�ة مجل�س علم�اء ال�نفس وا
دورة مھارة معین�ة م�ن أج�ل إتقانھ�ا والسكان وإصالح المستشفیات، حیث تحدد في كل 

ثة، وأي معالج ال یخضع لمثل ھذه ال�دورات یقص�ى م�ن ص�فة وممارستھا بصورة حدی
   .العالج ألن ھذا ھو صلب أخالقیات المھنة

یفض��ل اللق��اء الفعل��ي لألخص��ائي النفس��ي المع��الج م��ع المفح��وص بالمقارن��ة م��ع  : 41الم��ادة 
الطرق األخرى لالتصال عن بعد مھما كانت تكنولوجی�ة االتص�ال المس�تعملة ، حی�ث یس�تخدم 

الھ���اتف، الحاس���وب، البری����د ( ي المع���الج مختل����ف الوس���ائل التقنی���ة للمعلوم����ات  األخص���ائ
ولطبیع���ة ھ���ذا التواص���ل االفتراض���ي یج���ب عل���ى ) اإللكترون���ي وك���امیرا عب���ر االنترنی���ت 

األخصائي النفسي المع�الج أن یش�رح طبیع�ة وش�روط مث�ل ھ�ذه الت�دخالت ، وك�ذا خصوص�یة 
  . األخصائي وحدوده 

كون التقنیات التي یستخدمھا األخصائي النفسي المعالج للتقی�یم المباش�ر یجب أن ت : 42المادة 
للحال�ة أو للتحق��ق م��ن ص�حة التش��خیص مدروس��ة حس��ب المق�اییس العلمی��ة المعروف��ة والمتف��ق 

  . علیھا عالمیا 
ال یتوقف نشاط األخصائي النفسي المعالج على طرق وتقنی�ات الع�الج ب�ل یتع�داه  : 43المادة 

  .قییم النقدي المرتبط بخلفیات نظریة مفسرة لھذه الفنیات أو التقنیات العالجیةإلى عملیة الت
على األخصائي النفسي المعالج أن یأخ�ذ الح�ذر ف�ي عملی�ة التقی�یم والتش�خیص إذ  : 44المادة 

علیھ أن یأخ�ذ بع�ین االعتب�ار الس�یاقات التطوری�ة للف�رد ، وأن ال یتبن�ى اس�تنتاجات مقلص�ة أو 
  . نھائیة للموارد النفسیة والنفس اجتماعیة لألفراد أو الجماعات 

معالج أن یح�تفظ بالس�ر المھن�ي المف�روض لص�الح یجب على األخصائي النفسي ال :45المادة 
  .المریض والمجموعة إال إذا نص القانون خالف ذلك

أو یفھم�ھ یس�معھ م�ا یشمل السر المھني كل ما یراه األخص�ائي النفس�ي المع�الج أو  :46المادة 
   .أثناء أداء مھمتھ من خالل الجلسات العالجیةأو كل ما یؤتمن علیھ 

یحرص األخصائي النفسي المع�الج عل�ى جع�ل ك�ل الع�املین تح�ت لقب�ھ یحترم�ون  :47المادة 
  .متطلبات السر المھني

یجب أن یحرض على األخصائي النفسي المعالج على حمای�ة البطاق�ات الس�ریریة  :48المادة 
  .ولوالعالجیة ووثائق العمالء الموجودة بحوزتھ من أي الفص

نفس�ي المع�الج عن�دما یس�تعمل ھ�ذه الملف�ات النفس�یة یجب أن یحرض األخصائي ال :49المادة 
  .إلعداد نشریات علمیة على عدم كشف ھویة العمالء

  .ال یلغى السر المھني بوفاة العمیل إال إلحقاق حقوق :50المادة 
المھنی�ة م�ع ض�مان س�المة  ھاألخصائي النفسي المعالج یجب أن یفي بك�ل التزامات� :51المادة 

   .وموضوعیة الحصص العالجیة



تجنب أي موقف أو أسلوب یمك�ن أن یعط�ي  ھاألخصائي النفسي المعالج یجب علی :52المادة 
  تھدف إلى الربح  ھانطباعا على أن مھنت

  ھاألخص�ائي النفس�ي المع�الج مل�زم ب�إبالغ العمی�ل عل�ى م�دة الع�الج وكلفت�ھ وعلی� :53الم�ادة 
   .على موافقتھالحصول 

 الت�ي یع�اني من�ھ بك�ل  ھاألخصائي النفسي المعالج علی�ھ ب�أن یش�رح للعمی�ل مش�كلت: 54المادة 
   .ھتفاصیلھا وال یجب أن یخفي علیھ ما یعاني من

األخصائي النفسي المعالج یجب أن یتجنب الخدمات المھنیة العالجی�ة لألش�خاص  : 55المادة 
   .على نوعیة التدخالت العالجیةالذین تربطھم بھ عالقة قد تؤثر 

األخص��ائي النفس��ي المع��الج ل��ھ الح��ق ف��ي اس��تعمال جمی��ع الوس��ائل العالجی��ة الت��ي : 56الم��ادة 
   .تجعل العمیل یعترف بكل األشیاء تجاه مشكلة

یجب أن ال تكون ھناك شراكة اقتصادیة بین األخصائي النفس�ي المع�الج والعمی�ل  : 57المادة 
  .لى نوعیة التدخالت العالجیةالتي قد تؤثر سلبا ع

 یجب أن تكون التقنیات المستخدمة من قب�ل األخص�ائي النفس�ي المع�الج ألغ�راض  :58المادة 
   .أو االختیارات المتخصصة قد تم تحدیثھا والتحقق منھا علمیا ھالتقییم والتشخیص والتوج

تقی���یم نفس���ي یتعل���ق ال یس���مح لألخص���ائي النفس���ي المع���الج م���ن تق���دیم تقری���ر أو : 59الم���ادة 
النفس��ي فق��ط ح��ول  ھبوض��عیات ذك��رت ل��ھ أو ملف��ات ق��دمت ل��ھ، حی��ث یقتص��ر تقری��ره أو رأی��

   .ھالمفحوصین والوضعیات التي اختبرھا بنفس
 ف��ي حال��ة ض��رورة تب��ادل معلوم��ات تخ��ص المفح��وص م��ع أط��راف أخ��رى عل��ى : 60الم��ادة 

كن��ھ ف��ي ذك��ر العناص��ر ذات األخص��ائي النفس��ي المع��الج أن یت��وخى الح��ذر وأن یجتن��ب م��ا أم
الط���ابع النفس���ي إال ف���ي الض���رورة القص���وى، ویج���ب أن یك���ون تب���ادل المعلوم���ات بموافق���ة 

   .المفحوص نفسھ
یج��ب أن تتض��من وث��ائق األخص��ائي النفس��ي المع��الج اس��مھ و عنوان��ھ م��ع إدراج : 61الم��ادة 

المعالج الحق في  تاریخ الوثیقة وموضوع الوثیقة المحررة مع توقیعھ، كما لألخصائي النفسي
   .تعدیل أو إلغاء ھذه الوثیقة

لألخصائي النفسي المعالج الحق في رفض اس�تعمال تقری�ره النفس�ي دون موافقت�ھ : 62المادة 
   .ولھ الحق في حمایة بریده العادي وااللكتروني

في حالة ما إذا تعذر عل�ى األخص�ائي النفس�ي المع�الج مواص�لة نش�اطھ المھن�ي أو  :63المادة 
ق��رر إنھ��اء مھام��ھ یج��ب علی��ھ أخ��ذ موافق��ة المس��ؤولین المعنی��ین وأن یتخ��ذ الت��دابیر الالزم��ة 

   .لضمان استمراریة العالج النفسي
 یوثق األخصائي النفسي المعالج عملھ المھني بأقصى قدر م�ن الدق�ة وبش�كل یكف�ل : 64المادة 

   .ألي سبب من األسبابألخصائي آخر استكمالھ في حالة العجز عن االستمرار في المھمة 
 عندما یعجز العمیل عن الوفاء بالتزاماتھ، فعل�ى األخص�ائي النفس�ي المع�الج إتب�اع : 65المادة 

 الطرق اإلنسانیة في المطالبة بھذه االلتزامات، وتوجیھ العمیل إلى جھات ق�د تق�دم الخدم�ة ف�ي 
  الحدود التي تسمح بھا ظروف العمیل وإمكانیاتھ

  
   



  الرابعة الفقرة

  تجاه العمالءواجبات 

للعمالء حریة اختیار األخص�ائي النفس�ي المع�الج أو مغادرت�ھ، وعل�ى ھ�ذا األخی�ر  :66المادة 
أن یحترم حق العمیل، وأن یفرض احترامھ وتتمثل حریة االختیار ھذه مبدأ أساسیا تق�وم علی�ھ 

ع��اة االمع��الج مرالعالق��ة ب��ین األخص��ائي النفس��ي المع��الج والعمی��ل ویمك��ن لألخص��ائي النفس��ي 
   .أن یرفض ألسباب شخصیة تقدیم العالج، أعاله 20 أحكام المادة

یجب على األخصائي النفسي المعالج أن یجتھد إلفادة العمالء بمعلومات واض�حة  : 67المادة 
  .وصادقة بشأن أسباب حاالتھ النفسیة التي یعاني منھا

یلت�زم ك�ل أخص�ائي نفس�ي مع�الج بمج�رد موافقت�ھ عل�ى أي طل�ب معالج�ة بض�مان  :68المادة 
تقدیم عالج لعمالئھ یتس�م ب�اإلخالص والتف�اني والمطابق�ة لمعطی�ات العل�م الح�دیث واالس�تعانة 

  .عند الضرورة بالزمالء المختصین والمؤھلین والمدرجین في قائمة مجلس علماء النفس
خص�ائي النفس�ي المع�الج عل�ى ال�دوام بالس�لوك المس�تقیم وحس�ن ینبغي أن یتقی�د األ :69المادة 

  أن یحترم كرمة العمالءوالرعایة، 
یج�ب عل�ى األخص�ائي النفس�ي المع�الج أن یق�دم لعمالئ�ھ التعلیم�ات العالجی�ة الت�ي  :70المادة 

یباش��رھا خ��ارج الحص��ص العالجی��ة بك��ل دق��ة وتفص��یل، وأن تك��ون مس��جلة ومؤش��رة بحی��ث 
كل من ھ�و م�رتبط مع�ھ ف�ي العملی�ة العالجی�ة بفھ�م م�ا یج�ب فعل�ھ جی�دا، كم�ا یتمكن العمیل أو 

  .یتعین علیھ أن یجتھد للحصول على أحسن تنفیذ للعالج
یشترط على أن عمیل، عند رفضھ االستمرار في العالج النفسي أن یقدم تصریحا  :71المادة 

ائي النفس��ي المع��الج رف��ع كتابی��ا ف��ي ھ��ذا الش��أن وعن��د ع��دم امتثال��ھ لھ��ذا اإلج��راء عل��ى األخص��
تقریر مفصل إلى مجلس علماء النفس ال�ذي ب�دوره یتخ�ذ اإلج�راءات الت�ي یراھ�ا مناس�ب فیم�ا 

  .یسمح بھ القانون
س�یؤثر س�لبا یمكن إخفاء تش�خیص الم�رض ال�ذي یع�اني من�ھ العمی�ل إذا ك�ان ذل�ك  :72المادة 

عل�ى العملی�ة العالجی��ة، واألخص�ائي النفس��ي المع�الج ل��ھ كام�ل الح��ق ف�ي إخب��ار المق�ربین م��ن 
  . العمیل بذلك إذا راء أن األمر قد یشكل خطرا علیھ أو على المقربین منھ

یتع�ین عل�ى األخص�ائي النفس�ي المع�الج عن�د مباش�رة العملی�ة العالجی�ة لقاص�ر أو  :73المادة 
  .یسعى جاھدا إلخطار األولیاء أو الممثل الشرعي ویحصل على موافقتھم لعاجز بالغ أن

تعذر االتصال بھم تقدیم العالج  أوویجب على األخصائي النفسي المعالج في حالة االستعجال 
الضروري للعمیل وعلى األخصائي النفسي المعالج أن یأخ�ذ ف�ي ح�دود اإلمك�ان رأي الع�اجز 

  .رأیھ إبداءقادرا على  البالغ بعین االعتبار إذا كان
یج��ب أن یك��ون األخص��ائي النفس��ي المع��الج الم��دعو لالعتن��اء بقاص��ر، أو ش��خص  :74الم�ادة 

مع��اق إذا الح��ظ أنھم��ا ض��حیة معامل��ة قاس��یة أو غی��ر إنس��انیة أو حرم��ان أن یبل��غ الس��لطات 
  .المختصة

یجب على األخصائي النفسي المعالج أن ال یتدخل في شؤون أس�رة عمالئ�ھ إال إذا  :75المادة 
  .راء أن ذلك یفید في العملیة العالجیة

یج��ب أن تك��ون ك��ل إف��ادة أو ش��ھادة یق��دمھا األخص��ائي النفس��ي المع��الج واض��حة  :76الم��ادة 
  .المعالج الكتابة تسمح بتحدید ھویة موقعھا وتحمل التاریخ وتوقیع األخصائي النفسي



  .یمنع تقدیم أي تقریر مغرض أو شھادة مجاملة :77المادة 
  

  الخامسة الفقرة

  الزمالءواجبات تجاه 

تعتب��ر الزمال��ة واجب��ا أساس��یا ف��ي العالق��ة الت��ي ت��ربط ب��ین جمی��ع األخص��ائیین  :78 الم��ادة
  .النفسانیین المعالجین ویجب ممارستھا تحقیقا لمصحة العمالء والمھنة

األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین أن یقیم��وا فیم��ا بی��نھم، عالق��ات حس��ن ویج��ب عل��ى   
  .الزمالة وان تكون عالقاتھم فیما بینھم تسودھا مشاعر الصدق والمودة والثقة

یجب أن یتضامن األخصائیین النفسانیین المعالجین فیما بینھم تض�امنا إنس�انیا، أن  :79المادة 
  .ومن دالئل حسن الزمالة الدفاع عن زمیل مظلومبینھم، یتبادلوا المساعدة المعنویة فیما 

م��ن حس��ن الزمال��ة بالنس��بة لألخص��ائي النفس��ي المع��الج، أن یق��وم بزی��ارة مجامل��ة  :80دة الم��ا
  . لزمالئھ العاملین في الھیكل نفسھ أو المقیمین على مقربة منھ

األخص��ائي النفس��ي المع��الج یتلق��ى المف��اھیم  والممارس��ات والنق��د م��ن زمالئ��ھ :  81الم��ادة 
  . شریطة أن ال تتعارض مع المبادئ العامة لھذا القانون 

یمنع قذف زمیل أو االفتراء علیھ أو نعتھ بما من ش�أنھ أن یض�ر بممارس�ة مھنت�ھ،  :82المادة 
الط�رف عل�ى الممارس�ات الغی�ر  لكن على جمیع األخصائیین النفسانیین المعالجین عدم غ�ض

قانونی��ة الت��ي تم��س بالمھن��ة وعلی��ھ أن ی��تم تبلی��غ مجل��س علم��اء ال��نفس بك��ل ممارس��ات خ��ارج 
علی��ھ تش��ریعات الع��الج النفس��ي وعل��ى المجل��س الت��دخل ف��ي فم��ا  ت��نصالق��انوني ال��ذي  اإلط��ار

  .یسمح بھ القانون بوقف كل التجاوزات من الزمالء
یتعین على كل أخصائي نفسي معالج لھ خالف مھني الط�ابع م�ع أح�د زمالئ�ھ، أن  :83المادة 

  یسعى إلى التصالح ولو بواسطة أحد عضو من مجلس علماء النفس
بھ�دف  یمنع ترخیص األتع�اب وذل�ك بممارس�ة تخف�یض الس�عر أو اقتض�ائھ جزاف�ا :84المادة 

  .لعالج مجاناالتنافس، غیر أن األخصائي النفسي المعالج حر في تقدیم ا
من العادة أن یقدم األخصائي النفسي المعالج الع�الج مجان�ا ل�دى ممارس�تھ نش�اطھ  :85المادة 

المھن���ي لزمی���ل أو ألش���خاص تح���ت كفالت���ھ أو لطلب���ة عل���م ال���نفس ولمس���تخدمیھ ومس���اعدیھ 
  .المباشرین

  

  السادسةالفقرة 

  عالقة األخصائیین النفسانیین المعالجین فیما بینھم 
  فورع الصحةومع باقي 

  
المعالج المدعو لفحص عمیل یعالجھ زمیل آخر، أن األخصائي النفسي  یجب على :86المادة 

  :یحترم القواعد التالیة
 .یقدم العالج إذا كان العمیل یرید تغییر األخصائي النفسي المعالج -



 یخبر األخصائي النفسي المعالج زمیلھ برغبة العمیل بتغییر المعالج وعلى ھذا األخی�ر -
 .تقدیم كافة المعلومات حول العمیل التي یمكن أن تفید في الجلسات العالجیة

عل��ى األخص��ائي النفس��ي المع��الج عن��د غیاب��ة أن یخب��ر العمی��ل ب��ذلك حی��ث یمكن��ھ أن  -
یوجھھ إل�ى زمی�ل آخ�ر إذا قب�ل ذل�ك كم�ا یمكن�ھ الع�ودة ف�ي حال�ة رجوع�ھ إل�ى معالج�ھ 

رة العملی�ة العالجی�ة، كم�ا یمك�ن للعمی�ل األول إذا كان ذلك ال یسبب أي خلل في س�یرو
 .رفض الذھاب إلى أي زمیل آخر وانتظار معالجھ حتى العودة

یمكن ألخصائي النفسي المعالج أن یستقبل ف�ي عیادت�ھ ك�ل العم�الء س�وأ أك�ان لھ�م  :87المادة 
  .معالج أو ال

ركة مع زمی�ل یجب على األخصائي النفسي المعالج أن یقترح استشارة نفسیة مشت: 88المادة 
آخر بمجرد ما تقتضي الحاجة ذلك، وعلیھ أن یقبل إجراء استشارة یطلبھا العمی�ل أو محیط�ھ، 

النفس��ي المع��الج ف��ي الح��التین الزمی��ل المستش��ار ال��ذي ی��راه م��ؤھال لھ��ذه  األخص��ائيویقت��رح 
المھمة أكثر من غیره، لكن یتعین علیھ أن یراعي رغبات العمیل وأن یقبل أي زمیل م�رخص 

  .ھ بالممارسة ومسجل في قائمة األخصائیین النفسانیین المعالجین لدى مجلس علماء النفسل
  .ویتكفل بتنظیم كیفیات االستشارة النفسیة

وإذا ل��م یج��د األخص��ائي النفس��ي المع��الج م��ا ی��دعوا إل��ى الموافق��ة عل��ى االختی��ار ال��ذي   
علی��ھ تبری��ر انس��حابھ  أع��رب عن��ھ العمی��ل أو محیط��ھ، فإن��ھ یمكن��ھ أن ینس��حب دون أن یتع��ین

  .ألحد
یجب إبالغ العمیل أو محیطھ عندما تختلف أراء األخصائیین النفسانیین  :89المادة 

  .المعالجین اختالفا كبیرا خالل االستشارة وتشخیص الحالة
وتك��ون لألخص��ائي النفس��ي المع��الج حری��ة الك��ف ع��ن تق��دیم الع��الج ف��ي حال��ة ت��رجیح   

  .العمیل أو محیطھ رأي زمیل أخر
یجب على األخصائي النفسي المعالج الذي دع�ي لالستش�ارة أن ال یع�ود م�ن تلق�اء : 90المادة 

نفسھ لعیادة العمیل الذي تم فحص�ھ بص�فة مش�تركة، ف�ي غی�اب األخص�ائي النفس�ي المع�الج أو 
  .من دون موافقتھ، وھذا خالل فترة المرض الذي اقتضى االستشارة

س��ي المع��الج أن ال یواص��ل الع��الج ال��ذي تتطلب��ھ حال��ة ینبغ��ي عل��ى األخص��ائي النف :91الم��ادة 
الصحیة، عندما یكون العالج لم یتم فیھ تكوین أكادیمي من طرف�ھ معت�رف ب�ھ النفسیة و العمیل
یفھ��م  أن المع��الجمجل��س علم��اء ال��نفس، كم��ا یح��ق للعمی��ل ع��دم تغیی��ر المع��الج لك��ن عل��ى ل��دى 

ری�ة فیم�ا بع�د إن ك�ان یری�د مواص�لة الع�الج العمیل بأھمیة العالج الجدید المعترف بھ ول�ھ الح
  .للعمیل ر لحالھ النفسیة والصحیةوتدھأي بالطرق التي یتقنھا المعالج وال تسبب 

ال یخلف أخصائي نفسي معالج إال زمالئھ من نفس التخصص ویجب على  :92المادة  
اإلشارة إلى اسم مع مجلس علماء النفس الزمالء الذین یلجأون إلى االستخالف، أن یخبروا 

  .المستخلف وصفتھ وتاریخ االستخالف ومدتھ
یتعین على كل أخصائي نفسي معالج أن یكف فور انتھاء فترة االستخالف وتقدیم  :93المادة 

  .العالج خاللھا، عن كل نشاط مرتبط باالستخالف
   



  السابعةالفقرة 

  قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة

  الخواصالممارسة المتعلقة بالزبائن   - أ

للشھادات  الورق المخصصال یسوغ لألخصائي النفسي المعالج أن یثبت على  :94المادة 
  :والتقاریر والسجالت والبطاقات الشخصیة أو الدلیل المھني إال البیانات التالیة

 .االسم واللقب والعنوان ورقم الھاتف وساعات االستشارة النفسیة والعالجیة  .01
أسماء الزمالء المشاركین إذا كان األخصائي النفسي المعالج یمارس مھنتھ   .02

 .بصفة مشتركة
 .والوظائف والمؤھالت المعترف بھا الشھادات  .03

ال یرخص لألخصائي النفساني بأن یثبت على لوحات باب عیادتھ إال البیانات  :95المادة 
  :التالیة

ة والعالجیة والطابق والشھادات االسم واللقب وأیام وساعات االستشارة النفسی  -
 . المحصل علیھا والمؤھالت والوظائف المعترف بھا وفقا للمواد السابقة

وال توض��ع ھ��ذه اللوح��ات الت��ي ال تتج��اوز ثالث��ین س��نتیمترا عل��ى خمس��ة وثالث��ین  
  .في مدخل العیادة على صندوق البرید وفي مدخل البنایة إال 30/35

لنفسي المعالج أن ال یفتح عیادة في مبنى یمارس فیھ زمیل یجب على األخصائي ا :96المادة 
  .في االختصاص نفسھ إال بترخیص من مجلس علماء النفس

یجب أن تبقى ممارسة العالج النفسي شخصیة في العیادات المشتركة بین جماعة : 97المادة 
  .من الممارسین

  .المعالجاألخصائي النفسي ویتعین احترام حق العمیل في حریة اختیار   
وینبغي أن تحمل كل وثیقة أو تقریر أو شھادة اسم األخصائي النفسي المعالج الذي   

  .صدرت عنھ وتوقیعھ
یج���وز االش���تراك ف���ي األتع���اب إذا ك���ان األخص���ائیون النفس���انیون المع���الجون،  :98الم���ادة 

العاملون في العیادة الجماعیة، یمارسون كلھم العالج النفسي، أو كانوا یطبقون تقنیات تتطل�ب 
  . التدخالت العالجیة المشتركة فیما بینھم

بموج�ب اتف�اق مس�بق م�ع ج ال تسترد المبالغ المسبقة المدفوعة الت�ي یتطلبھ�ا الع�ال :99المادة 
   .العمیل إذا كان ھذا األخیر ھو المسؤول عن انقطاع العالج

  
  ممارسة العالج النفسي مقابل أجر  - ب

ال�ذي یم�ارس مھنت�ھ ل�دى إدارة أو مجموع�ة ال یعفى األخصائي النفس�ي المع�الج  :100المادة 
واجبات�ھ المھنی�ة، أو أي ھیئة أخ�رى عمومی�ة أو خاص�ة، بمقتض�ى عق�د أو ق�انون أساس�ي م�ن 

  .وال سیما التزاماتھ المتعلقة بالسر المھني واستقالل قراراتھ
فیتعین علیھ دوم�ا أن یعم�ل، ف�ي المق�ام األول، لفائ�دة ص�حة األش�خاص ال�ذین یع�الجھم 

  .ولصالح أمنھم داخل المؤسسات أو المجموعات التي یكون مسؤوال علیھا



ال یج��وز لألخص��ائي النفس��ي المع��الج أن یقب��ل أج��را مبنی��ا عل��ى اعتب��ارات ذات  :101الم��ادة 
مق��اییس ترغیبی��ة أو اغرائی��ة،  أو م��ردود زمن��ي تك��ون عواقب��ھ الح��د م��ن اس��تقاللھ المھن��ي أو 

  .التخلي عنھ
ال یجوز لألخصائیین النفسانیین المعالجین الع�املین ف�ي مؤسس�ة أو مجموع�ة أو  :102المادة 

  .مؤسسة أخرى، استغالل وظیفتھم لرفع عدد زبائنھم عیادة أو أي
تكون الممارسة المعتادة للعالج النفسي، مھما ك�ان ش�كلھا، ف�ي مؤسس�ة یجب أن  :103المادة 

  .مجموعة أو عیادة أو أي ھیئة أخرى، خاضعة في كل الحاالت لعقد كتابي أو
  بمالحظاتھ فیھویمكن عرض أي مشروع عقد على مجلس علماء النفس لیدلي   
ال تطب�ق ت�دابیر الم�ادة الس�الفة عل�ى األخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین الع�املین  :104المادة 

  ضمن ھیاكل تخضع لسلطة الوزارة المكلفة بالصحة
ال یجوز لألخصائي النفسي المعالج العامل في مؤسسة أو مجموع�ة أو عی�ادة أو  :105المادة 

   .لرفع عدد عمالئھ أي مؤسسة أخرى، استغالل وظیفتھ
النفسي المعالج لھ مسؤولیة النشر واإلع�الم للجمھ�ور عب�ر الوس�ائل  األخصائي:  106المادة 

فعلیھ أن السمعیة والبصریة لعلم النفس، یفعل ذلك وفق التطبیقات والمعاییر األخالقیة للمھنة، 
  . بجدیة في تصحیح المفاھیم الخاطئة التي تبث للجماھیر العمومیة ھیستخدم حق

ة إل�ى مجل�س علم�اء ال�نفس نتمس بالمھالتي  خروقاتتقریر بھذه ال كما یجب علیھ رفع  
  الـال أخالقیةالقانونیة التي توقف مثل ھذه الممارسات  واإلجراءاتألخذ التدابیر 

أن یبدي فطنتھ عن�د مقابالت�ھ للعام�ة وأن ی�تحكم النفسي المعالج  على األخصائي:  107المادة 
ف��ي المنھ��اج والتقنی��ات النفس��یة الت��ي یس��تخدمھا، كم��ا علی��ھ إع��الم الن��اس بخط��ورة اس��تعمال 

  . الوسائل والتقنیات من طرف غیر المختصین النفسانیین المعالجین
بنش��اطھ یجم��ع األخص��ائي النفس��ي المع��الج المعلوم��ات والمعطی��ات المرتبط��ة :  108الم��ادة 

المھن�ي یرتبھ�ا ویحفظھ�ا حس�ب األحك�ام والل�وائح القانونی��ة وف�ي حال�ة م�ا إذا ت�م اس�تخدام ھ��ذه 

المعطیات إلغراض بحثی�ة أو تعلیمی�ة أو م�ؤتمرات یج�ب أن تع�الج ف�ي ظ�ل االحت�رام الكام�ل 

لعدم كشف الھویة ، وذلك عن طری�ق إزال�ة أي تعری�ف بش�كل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر للمعن�ي 

  .وفقا لألحكام القانونیة المتعلقة بأسرار المعلومات الشخصیة  ھذا دائما

  ممارسة العالج النفسي بمقتضى الرقابة-جـ 

یجب على األخصائي النفسي المع�الج المكل�ف بمھم�ة أن یش�عر العمی�ل الخاض�ع  :109المادة 
قوم بفحص��ھ بص��فتھ أخص��ائي نفس��ي مع��الج، ویج��ب أن یك��ون ش��دید الیقظ��ة س��یلرقابت��ھ بأن��ھ 

ب�أي تفس�یر، وعلی�ھ أن یتح�رى  الحتیاط في حدیثھ، وان یمتنع ع�ن إفش�اء أي س�ر أو اإلدالءوا
    .كامل الموضعیة في استنتاجاتھ

یكون األخصائي النفسي المعالج المكلف بالمراقب�ة، مل�زم بالس�ر تج�اه إدارت�ھ أو  :110المادة 
في ملفات الت�ي أع�دھا ھ�ذا المؤسسة التي تشغلھ، وال یجوز كشف المعلومات النفسیة، الواردة 

  .األخصائي النفسي المعالج أمام أشخاص غرباء عن المصلحة النفسیة وال إلى إدارة أخرى
یج��ب عل��ى األخص��ائي النفس��ي المع��الج أال یق��دم ب��أي ح��ال م��ن األح��وال تق��دیرا  :111الم��ادة 

  للعالج المقدم، وعلیھ أن یمتنع امتناعا كلیا عن تطبیق أي عالج آخر



مع��الج آخ��ر بش��أن نفس��ي وف��ي حال��ة ح��دوت اخ��تالف خ��الل الفح��ص م��ع أخص��ائي   
بره بذلك على انفراد، ویمكن�ھ أن یخط�ر رئ�یس مجل�س علم�اء ال�نفس إذا م�ا خالتشخیص، أن ی

  .واجھتھ صعوبات في ذلك
ال یجوز ألحد أن یكون أخصائي نفسي مراقب�ا وأخص�ائي نفس�ي مراق�ب معالج�ا  :112ادة الم

  لنفس العمیل 
  .ال یجوز لألخصائي النفسي المراقب أن یستلم أتعابا من المریض المراقب :113مادة ال
  

  ممارسة العالج النفسي بمقتضى الخبرة -د

تعد الخبرة النفسیة عمال یقوم من خاللھ األخصائي النفس�ي المع�الج، ال�ذي یعین�ھ  :114المادة 
قاض أو س�لطة أو ھیئ�ة أخ�رى مس�اعدتھ التقنی�ة لتق�دیر حال�ة ش�خص م�ا النفس�یة والعقلی�ة، ث�م 

  .القیام عموما بتقییم التبعات التي تترتب علیھا أثار جنائیة أو مدنیة
س��ي المع��الج قب��ل الش��روع ف��ي أي عملی��ة خب��رة، أن یج��ب عل��ى األخص��ائي النف :115الم��ادة 

  .یخطر الشخص المعني بمھمتھ
ال یمك�ن أن یك�ون األخص�ائي النفس�ي المع�الج خبی�را ومعالج�ا ل�نفس العمی�ل وال : 116المادة 

یجوز لألخصائي النفسي المعالج أن یقب�ل مھم�ة تع�رض للخط�ر مص�الح أح�د عمالئ�ھ أو أح�د 
تطلب خدماتھ، وك�ذلك الح�ال عن�دما تك�ون مص�الحھ ھ�و نفس�ھ أصدقائھ أو أقاربھ أو مجموعة 

  .معرضة للخطر
یتعین على األخصائي النفسي المعالج الخبی�ر أو المراق�ب أن ی�رفض ال�رد عل�ى  :117المادة 

  .أسئلة یراھا غریبة عن تقنیات العالج النفسي الحقیقیة
یجب على األخصائي النفس�ي المع�الج الخبی�ر، عن�د ص�یاغة تقری�ره، أال یكش�ف  :118المادة 

إال العناصر التي من شأنھا أن تقدم اإلجابة على األسئلة المطروحة في قرار تعیینھ وفیما ع�دا 
ھذه الحدود، یجب على األخصائي النفسي المعالج الخبیر أن یكتم كل م�ا یك�ون ق�د اطل�ع علی�ھ 

  .خالل مھمتھ
  

  الفقرة الثامنة

  أحكام مختلفة

  
یتع�ین عل�ى األخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین إذا م�ا وجھ�ت ل�یھم أس�ئلة متعلق�ة  :119المادة 

بالطاعة واالنضباط، أن یكشفوا في حدود م�ا یتف�ق وواج�ب احت�رام الس�ر المھن�ي م�ا یعرفون�ھ 
  .من وقائع یمكن أن تساعد التحقیق

یمك��ن أن تترت��ب عل��ى ك��ل تص��ریح متعم��د الخط��أ، یق��وم ب��ھ األخص��ائي النفس��ي  :120الم��ادة 
  .المعالج أمام مجلس علماء النفس، مالحقات تأدیبیة

یجب على ك�ل األخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین ال�ذین یتوقف�ون ع�ن الممارس�ة  :121المادة 
  .أن یشعروا مجلس علماء النفس بذلك



م��ة عی��ادة نفس��یة، وال یج��وز تفتیش��ھا إال ف��ي إط��ار الق��انون ال یج��وز انتھ��اك حر :122الم��ادة 
  .والتنظیم المعمول بھما

 
  الباب الثاني

  الفصل األول

 التكوین في علم النفس

یخضع التعلیم والتكوین في علم النفس لمبادئ وأخالقیات مھنة علم النفس حیث : 123مادة 
تعمل المؤسسات التعلیمیة ومعاھد التكوین في ھذا المجال على نشر قیم وأسس أخالقیات 

  : المھنة  للطلبة عند بدایة دراستھم و یندرج ضمن ذلك اآلتي
  . القانونیة واللوائحانجاز ومراجعة االختبارات المقننة وتقییم النصوص  -
لتعلیم العمل على تطویر ومناقشة المسائل األخالقیة المالئمة لمختلف التطبیقات ك -

 .التدریب، الممارسة المھنیة، البحوث
تقدم على األخصائي النفسي المعالج أن ال یشارك في التكوینات إال التي : 124مادة 

  .تتماشى وإمكانیاتھوالتي ضمانات علمیة حول أغراضھا ووسائلھا 
على المكونین في علم النفس عدم النظر إلى الطلبة كعمالء مھما كانت المبررات : 125مادة 

 .مھمتھم الوحیدة ھي تدریبھم مھنیا، دون ممارسة أي ضغط علیھمف
تعل�یم عل�م ال�نفس ینبغ�ي أن ی�تم بم�وازاة م�ع التخصص�ات العلمی�ة األخ�رى الت�ي : 126المادة 

اإلنس�ان واحت�رام حقوق�ھ م�ن أج�ل إع�داد الط�الب لمعالج�ة القض�ایا المتعلق�ة  تساھم في معرفة
  .باألداء في المستقبل وفقا للمعارف المتاحة والقیم األخالقیة للمھنة

التعلیم ی�وفر ع�دة می�ادین دراس�یة لعل�م ال�نفس كتع�دد اإلط�ار النظری�ة والمنھ�اج : 127المادة  
  .نقدیة، كما یلغي بالضرورة كل مجاالت الطائفیةوالتطبیقات فھي فكرة تتضمن المناظرة ال

تدریس علم النفس یفتح المجال للتخصصات التي ساھمت في تنمیة معارف : 128المادة 
الطلبة وتحضیرھم لمعالجة ومناقشة المسائل المتعلقة بمھامھم المستقبلیة في ظل احترام 

  .احترام القیم األخالقیة حقوقھم وتحدید واجباتھم وتنمیة مھاراتھم وتنمیة معارفھم و
یجب تدریس الطلبة اإلجراءات النفسیة المعمقة من أجل تقییم جمیع األفراد : 129المادة 

والجماعات التي تتطلب الدقة العلمیة واألخالقیة في اختیار الوسائل واستخدامھا بحذر مع 
في ظل احترام حریات  التحقق واالتّسام بالسریة المھنیة والثقة، حیث یكون تقدیم الحاالت یتم

  .الموافقة أو الرفض المستنبط لیتم إدماجھم في عالقة عالجیة 
على المكونین الجامعیین أو الممارسین في المیدان التفطن حتى تكون : 130المادة 

مذكرة (ممارستھم خاضعة ومتوافقة مع ما ھو مقرر ومدّرس في المناھج الجامعیة العالمیة 
  :كما یجب...) ت، مناقشة االمتحانات، توظیف ممارسین بحث تربصات، تقدیم حاال

على المكونین المؤطرین للمتربصین الجامعیین أو المؤطرین في المیدان أن یتأكدوا  -
من أن المتربصین یخضعون ألحكام أخالقیات المھنة خاصة فیما یتعلق بالثقة 

  .والسریة 



المواثیق (وطرق التكوین المھني  علیھم مراعاة األحكام المتعلقة بتأطیر المتربصین -  
النفسي  األخصائيال یجب أن تكون مخالفة ألحكام أخالقیات مھنة ) واالتفاقیات

  .المعالج
على المدّرس في علم النفس عدم تقبل أي مكافأة من أي شخص لدیھ الحق في : 131المادة 

اطات سواء كانت أن ال یفرض على الطلبة المشاركة في نش: االستفادة والتمدرس كما علیھ
  .مأجورة أو ال وغیر متعلقة بالبرنامج التكویني الخاضع لھ الطلبة 

یخضع تقییم األخصائي النفسي لقواعد صدق المعارف المكتسبة خالل فترة : 132المادة 
تعلیمھ الجامعي و التي تتطلب الرجوع إلى شروط وقواعد میثاق أخالقیات مھنة األخصائي 

  .النفسي المعالج 
  

  الفصل الثاني

  البحث في علم النفس

یبتعد األخصائي النفسي المعالج عن توجی�ھ أھ�داف البح�ث ألغ�راض المجامل�ة،  :133المادة 
 .أو لخدمة أھداف خاصة، أو للدعایة

یھدف البحث في علم النفس الكتساب معارف في المتناول الجمیع ویساھم في : 134مادة 
البحث في علم النفس غالبا إلى مواضیع إنسانیة مما تحسین الظروف اإلنسانیة حیث یتوجھ 

یساھم في مشاركة األفراد في بحوثھ مع احترام حریتھم واستقاللیتھم وضمان موافقتھم 
  .المسبقة، كما على الباحث أن یفحص المعطیات حتى ال تستعمل ألھداف أخرى

قبل أن ینجز الباحث في علم النفس بحثا ما، علیھ أن یكتسب معارف كافیة من : 135مادة 
  : المؤلفات العلمیة الخاصة بموضوع بحثھ الذي یخضع لشروط التالیة

  .ـ صیاغة الفرضیات بشكل واضح 
  .ـ منھجیة بحث مدروسة وقابلة للتكرار

یقوم بدراسة وتقییم المخاطر قبل القیام بأي بحث على الباحث في علم النفس أن : 136مادة 
والسلبیات المتوقع أن یتعرض لھا األفراد المشاركون في البحث، وعلى المشاركین في 
البحث الحق باالحتفاظ بحریتھم في المشاركة من عدمھا، كما لھم الحق أیضا في التعبیر عن 

  .موافقتھم الحرة والصریحة كتابیا إن أمكن األمر ذلك 
كة األفراد في البحث یجب أن یعبروا سلفا على موافقتھم الحرة قبل مشار: 137مادة 

والصریحة بالمشارك ، ویجب أن تقدم لھم المعلومات حول البحث بطریقة مفھومة تتضمن 
  .، وكل الجوانب التي قد تؤثر على موافقتھمثأھداف وطریقة البح

ث وذلك للضرورة ھناك حاالت تستلزم حجب المعلومات عن المشاركین في البح: 138مادة 
الصارمة لمنھجیة البحث ولضمان صدق البحث العلمي ویقتصر ذلك على الحاالت التي 
تكون فیھا المعلومات التي یمكن أن یعرفھا المشاركین سبب في تحریف نتائج البحث 
والتشكیك في صدقھ، بالنسبة للمعلومات التي یمنع المشاركین من معرفتھا ال یجب أن تكون 

  .جوانب التي قد تؤثر على قبولھم أو رفضھم للمشاركةمتعلقة بال
في حالة ما إذا تعّذر على األفراد المشاركین في البحث التعبیر عن موافقتھم : 139مادة 

) قّصر، راشدین تحت حمایة الدولة، أشخاص ذوي  التوظیف الھشّ (الصریحة والمسبقة 



المخّولین لذلك، وعلى الباحث أن على الباحث أن یحصل على الموافقة كتابیا من األشخاص 
یفحص الشخص المشارك وأن یتحقق من موافقتھ وأن یزّوده بالتوضیحات الّالزمة والمناسبة 

  .للحصول على موافقتھ في الصورة المثلى 
قبل كل مشاركة على الباحث أن یلتزم تجاه الفرد المشارك بضمان سریتھ التي : 140مادة 

خیر أن یسلّم المعلومات لمھني مختص والتي یراھا مناسبة تم جمعھا، لكن یمكن لھذا األ
  .وتحمي الشخص المعني

ألي فرد مشارك في البحث الحق في اإلطالع على نتائج ذلك البحث، حیث یتم : 141مادة 
  .توفیر المعلومات المطلوبة من قبل الباحث 

بحثھ مع التحلي واجب على الباحث إعالم الجمھور بالمعارف المكتسبة خالل : 142مادة 
بالحذر في تقدیم استنتاجاتھ، وعلیھ أن یحرص أّال تكون تقاریره مقلدة أو مستعملة في أبحاث 

  .أو أي تطورات تتعارض والمبادئ األخالقیة 
على الباحث أن یحرص على تحلیل آثار تدخالتھ على األشخاص المشاركین في : 143مادة 

علیھا البحث، وأن یسعى لمعالجة السلبیات التي یمكن البحث، وأن یھتم بالطریقة التي سار 
  .أن تؤثر وتضر ببحثھ 

عند مشاركة باحثین أو طالب بتكوین ھدف أساسي للقیام  ببحث، یجب أن تكون : 144مادة 
لدیھم أسس تعاون واضحة مسبقا فیما یخص طرق المشاركة، وكذا النشر الذي یحتمل أن 

  .یساھموا بھ كعمل جماعي 
تقریر للنشر العلمي، بمناقشة أطروحة أو (عندما یكون تدخل الباحث كخبیر : 145مادة 

األسرار  على الباحث أن یلتزم بالحفاظ على....) مذكرة تقییم بطلب من منظمة أبحاث
المتعلقة بمشاریعھ واألفكار التي اكتسبھا في ممارستھ لنشاط خبرتھ ، وال یمكنھ في أي حال 

  .ذلك كمصلحتھ الشخصیة من األحوال أن ینتفع من 
  

  الباب الثالث

  مجلس علماء النفس

  الفصل األول 

 أحكام تمھیدیة

  .یكون مقر مجلس علماء النفس في مدینة الجزائر :146المادة 
یح�رص المجل�س ال�وطني لعلم�اء ال�نفس عل�ى جع�ل ك�ل األخص�ائیین النفس�انیین  :147المادة 

المعالجین یحترمون قواع�د األخالقی�ات واألحك�ام المنص�وص علیھ�ا ف�ي ھ�ذا المرس�وم ویق�وم 
  :فضال على ذلك بالصالحیات اآلتیة

 .یتولى الدفاع عن شرف مھنة العالج النفسي وكرمتھا و استقاللھا -
 .مساعدة لصالح أعضائھا أو ذوي حقوقھمیمكن تنظیم كل مرة  -
تتكفل بمواءمة أحكام ھذا القانون لمتطلب�ات مھن�ة الع�الج النفس�ي الدائم�ة، التط�ور  -

 .التقني واالقتصادي واالجتماعي وتطویرھا لفائدة العمالء
 .ھو المتحاور والمستشار الطبیعي للسلطات العمومیة -



التنظیم�ات المتعلق�ة بمھن�ة الع�الج ھو الذي یسوغ اآلراء بش�أن مش�اریع الق�وانین و -
 .النفسي

رس��م سیاس��ة التعل��یم الج��امعي لعل��م ال��نفس م��ع مش��اركة لجن��ة م��ن ط��رف الدول��ة،  -
وربطھا برؤى وأھداف وخطط وب�رامج تم�س القط�اع وتط�ویره، وذل�ك ف�ي إط�ار 

 السیاسة العامة للدولة
  .النفسإنشاء عدة ھیئات من اجل تحقیق أھداف المجلس الذي یسعى لتطویر علم  -
إقرار الھیاكل التنظیمیة للھیئات واألجھزة المشار إلیھا واعتم�اد الموازن�ة الالزم�ة  -

 لھا ضمن موازنة المجلس
 یتولى التقاضي -
 .یحدد االشتراكات السنویة وكیفیة استعمالھا -
 یمارس السلطة التأدیبیة -

  :أجھزة مجلس علماء النفس ھي :148المادة 
األخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین المس�جلین ف�ي كاف�ة وتتكون م�ن  الجمعیة العامة -

 .قائمة مجلس علماء النفس وھي تتمتع بالسلطة المطلقة
وھي التي تنتخب فیما بینھا مكتب المجلس وتجتمع في دورة عادیة مرة واحدة ف�ي 

  .السنة، وفي دورة غیر عادیة كلما دعت الحاجة لذلك
 .أدناه 158الذین تحددھم المادة  عضاءاألالمجلس الوطني الذي یتكون من  -
یت��ولى رئاس��ة المجل��س ال��وطني باالنتخ��اب الخ��اص بأعض��اء المجل��س ال��وطني،  :149الم��ادة 

وف�ي  وألي شخص من المجلس الحریة لتولي المنصب بحیث یكون الرئیس بأغلبیة األصوات
یف�وز م�ن أخرى لشخص�ین الف�ائزین حی�ث یعاد التصویت مرة األغلبیة ألصوات حالة تساوي 
  .وفي حالة تعادل األصوات یتم اختیار الرئیس بالسحب) صوت واحد+  %50(تحصل على 

  .للمجلس صالحیات البت في كامل المسائل المتعلقة بمھنة العالج النفسي :150المادة 
تح��دد كیفی��ة تنظ��یم أعم��ال المجل��س ال��وطني لعلم��اء ال��نفس وس��یره ف��ي النظ��ام  :151دة االم��

   .الداخلي
  

  الثانيالفصل 

 عامةأحكام 

ك�ل األخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین  الوطني لعلماء النفس المجلس ینتخب في :152المادة 
مجل�س سنة على األق�ل، ویكون�ون مس�جلین ف�ي قائم�ة  35الجزائریین الذین یبلغون من العمر 

منذ خم�س س�نوات عل�ى األق�ل، وأال تك�ون ل�دیھم س�وابق عدلی�ة مخل�ة بالش�رف  علماء النفس،
  أدناه 180شریطة أن تتوفر فیھم ما تنص علیھ المادة 

تدخل الفترة التي قد یكون ھؤالء قضوھا في الممارس�ة لمص�الح الص�حة العس�كریة أو 
  .روري ألھلیة االنتخابة في الحسبان عند تقییم الوقت الضالخدمة الوطنی

  .التصویت حق وواجب ویمكن ممارستھ بالمراسلة :153المادة 
  .وال یجوز التصویت بالوكالة، ویجرى التصویت باالقتراع السري  



 147ف��ي الم��ادة یم��ارس مجل��س علم��اء ال��نفس الص��الحیات المنص��وص علیھ��ا : 154الم��ادة 
  :أعاله ویحرص على تنفیذھا حیث

 یدون التسجیل في القائمة -
العی�ادات وتحویلھ�ا وف�ي مج�ال العق�ود وإیج�ار المح�ال ذات  یستشار في طلب ف�تح -

 .االستعمال المھني
 :ویفصل عمال بأخالقیات المھنة فیما یلي -

 مدى مطابقة شروط فتح العیادات وممارسة المھنة. 
 مراقبة اإلشارات المسجلة في لوحات العیادة 

  .األولىوفي المجال التأدیبي یمارس المجلس السلطات التأدیبیة من الدرجة 
المجلس الوطني سلطة توفیقیة للفصل في النزاعات التي ق�د تح�دث ب�ین العم�الء  :155المادة 

واألخص���ائیین النفس���انیین المع���الجین أو ال���زمالء فیم���ا بی���نھم وك���ذلك النزاع���ات ب���ین اإلدارة 
  واألخصائیین النفسانیین المعالجین

أن یس��ددوا، إجباری��ا اش��تراكاتھم  یج��ب عل��ى األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین :156الم��ادة 
  .السنویة لدى مجلس علماء النفس، تحت طائلة التعرض العقوبات

یھ��دف المجل��س إل��ى تط��ویر عل��م ال��نفس بم��ا یكف��ل تلبی��ة احتیاج��ات الدول��ة م��ن  :157الم��ادة 
  .الموارد والكفاءات البشریة المتمیزة في مختلف المجاالت

  
  الفصل الثالث

  تنظیم سیر المجلس
 

یتك��ون ع��دد أعض��اء مجل��س علم��اء ال��نفس حس��ب ع��دد األخص��ائیین النفس��انیین  :158الم��ادة 
  :وھو محدد كما یلي األخیرالمعالجین في آخر قائمة لدى ھذا 

 أعضاء 3أخصائي نفسي معالج  500في كل  -
، ویح��دد توزی��ع نس��بة المقاع��د یطب��ق ھ��ذا اإلج��راء عل��ى القط��اع الع��ام أو الخ��اص

  . اع العام أو الخاص على حسب التعداد المذكور أعالهللمجلس فیما یخص القط
  :المجلس من مكتب یتشكل :159المادة 

 .رئیس -
 رئیس نائب  -
 كاتب -
 خزینة أمین -
 مساعدین اثنین -
 أخصائي نفسي معالج  500أعضاء لكل  3الذین تشملھم تحدید  وباقي األعضاء -

  .تنشأ داخل مجلس علماء النفس خمس لجان :160المادة 
 األخالقیاتلجنة  -
 .لجنة ممارسة المھنة والكفاءات -
 .لجنة الشؤون االجتماعیة والمالیة -
 .غرافیا النفسیة واإلحصائیاتولجنة الدیم -



 .اللجنة التأدیبیة -
أن یطل�ب إدراج أی�ة مس�ألة ذات الجمعیة العامة للمجل�س یمكن ألي عضو داخل  :161لمادة ا

  .طابع مھني بحت في جدول األعمال
عض�اء ف�ي الوق�ت نفس�ھ األك�ل یجب أن تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول األعم�ال إل�ى 

  .قبل ثمانیة أیام على األقل من التاریخ المحدد لعقد االجتماعالذي یتلقى االستدعاء، وذلك 
یھدف المجلس المشكل إلى تحقیق الجودة في الممارسة المھنیة لألخص�ائیین ف�ي  :162المادة 

بما یلبي احتیاجات الدولة، وذلك من خالل توفیر نظم تعلیمیة متنوع�ة ومتخصص�ة علم النفس 
تھدف إلى تحقیق جمیع التقنیات العالجیة بما یتمشى مع الطرق الحدیث�ة المعتم�دة عالمی�ا، ول�ھ 

أع�اله یق�وم  154و  147لم�ادة  وباإلض�افة في سبیل ذل�ك القی�ام بك�ل م�ا یل�زم لتحقی�ق أھداف�ھ،
  :ا یليالمجلس بم

التأشیر على الموافقة الكتابة لكل أخصائي نفساني یرید مزاولة العالج النفس�ي حی�ث  -
  . ویدون اسمھ في قائمة علماء النفس" أخصائي نفسي معالج"یكتب في القرار 

تطویر معاییر المناھج الدراسیة وتحدید الكفاءات المحققة للجودة لتعلیم الج�امعي بم�ا  -
  .دة دولیاً یتوافق مع المعاییر المعتم

وض��ع خط��ط وب��رامج للتط��ویر الممارس��ة المھنی��ة لكاف��ة الع��املین ف��ي مج��ال الع��الج  -
  .النفسي

وض��ع نظ��ام ش��امل لمراقب��ة األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین ف��ي جمی��ع القطاع��ات  -
والمؤسس��ات وإج��راء رقاب��ة عام��ة ودوری��ة وف��ق أفض��ل المع��اییر الدولی��ة لقی��اس م��دى 

  .دوره تحقق األخصائي المعتمد
وضع برنامج سنوي لجمع األخصائیین النفسانیین المعالجین من أجل تدعیم وتط�ویر  -

 .تقنیاتھم العالجیة بما یخدم المھنة
یضع المجلس اللوائح المالیة واإلداریة والفنیة وش�ؤون الع�املین الالزم�ة لتنظ�یم  :163المادة 

رئ��یس المجل��س والھیئ��ة  أعمال��ھ وممارس��ة اختصاص��اتھ، وتص��در ھ��ذه الل��وائح بق��رار م��ن
 .المشتركة لدولة

، وكلم�ا دع�ت الض�رورة ثالث�ة أش�ھریجتمع المجلس بدعوة من رئیس�ھ م�رة ك�ل : 164المادة 
إلى ذلك، وال یكون اجتماع المجلس ص�حیحاً إال بحض�ور أغلبی�ة أعض�ائھ عل�ى أن یك�ون م�ن 

الحاض�رین، وعن�د بینھم الرئیس أو نائبھ وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أص�وات األعض�اء 
 .التساوي یرجح الجانب الذي معھ الرئیس

للمجلس أن یدعو لحض�ور اجتماعات�ھ م�ن ی�رى االس�تعانة ب�آرائھم وخبرات�ھ م�ن  :165المادة 
 .موظفي الدولة وغیرھم من الخبراء، دون أن یكون لھم حق التصویت

ضائھ أو من غی�رھم للمجلس إنشاء لجان وخالیا عمل دائمة أو مؤقتة من بین أع :166المادة 
 .ویحدد ذلك في القانون الداخلي للمجلس لدراسة ما یحیلھ إلیھا من موضوعات

یكون للمجلس أمین عام، یصدر تعیینھ بق�رار م�ن المجل�س، ویمث�ل األم�ین الع�ام  :167المادة 
المجلس أمام القضاء وفي عالقتھ مع الغیر كما یحق لألمین العام أن یك�ون ل�ھ مع�اونین یص�ر 

  .نھما باقتراح منھ وبموافقة المجلس وبمصادقة كتابیة من الرئیستعیی
ویت��ولى األم��ین الع��ام تح��ت إش��راف المجل��س تص��ریف جمی��ع أم��وره المالی��ة واإلداری��ة، وفق��اً 

  :للوائح وفي حدود الموازنة السنویة، ولھ بوجھ خاص، ما یلي



 .وتقییم أعمالھا اإلشراف على الھیئات واألجھزة التابعة للمجلس والتنسیق بینھا. -
 .اقتراح اللوائح اإلداریة والمالیة والئحة شؤون العاملین بالمجلس . -
 .تنفیذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفیذ الخطط الالزمة لتنفیذ أھداف المجلس . -
 .إعداد مشروع الموازنة التقدیریة السنویة للمجلس وحسابھا الختامي. -
 .وبرامج عمل المجلسإعداد تقریر سنوي عن إنجازات . -
 أیة أعمال أخرى یكلفھ بھا المجلس وفقاً ألحكام ھذا القانون. -

تضع األجھزة والھیئ�ات الت�ي ینش�ئھا المجل�س لتحقی�ق أھداف�ھ ھیاكلھ�ا التنظیمی�ة  :168المادة 
ولوائحھ��ا المالی��ة واإلداری��ة والفنی��ة ول��وائح ش��ؤون الع��املین، وتص��در ھ��ذه الل��وائح والھیاك��ل 

 .بقرار من رئیس المجلس التنظیمیة
 .یُلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون :169المادة 
على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ قانون مجلس علماء  :170المادة 

      .النفس، كما یجب العمل على نشر ذلك في الجریدة الرسمیة
                          

  الرابعالفصل 
  التسجیل

  
ال یج��وز ألي أح��د غی��ر مس��جل ف��ي قائم��ة مجل��س علم��اء ال��نفس أن یم��ارس ف��ي  :171الم��ادة 

  .الجزائر مھنة العالج النفسي تحت طائلة التعرض لعقوبات المنصوص علیھا في القانون
  .یبیح التسجیل في قائمة ممارسة العالج النفسي في كامل التراب الوطني :172المادة 

مض����بوطة ومحدث����ة دوری����ا باس����تمرار، ال یس����جل فیھ����ا إال للمجل����س قائم����ة  :173الم����ادة 
  .األخصائیین النفسانیین المعالجین الذین تتوفر فیھم الشروط القانونیة المطلوبة

یتع�ین تبری�ر الق�رار ف�ي حال�ة رف�ض التس�جیل، وال یمك�ن رف�ض التس�جیل دون  :174المادة 
ق�ل قب�ل الت�اریخ المح�دد لدراس�ة یوما عل�ى األ 15االستماع مسبقا إلى المعني أو استدعائھ في 

  .طلبھ
  :یسقط من القائمة :175المادة 

األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین، ال��ذین تع��ذرت عل��یھم ممارس��ة مھن��تھم بس��بب  -
 .مرض أو عجز خطیر ودائم

األخصائیین النفسانیین المعالجین، الذین ینقطع�ون ع�ن ممارس�ة مھن�تھم لم�دة س�تة  -
 .قانونيأشھر على األقل دون سبب 

األخص��ائیین النفس��انیین المع��الجین، ال��ذین تعرض��وا لعقوب��ات تقض��ي بم��نعھم م��ن  -
 .الممارسة

 .األخصائیین النفسانیین المعالجین، الذین ھم في وضعیة أداء الخدمة الوطنیة  -
  .وینتھي مفعول اإلسقاط من القائمة بقوة القانون بانتھاء مسبباتھ

  
   



  الباب الرابع
  الخاصةالقواعد والنظم 

یمك��ن للس��لطة القض��ائیة أن ترج��ع إل��ى المجل��س كلم��ا تعل��ق األم��ر بعم��ل یتعل��ق  :176الم��ادة 
  .بمسؤولیة عضو من أعضاء سلك األخصائیین النفسانیین المعالجین

ویمكن للمجلس االدعاء بالحق المدني كما لھ الح�ق ف�ي ض�بط ك�ل المخالف�ات الت�ي تم�س ع�دم 
  .نفسي أو أي حكم من أحكام ھذا المرسوماحترام قواعد وأخالقیات العالج ال

یمكن إحال�ة أي أخص�ائي نفس�ي مع�الج أم�ام مجل�س علم�اء ال�نفس، عن�د ارتكاب�ھ  :177المادة 
وللمجل�س الح�ق ي تس�لیط أي عقوب�ة ی�راه مناس�بة تح�دد العقوب�ة أخطاء خالل ممارسة مھامھ 
  .في القانون الداخلي للمجلس

یتم تبلیغ المعني بقرار مؤشر م�ن ط�رف مجل�س علم�اء ال�نفس وذل�ك ف�ي م�دة ال  :178المادة 
  .یوما من تاریخ اإلبالغ بالخطأ الذي تلقاه المجلس 15تتجاوز 
ال یمكن إصدار أي ق�رار ت�أدیبي قب�ل االس�تماع إل�ى المعن�ي الم�تھم أو اس�تدعائھ : 179المادة 

ن للمجلس ان یجتمع للفصل في المسألة للمثول خالل أجل ال یتجاوز خمسة عشرة یوما، ویمك
  .في غیاب المعني، الذي لم یرد على الستدعاء الثاني

  .یجب على المعني المتھم، أن یمثل شخصیا إال إذا كان ھناك سبب قاھر :180المادة 
یمكن لألخص�ائیین النفس�انیین المع�الجین، اللج�وء إل�ى مس�اعدة م�ن زمی�ل ل�دفاع  :181المادة 

عنھ مسجل على  قائمة أو مح�ام معتم�د ل�دى نقاب�ة المح�امین م�ع اس�تبعاد أي ش�خص آخ�ر، ال 
للمتھم ممارسة حق الرد أم�ام المجل�س وھ�ذا ألس�باب مش�روعة یق�درھا المجل�س  للمعني یمكن
  .ذاتھ 

  :لس علماء النفس أن یتخذ العقوبات التأدیبیة التالیةیمكن لمج :182المادة 
 اإلنذار -
 التوبیخ -

أو /المختص�ة، من�ع ممارس�ة المھن�ة، و اإلداری�ةكما یمكنھ أن یقترح م�ن الس�لطات 
فبرای�ر  16الم�ؤرخ ف�ي  05-85م�ن الق�انون رق�م  17علق المؤسسة، طبق�ا للم�ادة 

  .أعالهالمذكور  1985سنة 
  والتوبیخ الحرمان من حق االنتخاب لمدة ثالث سنوات  اإلنذاریترتب على  :183المادة 

  أما المنع المؤقت من ممارسة مھنة فینجر عنھ فقدان حق االنتخاب لمدة خمس سنوات
إذا ت��م اإلع��الن ع��ن الق��رار قب��ل االس��تماع إل��ى المعن��ي الم��تھم، ف��إن ھ��ذا األخی��ر  :184الم��ادة 

ابت��داء م��ن ت��اریخ التبلی��غ بواس��طة البری��د یمكن��ھ، أن یعت��رض ف��ي أج��ل أقص��اه عش��رة أی��ام، 
  .المسجل وإشعار باالستالم

رئیس مجلس علماء النفس ف�ور تلقی�ھ أي طع�ن م�ن الطع�ون م�ن أي معن�ي على  :185المادة 
ملف�ھ ك�امال ف�ي اآلج�ر یرس�ل أن یقبلھ كما یجب على المعني المتھم أن  متھم خالل ثمانیة أیام،

ى بع��د انقض��اء الم��دة إال إذا ك��ان حج��ة المعن��ي الم��تھم الم��ذكورة وال تقب��ل أي مب��ررات أخ��ر
  .مشروعة حسب تقدیر المجلس ذاتھ 

  :ال تشكل ممارسة العمل التأدیبي عائقا بالنسبة :186المادة 
 .للدعاوى القضائیة المدنیة أو الجنائیة -
 .للعمل التأدیبي، الذي تقوم بھ الھیئة أو المؤسسة التي قد ینتمي إلیھا المتھم -

  .یمكن الجمع بین عقوبات من طبیعة واحدة وللخطأ ذاتھوال 



  
تتولى الوزارة المكلفة بالص�حة، بالتع�اون م�ع ممثل�ي الجمعی�ات المھنی�ة النفس�یة  :187المادة 

  .المعتمدة بشأن أخالقیات العالج النفسي، تنظم االنتخابات لتعیین المجلس علماء النفس
  

ینش��ر ھ��ذا المرس��وم ف��ي الجری��دة الرس��میة للجمھوری��ة الجزائری��ة الدیمقراطی��ة  :188الم��ادة 
  الشعبیة 
  .... حرر بالجزائر في   
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