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ملخص
سـراتيجية ،وعيــادة حقــوق اإلنســان يف كليــة الحقــوق بجامعــة
عـاء للدراســات اال ـ
1.1يتقــدم كل مــن مركــز صن ـ
ً
كولومبيــا ،ومدرســة جــورج وارن ـبـراون بجامعــة واشــنطن معــا بهــذا التقريــر الخــاص باإلهتمامــات الدوليــة
حـرام وحمايــة وإعمــال الحــق
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين ذات الصلــة بالتزامــات اليمــن با ـ
يف الصحــة النفســية ،إىل الــدورة الثانيــة والثالثــن ملجلــس حقــوق اإلنســان ،االســتعراض الــدوري الشــامل
للجمهوريــة اليمنيــة.
عـرض املدنيــون اليمنيــون لطائفــة واســعة مــن الضغوطــات ،بمــا يف ذلــك الغــارات الجويــة
2.2عــى مــدار ســنوات يت ـ
واالحتجــاز التعســفي واإلصابــات ووفيــات األصد ـقـاء واألقــارب ،والتهديــدات واملضايقــات مــن قبــل الجماعــات
املســلحة غــر الحكوميــة ،وو ـبـاء الكو ـلـرا ،وانعــدام األمــن الغــذايئ ومخاطــر املجاعــة ،وصعوبــة ومحدوديــة
طـاع العــام رواتبهــم .وهــذه العوامــل
صـول موظفــي الق ـ
صـول إىل الرعايــة الصحيــة ،وعــدم ح ـ
القــدرة عــى الو ـ
طـراب االكتئــاب الشــديد
أدت إىل خلــق وتــردي الصحــة النفســية للمواطنــن يف عمــوم اليمــن ،بمــا يف ذلــك اض ـ
طـراب أو إجهــاد مــا بعــد الصدمــة ،وقــد تكــون لظــروف الصحــة النفســية هــذه عواقــب بعيــدة
والقلــق واض ـ
املدى ،تؤثر عىل العالقات األســرية ،والصحة الجســدية ،وتزايد العنف األســري ،وتدين مخرجات التعليم،
والقــدرة عــى العمــل ،والرغبــة يف دعــم التدابــر الســلمية إلن ـهـاء ال ـنـزاع .ومــع ذلــك مــا ـتـزال الخدمــات الصحيــة
جـراءات للتخفيــف مــن
الالزمــة ملواجهــة هــذه املخاطــر الطارئــة ضئيلــة ،ولــم يتــم اتخــاذ ســوى القليــل مــن اإل ـ
املخاطــر الواضحــة واالســتجابة لهــا مــن قبــل الحكومــة.
3.3يحمــي القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان الحــق يف الصحــة ،بمــا يف ذلــك الحــق يف الصحــة النفســية 1.وقــد
صــادق اليمــن عــى جميــع معاهــدات حقــوق اإلنســان الرئيســية ،بمــا يف ذلــك العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
4
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 2،واتفاقيــة حقــوق الطفــل 3،واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
5
ضـرار الصحــة النفســية.
كمــا يوفــر القانــون الــدويل اإلنســاين أيضــاً الحمايــة ضــد بعــض أ ـ
حـرب عــى الصحــة النفســية للمدنيــن يف اليمــن ،و()2
4.4تركــز هــذه الورقــة املقدمــة عــى موضوعــن )1( :تأثــر ال ـ
6
ضعــف االهتمــام وغيــاب الخدمــات الهادفــة لتعزيــز الصحــة النفســية والرفــاه النفــي لليمنيــن .كمــا تتضمــن
غـرض تعزيــز اســتحقاقات حقــوق اإلنســان والتزامــات
الورقــة أســئلة وتوصيــات موجهــة للحكومــة اليمنيــة ب ـ
الحكومــة أمــام القانــون اإلنســاين.
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ال :أسباب ومخاطر الصحة النفسية في اليمن
أو ً
5.5عاصــر كل مواطــن يمنــي يبلــغ مــن العمــر  25عامــاً مــا يعــادل  15نزاعــاً مســلحاً .وأثــر ال ـنـزاع املســلح يف اليمــن
عـرض النــاس يف اليمــن عــى نطــاق
بشــكل مباشــر وغــر مباشــر عــى أكــر مــن  80يف املئــة مــن الســكان 7.وقــد ت ـ
واســع ومتكــرر لــأذى ،والعنــف ،وال ـنـزاع ،باإلضافــة إىل ســياق اإلهمــال مــن الحكومــة وانعــدام األمــن عــى
نطــاق واســع ،وزيــادة الفقــر ،وتمــزق العالقــات االجتماعيــة واالفتقــار إىل الخدمــات االجتماعيــة األساســية،
ويخلــق كل ذلــك ضــرراً عــى الصحــة النفســية لكثــر مــن الســكان.
6.6أفاد خرباء الصحة النفسية يف اليمن عن زيادة بنسبة ما يقارب  40يف املئة يف معدالت االنتحار بصنعاء بني
عامي  2014و ،2015وزيادة يف أعداد املرىض النفسيني 8.وكشفت واحدة من الدراسات العلمية القليلة عن
طـراب مــا بعــد الصدمــة 70 ،يف املئــة يعانــون مــن
الصحــة النفســية أن  79يف املئــة مــن األطفــال يعانــون مــن اض ـ
9
شـاكل يف النــوم  63يف املئــة مــن األطفــال لديهــم تخــوف و شــكوك حيــال املســتقبل.
م ـ
7.7تعــاين اليمــن مــن ســوء وضــع الصحــة النفســية ،حتــى قبــل االضطرابــات املدنيــة التــي بــدأت عــام 2011؛ حيــث
يوجــد نقــص وضعــف كبــر يف البنــى التحتيــة لخدمــات الصحــة النفســية والسياســات املتعلقــة بهــا كمــا أن
ضـوع الصحــة النفســية 10.ممــا يزيــد األمــر ســوءا ،وقــد ازداد
“الوصمــة املجتمعيــة واســعة االنتشــار حيــال مو ـ
صـراع التــي تصاعــدت منــذ يف 21ســبتمرب /أي ـلـول  2014عنــد اســتيالء
تدهــور الوضــع الصحــي مــع تزايــد و ـتـرة ال ـ
الحوثيني عىل صنعاء ،وتضاعف ذلك مع شن غارات التحالف العسكري بقيادة اململكة العربية السعودية
يف  26مــارس /آذار  2015ب ـنـاءً عــى طلــب الحكومــة اليمنيــة.
8.8يف أواخــر ديســمرب /كانــون الثــاين عــام  ،2017كانــت هنــاك  9,245حالــة وفــاة مرتبطــة بال ـنـزاع ،وأكــر مــن
 52,807إصابة تم اإلبالغ عنها .مارست جميع أطراف النزاع انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن ،بما يف ذلك
االعتقــاالت التعســفية ،والغــارات الجويــة 11،والتعذيــب يف الســجون .هــذه األعمــال ضــارة بشــكل خــاص عــى
صحــة الناجــن وعائالتهــم وأصدقائهــم.

9.9يف العــام  ،2017أعلنــت األمــم املتحــدة أن اليمــن يعــاين أكــر أزمــة إنســانية يف العالــم 12.واعتبــاراً مــن أول ينايــر/
كانــون الثــاين مــن عــام  ،2018تقــدر األمــم املتحــدة أن هنــاك  22.2مليــون شــخص بحاجــة إىل املســاعدات
اإلنسانية أو الحماية ،وما يقدر بـ  17.8مليون بدون أمن غذايئ ،ويفتقر  16مليون شخص إىل املياه الصالحة
13
شـرب والصــرف الصحــي ،و 16.4مليــون شــخص إىل الرعايــة الصحيــة الكافيــة.
لل ـ

1010وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ،يف النزاعات املسلحة عموماً ،يعاين حوايل  17يف املئة من السكان من االكتئاب
طـراب مــا بعــد الصدمــة 14.وتشــر األبحــاث مــن بلــدان أخــرى إىل أنــه دون بــذل جهــود ك ـبـرة
و %15مــن اض ـ
عـرض لخطــر رؤيــة الصحــة النفســية الســيئة تســتمر لســنوات
لتحســن مســتوى رفاهيــة الســكان ،فــإن اليمــن م ـ
سـرة ،والتعليــم ،واملشــاركة
عديــدة يف املســتقبل 15،مــع تأ ـثـرات ســلبية عــى الصحــة البدنيــة وتماســك األ ـ
يف القــوى العاملــة .كمــا أن جهــود الســام واملصالحــة معرضــة لخطــر التقويــض ،حيــث وجــدت أبحــاث مــن
16
طـراب مــا بعــد الصدمــة مرتبــط بدعــم مزيــد مــن العنــف.
ســياقات أخــرى أن اض ـ
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حـرب ،كان للتدابــر الحكوميــة ،املبينــة أدنــاه ،أثرهــا الســلبي عــى الصحــة
1111باإلضافــة إىل العنــف املرتبــط بال ـ
17
النفســية بالتأثــر عــى “املحــددات األساســية للصحــة النفســية”:
أ .نقــل البنــك املركــزي ومخاطــر املجاعــة :مــن العوامــل التــي تســهم يف املجاعــة ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن أثــر
نفــي ســلبي عــى األ ـفـراد واألســر هــو انكمــاش االقتصــاد املتأثــر فعـا ً بال ـنـزاع ،والــذي تفاقــم بقيــام الحكومــة
عـاء إىل عــدن دون النظــر يف
اليمنيــة ،يف ســبتمرب /أي ـلـول  ،2016بنقــل البنــك املركــزي اليمنــي مــن م ـقـره بصن ـ
تأثــر ذلــك عــى االقتصــاد 18.وقــد تــم القيــام بذلــك مــع عــدم وجــود الــكادر الفنــي ،أو التجه ـيـزات والتقنيــات
املؤسسية والشبكات والسيولة النقدية الضرورية يف عدن .هذا فاقم من خطر املجاعة من خالل إضعاف
اله ـيـاكل التجاريــة والحكوميــة التــي تســهل تجــارة الســلع األساســية.
طـاع العــام :مــع بــدء ســبتمرب /أي ـلـول مــن عــام ( 2016أي قبــل ـقـرار نقــل البنــك املركــزي عمليــا)،
ب .رواتــب الق ـ
ً
طـاع العــام ،واســتؤنفت عمومــا يف أوائــل عــام  2017يف
توقــف دفــع الرواتــب لـ  1.2مليــون موظــف يف الق ـ
مناطــق ســيطرة الحكومــة فقــط ،بتأخــر ـيـراوح بــن شــهرين وخمســة أشــهر عــادة 19.بينمــا ال ـيـزال حــوايل
سـرة مــن
طـاع العــام ( 720,000موظــف) بــدون رواتبهــم؛ مــع متوســط حجــم األ ـ
 60يف املئــة مــن موظفــي الق ـ
َ
يتقاض املوظفون
 7-8أشخاص ،مما يعني أن أكرث من  5ماليني يمني فقدوا دخل معيلهم الرئييس .ولم
املتقاعــدون يف جميــع املناطــق يف اليمــن رواتبهــم منــذ نقــل البنــك املركــزي .عــدم وجــود الرواتــب لــه تأثــر كبــر
شـراء االحتياجــات األساســية.
عــى مســتوى معيشــة املاليــن مــن األســر وقدرتهــا عــى ـ

ظـراً جويــاً وبريــاً
ج .الحصــار الــري والجــوي والبحــري :ـفـرض حل ـفـاء الحكومــة اليمنيــة ،بقيــادة الســعودية ح ـ
وبحرياً وقيوداً عىل املوائن ووضع العراقيل والعقبات عىل دخول الواردات اإلنسانية والتجارية إىل داخل
اليمــن .وفرضــت الســعودية قيــوداً عــى حركــة املســاعدات اإلنســانية والــواردات والصــادرات التجاريــة .حيــث
يعتمد اليمن بشكل كبري عىل الواردات للمواد األساسية كالغذاء والدواء والوقود 20.وقد أدى ذلك أيضاً
ضـاع الصحيــة للمدنيــن.
إىل نقــص حــاد يف األدويــة ،وارت ـفـاع أســعارها ،ممــا يفاقــم مــن املأســاة ويهــدد األو ـ

عـاء الــدويل يف  9أغســطس /آب
عـاء :قامــت اململكــة العربيــة الســعودية بإغــاق مطــار صن ـ
د .إغــاق مطــار صن ـ
 ،2016دون أي مــرر منطقــي ســواء مــن قبــل التحالــف أو الحكومــة .وقــد أثــر هــذا عــى حريــة تنقــل املدنيــن
وخاصــة أولئــك املحتاجــن إىل رعايــة طبيــة موجــودة فقــط خــارج اليمــن .وقــد أدت هــذه القيــود إىل مــا يقــدر بـ
21
 10,000حالــة وفــاة كان يمكــن تفاديهــا.
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ثانيا :خدمات الصحة النفسية في اليمن
1212قامت وزارة الصحة والسكان بتبني اسرتاتيجية وطنية للصحة النفسية ألعوام  ،2011-2015شملت خطوات
لتعزيــز الصحــة النفســية ،وتحســن معالجــة االضطرابــات ،ومعالجــة التنميطــات والتمييــز مــن خــال التوعيــة
املجتمعيــة 22.ومــع ذلــك ،فقــد أدت الظــروف االقتصاديــة وتعطــل الخدمــات العامــة يف أعقــاب انتفاضــة عــام
23
سـراتيجية.
حـرب شــاملة عــام  2015إىل إيقــاف العمــل بهــذه اال ـ
 2011واألزمــة السياســية الالحقــة وبدايــة ـ
ولــم تقــم الحكومــة اليمنيــة بالجهــود املبذولــة إلد ـمـاج سياســات أو برامــج الصحــة النفســية ،وينظــر للصحــة
24
النفســية عــى أنهــا ليســت ذات أولويــة.
1313قــام نظــام الرصــد لتوافــر املــوارد الصحيــة التابــع ملنظمــة الصحــة العامليــة ( )HeRAMSبمســح  3,507منشــأة
صحيــة يف  16محافظــة يمنيــة مــن أصــل  22ووجــد أنــه ( 1,579أي  45يف املئــة) فقــط منهــا تعمــل بكامــل طاقتهــا
ويمكن الوصول إليها ،و 38( 1,343يف املئة) تعمل بشكل جزيئ و 17( 504يف املئة) خارجة عن العمل 25.كما
وجــد املســح أن  274منشــأة قــد تضــررت بســبب ال ـنـزاع 69 ،منشــأة منهــا تضــررت بشــكل كامــل و 205منشــأة
جـزيئ.
تضــررت بشــكل ـ
صـول
1414حتــى اآلن ،لــم يكــن هنــاك تحليــل مفصــل ألثــر ال ـنـزاع املباشــر عــى مرافــق الرعايــة الصحيــة النفســية والح ـ
عىل الخدمات .ووجدت دراسة منظمة الصحة العاملية أن من بني  3,507مرفقا صحيا ،فإن  21يف املئة فقط
26
منها تقدم بشــكل كامل “الخدمات لألمراض غري املعدية والحاالت الصحية النفســية”.
1515كمــا كان هنــاك نقــص يف الــكادر املتخصــص يف الطــب النفــي يف اليمــن منــذ بدايــة ال ـنـزاع .يف ينايــر /كانــون
الثــاين عــام  ،2016قــدرت منظمــة الصحــة العامليــة وجــود  40طبيبــاً نفــي يف اليمــن ،معظمهــم يتواجــدون يف
عـاء .ويف ديســمرب /كانــون الثــاين عــام  ،2016قــال مديــر برنامــج الصحــة النفســية يف وزارة الصحــة أنــه كان
صن ـ
28
هنــاك  36منهــم فقــط 27.أي  0.17طبيــب نفــي لــكل  100,000يمنــي.
1616باإلضافــة إىل محدوديــة املرافــق الصحيــة وانعــدام وجــود العاملــن املدربــن يف مجــال الصحــة النفســية ،فقــد
كانــت نوعيــة الرعايــة الصحيــة النفســية املتاحــة يف اليمــن مصــدر قلــق:
سـاء واألطفــال واملراهقــن واملســنني،
 )1هنــاك نقــص يف الرعايــة املتخصصــة ملجموعــات محــددة مثــل الن ـ
29
وكذلــك حــاالت اإلدمــان واأل ـمـراض املزمنــة.
 )2الصحة النفسية ليست مدمجة يف نظام الرعاية الصحية األولية  -فالكثري من اليمنيني غري قادرين عىل
30
الوصول إىل العالج باتصاالتهم األولية بنظام الرعاية الصحية.

 )3ال يوجــد بروتو ـكـول رســمي ،أو توجيــه معيــاري لتشــخيص وتقييــم الصحــة النفســية ذات الصلــة بالســياق
31
االجتماعــي والثقــايف اليمنــي.
 )4تكلفــة األدويــة باهظــة بالنســبة لكثــر مــن اليمنيــن ،ويبقــى اســتخدام الصدمــة الكهربائيــة واســعة
32
االنتشــار.
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ثالثا :األطر والقضايا القانونية
1717يوفر القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل الحماية للصحة النفسية.
1818انضمــت الحكومــة اليمنيــة إىل جميــع االتفاقيــات الرئيســية الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 33.كمــا صادقــت
34
الحكومــة اليمنيــة عــى اتفاقيــة جنيــف الرئيســية.
1919بموجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان“ ،لــكل شــخص الحــق يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة
البدنية والنفسية” 35.وعىل الدول احرتام وحماية وإعمال الحق يف الصحة النفسية 36.ويشمل ذلك االمتناع
صـول عــى الرعايــة الصحيــة النفســية ،ومنــع التدخــات ومعالجتهــا
عــن التدخــل يف حــق أي شــخص يف الح ـ
طـراف ثالثــة (بمــا يف ذلــك املستشــفيات ومؤسســات الطــب النفــي) واتخــاذ تدابــر إيجابيــة
بالحــق مــن جانــب أ ـ
37
لتوفــر مرافــق وســلع وخدمــات الرعايــة الصحيــة النفســية.
2020تشرح اللجنة التابعة لألمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية “التعليق العام رقم
 ”14أن الحــق يف الصحــة النفســية يتطلــب توافــر ســلع ومرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة النفســية وإمكانيــة
صـول عليهــا وأن تكــون مقبولــة وذات نوعيــة جيــدة دون تمييــز 38.ويتطلــب هــذا الحــق أيضــاً أن يكــون لــدى
الح ـ
39
كل شــخص معلومــات ،و حــق املشــاركة يف ـقـرارات تتعلــق بصحتهــم النفســية ورفاهيتهــم.
2121تتضمن “مستلزمات” الصحة النفسية كأدوية والعقاقري الالزمة لعالج االضطرابات النفسية االجتماعية.
وتشــمل “مرافــق الصحــة النفســية” عيــادات الرعايــة األوليــة والثانويــة واملتخصصــة التــي تقــدم خدمــات الصحــة
عـاج وإعــادة التأهيــل والشــفاء املتعلــق باأل ـمـراض النفســية والصعوبــات
النفســية ،بمــا يف ذلــك التشــخيص وال ـ
ً
النفســية االجتماعيــة 41.تشــمل املرافــق أيضــا املؤسســات والدعــم الــازم لتعليــم وتدريــب املهنيــن الصحيــن
املؤهلــن ،وعل ـمـاء النفــس ،واألط ـبـاء النفســيني ،واملمرضــات النفســانيات ،والصحــة املجتمعيــة والعاملــن
42
االجتماعيــن واملوجهــن.

40

2222باإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب عــى الــدول التعامــل مــع الظــروف املعيشــية األساســية التــي تعــد مــن املتطلبــات
األساســية لصحــة جيــدة 43.قــد تكــون هــذه الشــروط ،واملعروفــة باســم “املحــددات األساســية” ،فيزيائيــة (مثــل
شـرب آمنــة) 44أو اجتماعيــة (تعزيزمبــادئ التســامح والســام بــن أب ـنـاء املجتمــع الواحــد ونبــذ الفرقــة
ميــاه ـ
45
واالختــاف).
2323كمــا أن الحــق يف الصحــة النفســية متشــابك مــع حقــوق اإلنســان األخــرى 46.عــى ســبيل املثــال ،انتهــاك حقــوق
التحرر من التعذيب أو االعتقال التعسفي ،أو حقوق العمل أو الغذاء 47،أو مخاطر تقوض الصحة النفسية
ورفــاه املجتمــع 4849.وباملثــل ،فــإن انتهــاك الحــق يف الصحــة النفســية قــد يقــوض قــدرة األشــخاص عــى ممارســة
حقوقهــم املدنيــة والسياســية بشــكل كامــل 50.باإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن يكــون األ ـفـراد الذيــن يعانــون مــن
طـرة معرضــن بشــدة النت ـهـاكات حقوقهــم ،ال ســيما يف الرعايــة املؤسســاتية،
أ ـمـراض عقليــة أو إعاقــات خ ـ
51
حيــث قــد يتعرضــون للمعاملــة املهينــة أو اإلذالل أو اإل ـكـراه أو االعتــداء الجنــي.
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2424لدى الدول أيضاً التزامات أساسية غري قابلة للتفاوض بحد أدىن يف سبيل:
	-توفري الوصول إىل سلع وخدمات الصحة النفسية دون تمييز؛ 52مع الرتكيز بشكل خاص عىل حقوق
سـاء واألطفــال واملســنني وذوي اإلعاقــة
الجماعــات التــي قــد تعــاين مــن التهميــش والضعــف ،مثــل الن ـ
53
والالجئــن والنازحــن يف الداخــل.
صـول إىل املحــددات األساســية للصحــة 54،بمــا يف ذلــك الحــد األدىن مــن املــواد الغذائيــة
	-ضمــان الو ـ
األساسية ،واملأوى األسايس ،واإلسكان ،والصرف الصحي ،وإمدادات كافية من املياه اآلمنة الصالحة
55
شـرب؛
لل ـ
	-اعتماد وتنفيذ اسرتاتيجية وطنية للصحة النفسية؛

56

	-الســماح باملشــاركة الفعالــة للمتضرريــن والجهــات املعنيــة يف تصميــم و /أو تقريــر السياســة العامــة
57
املتعلقــة بالصحــة النفســية؛
	-إجراء استعراض ومراقبة دورية للحق يف تلقي الصحة النفسية؛

58

	-توفري التعليم والوصول إىل املعلومات املتعلقة بالصحة النفسية ،بما يف ذلك طرق الوقاية.

59

عـرض الوحــدات
طـراف ال ـنـزاع يف اليمــن ،ال تت ـ
2525بموجــب القانــون اإلنســاين الــدويل ،الــذي ينطبــق عــى جميــع أ ـ
والطواقــم الطبيــة 60وفــرق النقــل للهجــوم أو األذى 61،ويجــب الســماح لهــا بالقيــام بعملهــا اإلنســاين الحصــري
طـراف ال ـنـزاع واجبــات إيجابيــة وســلبية لحمايــة الوحــدات الطبيــة ،بمــا يف ذلــك
دون أي تدخــل غــر مــرر .وأل ـ
62
االمت ـنـاع عــن الهجــوم عليهــن ،ووضــع هــذه الوحــدات خــارج نطــاق األذى.
2626كما ينص القانون اإلنساين الدويل عىل توفري الحماية للجرحى واملرىض ،سواء العسكريني أو املدنيني الذين
يحتاجــون إىل املســاعدة الطبيــة بســبب “الصدمــة أو ا ـملـرض وغــر ذلــك مــن االضطرابــات البدنيــة أو النفســية أو
63
اإلعاقة”.
2727لألشخاص الذين انتهكت حقوقهم الحق يف التظلم ،والحق يف الوصول إىل “سبل تعويضية قضائية فعالة
أو غريهــا 64”.ويمكــن أن تشــمل التعويضــات :اعتمــاد تشــريعات كافيــة؛ 65التحقيــق يف االنت ـهـاكات؛ 66توفــر
ضـرار ،بمــا يف ذلــك الضــرر النفــي الناجــم عــن االنت ـهـاكات الجســيمة
صـول إىل العدالــة؛ 67التعويــض عــن األ ـ
الو ـ
طـرة للقانــون اإلنســاين؛ 68إعــادة التأهيــل ،والتــي تشــمل توفــر
لقانــون حقــوق اإلنســان واالنت ـهـاكات الخ ـ
69
“الرعايــة الطبيــة والنفســية والخدمــات القانونيــة واالجتماعيــة”؛ وضمانــات عــدم ت ـكـرار هــذه االنت ـهـاكات،
70
طـاع الطبــي.
التــي تشــمل حمايــة النــاس يف الق ـ
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رابع ًا :توصيات
•ينبغــي عــى الحكومــة اليمنيــة بــذل كل الجهــود وعــى الفــور للحــد مــن عــبء ال ـنـزاع عــى اليمنيــن مــن خــال
مــا يــي:
	-مطالبــة قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية برفــع القيــود وتقليــل التأخــر يف عمليــات التفتيــش عــى
صـول املســاعدات اإلنســانية إىل اليمــن.
الــواردات والصــادرات وو ـ
عـاء الــدويل أمــام حركــة التجــارة واملســافرين داخــل وخــارج
	-مطالبــة التحالــف بإعــادة فتــح مطــار صن ـ
عـاج الطبــي يف الخــارج.
صـول عــى ال ـ
اليمــن ،الســيما الســماح بســفر املدنيــن الراغبــن يف الح ـ
	-دفع رواتب القطاع العام دون انقطاع يف جميع املناطق اليمنية.

سـراتيجية صحيــة وطنيــة جديــدة تشــمل ترك ـيـزاً
•يجــب أن تعمــل الحكومــة عــى خلــق عمليــة تشــاركية لوضــع ا ـ
ك ـبـراً عــى الصحــة النفســية.
•وبدعــم مــن وكاالت األمــم املتحــدة والحكومــات املانحــة واملنظمــات غــر الحكوميــة ،ينبغــي عــى الحكومــة
صـول إىل الدعــم النفــي االجتماعــي املناســب لســكان اليمــن.
اليمنيــة تعزيــز الو ـ
•ينبغي أن تكفل الحكومة للمواطنني الذين يعانون من أمراض نفسية الدعم وإمكانية الوصول إىل خدمات
آمنة ومناسبة.
•يجــب عــى الحكومــة تضمــن قضايــا الصحــة النفســية والدعــم للمتضرريــن مــن ال ـنـزاع يف عمليــات محادثــات
الســام.
•يجــب أن تتــدارك الحكومــة عــدم وجــود بحــوث يف مجــال الصحــة النفســية عــر تســهيل البحــوث املســتقلة يف
اليمــن ،وضمــان أن حلفائهــا ســيقومون بتســهيل حريــة تنقــل الباحثــن داخــل وخــارج اليمــن.
•ينبغي أن تضمن الحكومة أن سياساتها تجاه الصحة النفسية والتخطيط والربامج واألبحاث تلبي احتياجات
الفئات التي قد تواجه الضعف أو التهميش ،بما يف ذلك النساء واألطفال وكبار السن ،واألقليات.
•يجــب أن تعمــل الحكومــة نحــو إد ـمـاج الصحــة النفســية يف الرعايــة الصحيــة األوليــة ،عــن طريــق ضمــان إد ـمـاج
املســاعدة النفســية واملتخصصــة يف جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة لتلبيــة احتياجــات املتضرريــن عــى جميــع
املســتويات يف القــرى واملديريــات واملــدن واملحافظــات.
•ينبغــي أن تضمــن الحكومــة أن الصحــة النفســية عامــل مهــم يف جميــع جوانــب خططهــا الوطنيــة ،وأن تأخــذ
بعــن االعتبــار التدخــات الطبيــة والصحيــة التــي أجريــت بالتعــاون مــع ا ـلـوكاالت اإلقليميــة والدوليــة.
•ينبغــي أن تتخــذ الحكومــة خطــوات لدعــم املزيــد مــن التدريــب للمستشــارين ،واألخصائيــن النفســيني،
واملعلمــن ،وقــادة املجتمعــات املحليــة.
ضـوع” الوصمــة االجتماعيــة” والشــعور
•يجــب عــى الحكومــة نشــر التوعيــة وبرامــج توعويــة للتخفيــف مــن مو ـ
بالعيــب مــن األ ـمـراض النفســية بــن ســكان اليمــن.
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خامس ًا :تساؤالت بشأن الوضع الراهن
صـول املواطنــن الذيــن يعانــون مــن ســوء الصحــة
•مــا هــي الخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة حاليــاً لضمــان ح ـ
النفســية عــى الرعايــة الطبيــة والدعــم النفــي االجتماعــي؟
•كيف تخطط الحكومة ملعالجة احتياجات الصحة النفسية ملواطنيها ،ونقص الخدمات الحالية؟
•مــا هــي الخطــط لــدى الحكومــة للربامــج واملبــادرات والخدمــات الفوريــة واملتوســطة وطويلــة األمــد ملعالجــة آثــار
حـرب عــى الصحــة النفســية والرفــاه االجتماعــي اليمنيــن؟
ال ـ
سـراتيجية صحيــة وطنيــة جديــدة ،بمــا يف ذلــك
•مــا هــي الخطــط التــي يتعــن عــى الحكومــة وضعهــا لخلــق ا ـ
أحــكام الصحــة النفســية؟
•ما هي البيانات لدى الحكومة حول ظروف الصحة النفسية والخدمات يف اليمن؟
•مــا البيانــات املتعلقــة بــكل مــن عــدد ،وأماكــن عمــل ،وتخصصــات األط ـبـاء الذيــن يعملــون يف مجــال الصحــة
النفســية ،مــع االخصائيــن النفســيني وغريهــم مــن املمارســن الذيــن يــؤدون أعمــاالً تتعلــق بالصحــة النفســية؟
حـاء البــاد؟ ومــا هــي
ومــا هــي الربامــج واملبــادرات والخدمــات املتو ـفـرة للدعــم النفيس-االجتماعــي يف جميــع أن ـ
الدراســات التــي أجرتهــا الحكومــة لتقييــم الرفــاه االجتماعــي واحتياجــات الصحــة النفســية للســكان؟
شـركائها والقــوات العاملــة
•مــا هــي الخطــوات التــي تتخذهــا الحكومــة لضمــان أن قواتهــا األمنيــة الخاصــة ،و ـ
حـرم الصحــة النفســية والرفــاه االجتماعــي لليمنيــن؟ ومــا هــي الخطــوات التــي
شـركائها يف اليمــن ،ت ـ
بالوكالــة ل ـ
يجــري اتخاذهــا لوقــف االنت ـهـاكات مثــل االحتجــاز غــر القا ـنـوين والتعذيــب يف الســجون ،الغــارات الجويــة غــر
طـرة بالرفــاه االجتماعــي؟
ضـرارا خ ـ
القانونيــة والتــي تلحــق أ ـ

الهوامش
“ 1الصحــة النفســية” ،كمــا تعــرف بهــا منظمــة الصحــة العامليــة ،هــي مفهــوم واســع يتجــاوز بمعنــاه غيــاب ا ـملـرض النفــي .وهــي تعــرف بحالــة “الصحــة النفســية” عــى
أنهــا تشــمل “الســعادة الشــخصية ،والك ـفـاءة الذاتيــة املدركــة ،واالســتقاللية ،والك ـفـاءة ،واالعتمــاد بــن األجيــال ،واال ـعـراف بالقــدرة عــى إدراك إمكانــات الفــرد
الفكريــة والعاطفيــة” .كمــا تــم تعريفهــا بأنهــا “حالــة مــن التعــايف التــي تســمح لأل ـفـراد باال ـعـراف بقدراتهــم ،والتعامــل مــع الضغــوط الطبيعيــة للحيــاة ،والعمــل
بشــكل مثمــر ومنتــج ،وتقديــم مســاهمة يف مجتمعاتهــم” .انظــر منظمــة الصحــة العامليــة ،واالســتثمار يف الصحــة النفســية http://www.who.int/ ،)2003( 7
.mental_health/media/investing_mnh.pdf
 2العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 6 ،ديســمرب /كانــون األول  ،1966الوثيقــة رقــم ( )I.L.M. 360 (1967 ،19-95املعاهــدة رقــم 993
تاريــخ اإلنضمــام 09 :شــباط /فربايــر )1987
 3اتفاقية حقوق الطفل 20 ،نوفمرب /تشرين الثاين  ،1989املعاهدة رقم  1577تاريخ اإلنضمام  01أيار /مايو .1991

 4اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 13 ،ديسمرب /كانون األول  ،2006املعاهدة رقم  2515تاريخ اإلنضمام  26مارس /آذار )2009
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 5يحمي القانون اإلنســاين الدويل فئات معينة من األشــخاص أثناء النزاعات املســلحة .انظر اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيني يف أوقات الحرب 12 ،أغســطس /آب
 ،1949املعاهــدة رقــم  ،U.N.T.S. 287 75املــادة ( 33يشــار إليهــا فيمــا بعــد باتفاقيــة جنيــف الرابعــة)؛ الربوتو ـكـول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف  12أغســطس/
آب  1949واملتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات املســلحة الدوليــة (الربوتو ـكـول األول) 6 ،أغســطس /آب  U.N.T.S 3 ،1977رقــم  1124املــادة  ،)2( 51املــادة [ 11مــن اآلن
فصاعــداً الربوتو ـكـول األول]؛ الربوتو ـكـول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف  12أغســطس /آب  1949واملتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة،
عـريض
(الربوتو ـكـول الثــاين)  06أغســطس /آب  U.N.T.S. 1125 ،1978رقــم  ،609املــادة [ )2( 5مــن اآلن فصاعــداً الربوتو ـكـول الثــاين] .واقـ ُـرح أيضــاً أن الضــرر النفــي ال ـ
يمكــن حمايتــه بموجــب القانــون اإلنســاين الــدويل .انظــر ســتيف ويلكنســون ،ـعـريض لكــن ضخــم :دمــج تأ ـثـرات الصحــة النفســية يف تقييــم التناســب يف القانــون اإلنســاين
الــدويل ،مبــادرة هارفــارد اإلنســانية ( 7أبريــل /نيســان https://reliefweb.int/report/world/incidental-yet-monumental-incorporating- ،)2017
خـراً ،يتــم أيضــاً حمايــة املوظفــن الطبيــن والوحــدات ووســائل النقــل ،راجــع اتفاقيــة جنيــف لتحســن
 .mental-health-impacts-ihl-proportionalityوأ ـ
حالــة الجرحــى وا ـملـرىض يف القــوات املســلحة يف امليــدان ،يف  8ديســمرب /كانــون الثــاين  ،U.N.T.S. 31 75 ،1949املــادة  )1( 19و( 24-26يشــار إليهــا فيمــا بعــد باتفاقيــة
جنيــف األوىل؛ اتفاقيــة جنيــف لتحســن حالــة الجرحــى وا ـملـرىض والغرقــى مــن أ ـفـراد القــوات املســلحة يف البحــر 8 ،ديســمرب /كانــون الثــاين ،U.N.T.S. 85 75 ،1949
املــادة ( 36 ،23يشــار إليهــا فيمــا بعــد باتفاقيــة جنيــف الثانيــة)؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة البنــود 21 ،20 ،18؛ الربوتو ـكـول األول ،املــادة 21 ،15 ،)1( 12؛ الربوتو ـكـول
الثــاين ،البنــود )1( 11 ،9
سـراتيجية ،كليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا ،كليــة حقــوق اإلنســان،
عـاء للدراســات اال ـ
 6يعتمــد هــذا املنشــور عــى ورقــة إعالميــة نشــرها املؤلفــون املشــاركون :مركــز صن ـ
حـرب عــى الصحــة النفســية يف اليمــن :أزمــة مهملــة (http://sanaacenter.org/files/THE_IMPACT_OF_ )2017
مدرســة ميلمــان للصحــة العامــة ،أثــر ال ـ
خـراء نفســيني
خـراء صحيــن ،و ـ
جـزة إىل مراجعــة شــاملة لألدبيــات ،ومقابــات مــع ـ
 .WAR_ON_MENTAL_HEALTH_IN_YEMEN.pdfاســتندت الورقــة املو ـ
واجتماعيــن ،ومســؤويل األمــم املتحــدة والحكومــة اليمنيــة (يشــار إليهــا بموجــز)

 7مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،خطــة االســتجابة اإلنســانية ،2018 :ينايــر /كانــون الثــاين https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ ،2018
.files/resources/20180120_HRPY
_ EMEN_Final.pdf
 8انظر املوجز ،الحاشية  6أعاله.

شـراكة مــع أورينــت ( 20مــارس /آذار )2018
حـرب املســتمرة ،مركــز البحــوث التطبيقيــة يف ـ
طـراب مــا بعــد الصدمــة بــن األطفــال اليمنيــن نتيجــة لل ـ
 9فوزيــة العمــار ،اض ـ
.https://carpo-bonn.org/wp-content/uploads/2018/03/10_carpo_brief_final_printerfriendly.pdf

 10انظر بصفة عامة ،املوجز الحاشية  6أعاله.

 11منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ،الغــارات الجويــة العم ـيـاء :املدنيــون ضحايــا الغــارات الجويــة لقــوات التحالــف بقيــادة ســعودية يف اليمــن 15( ،ديســمرب /كانــون الثــاين
/http://mwatana.org/en/blind_air_strikes )2015

سـاء ا ـلـوكاالت :املديــر العــام ملنظمــة الصحــة العامليــة الدكتــور تيــدروس آدانــوم ،املديــر التنفيــذي لليونيســف أن ـتـوين ليــك ،واملديــر
شـرك الصــادر عــن رؤ ـ
 12انظــر البيــان امل ـ
التنفيــذي لربنامــج األغذيــة العاملــي ديفيــد بيســي ،نــداء قــادة األمــم املتحــدة مــن أجــل رفــع الحصــار اإلنســاين يف اليمــن  -ماليــن األرواح املعرضــة للخطــر الوشــيك16 ،
تشــرين الثــاين /نوفمــر .https://www.unicef.org/media/media_101496.html 2017

 13مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،اليمن 2018 :االحتياجات اإلنسانية 04( ،ديسمرب /كانون الثاين https://reliefweb.int/report/yemen/ 2017
.yemen-2018-humanitarian-needs-overview-enar
 14أمانــة املجلــس التنفيــذي ملنظمــة الصحــة العامليــة ،العــبء العاملــي لالضطرابــات النفســية والحاجــة إىل اســتجابة شــاملة ومنســقة مــن القطاعــات الصحيــة واالجتماعيــة
عــى املســتوى القطــري :تقريــر مــن األمانــة العامــة ،3،الفــرع التنفيــذي  1( 130/9ديســمرب /كانــون الثــاين http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/ )2011
.EB130/B130_9-en.pdf
طـراب مــا بعــد الصدمــة بعــد حــوايل 20
حـول منطقــة يف ليبرييــا أن حــوايل  45يف املائــة مــن الســكان أظهــروا أ ـعـراض اض ـ
 15يف الواقــع ،كشــفت دراســة أجريــت عــام  2010ـ
ســنة مــن انت ـهـاء ال ـنـزاع Sandro Galea et al., Persistent Psychopathology in the Wake of Civil War: Long-Term Posttraumatic Stress
.)Disorder in Nimba County, Liberia, 100 AM. J. PUB. HEALTH 1745 (2010
Theresa S. Betancourt et al., Psychosocial Problems of War-Affected Youth in Northern Uganda: A Qualitative Study, 46 16
.)TRANSCULTURAL PSYCHIATRY 238 (2009

 17العديــد مــن املحــددات األساســية للصحــة هــي حقــوق اإلنســان القائمــة بذاتهــا ،بمــا يف ذلــك الحــق يف الغــذاء وا ـملـاء والصــرف الصحــي والســكن املالئــم .والــدول ملزمــة
سـره مــن خــال التعليقــات العامــة
بتأمــن هــذه الحقــوق يف آن واحــد ،عــى النحــو الــوارد يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وتف ـ
ظـرة عامــة http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.
للجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .ن ـ
( aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11آخــر ـمـرة تمــت زيارتــه يف  11تمــوز /يوليــو )2018
عـاء للدراســات
 18منصــور راجــح ،أمــل ناصــر وفــارع املســلمي ،اليمــن بــدون بنــك مركــزي فاعــل :فقــدان االســتقرار االقتصــادي األســايس وتســارع املجاعــة ،مركــز صن ـ
سـراتيجية 2( ،نوفمــر /تشــرين الثــاين .http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55 )2016
اال ـ

سـراتيجية ( 12نوفمــر http://sanaacenter.org/ )2017
عـاء للدراســات اال ـ
“ 19هنــاك العديــد مــن الشــياطني”  -محادثــة مــع محافــظ تعــز عــي املعمــري ،مركــز صن ـ
.publications/analysis/5046
ً
 20مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ،ضمــان شــريان الحيــاة لليمــن :أهميــة جميــع املــوائن اليمنيــة (اعتبــارا مــن  13نوفمــر /تشــرين الثــاين  13( )2017نوفمــر /تشــرين الثــاين
.https://reliefweb.int/map/yemen/ensuring-yemen-s-lifeline-criticality-all-yemeni-ports-13-nov-2017-enar )2017

 21املجلــس الرنويجــي لالجئــن“ ،إغــاق مطــارات اليمــن أدى إىل مقتــل أشــخاص أكــر مــن الغــارات الجويــة” ( 09أغســطس /آب https://www.nrc.no/ )2017
./news/2017/august/yemen-airport-closure-killed-more-people-than-airstrikes
 22االسرتاتيجية الوطنية اليمنية للصحة النفسية ،الحاشية  17أعاله ،.رقم .5

 23موجز ،الحاشية  6أعاله.

 24موجز ،الحاشية  6أعاله ،.رقم .9

ضـرار التــي لحقــت بالنظــام الصحــي يف اليمــن 6( ،نوفمــر /تشــرين الثــاين  ،)2016منظمــة الصحــة العامليــة ،املكتــب
 25منظمــة الصحــة العامليــة ،مســح يكشــف عــن مــدى األ ـ
اإلقليمــي لشــرق املتوســط http://www.emro.who.int/pdf/media/news/survey-reveals-extent-of-damage-to-yemens-health-system.
.pdf

 | 12التزامات اليمن باحترام وحماية وإعمال الحق في الصحة النفسية

ضـرار التــي لحقــت بالنظــام الصحــي يف اليمــن 6( ،نوفمــر /تشــرين الثــاين  ،)2016منظمــة الصحــة العامليــة ،املكتــب
 26منظمــة الصحــة العامليــة ،مســح يكشــف عــن مــدى األ ـ
اإلقليمــي لشــرق املتوســط http://www.emro.who.int/pdf/media/news/survey-reveals-extent-of-damage-to-yemens-health-system.
.pdf
 27موجز ،الحاشية  6أعاله.

 28موجز ،الحاشية  6أعاله ،.رقم .8

سـراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية( 2011-2015 :مــارس /آذار  )2010رقــم http://sfd.sfd-yemen.org/uploads/ ،58
 29وزارة الصحــة والســكان اليمنيــة ،اال ـ
سـراتيجية اليمــن الوطنيــة للصحــة النفســية)
 issues/healthيف املئــة ( english-20121015-132757.pdf 20مــن اآلن فصاعــداً ا ـ
 30اسرتاتيجية اليمن الوطنية للصحة النفسية ،الحاشية  17أعاله ،.رقم .5

 31معن باري قاسم صالح ،الصحة النفسية يف اليمن العوائق والتحديات( ،)2013( 14 ،عرض تقديمي) .http://slideplayer.com/slide/679600
 32معن باري قاسم صالح وأحمد محمد ميك ،الصحة النفسية يف اليمن :العقبات والتحديات 5ـ الطب النفيس الدويل )2008( 90-91

 33صادقــت حكومــة اليمــن عــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،الحاشــية  4أعــاه ،.وانضمــت إىل جميــع اتفاقيــات حقــوق اإلنســان األخــرى ،باســتثناء الربوتو ـكـول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب و ـغـره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،يف  18ديســمرب /كانــون األول UNTS 2375 ،2002
237؛ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االخت ـفـاء القســري 20 ،ديســمرب /كانــون األول U.N.T.S. 3 2716 ،2006؛ الربوتو ـكـول االختيــاري الثــاين امللحــق
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 15 ،ديسمرب /كانون األول U.N.T.S. 414 ،1642 ،1998؛ واالتفاقية الدولية
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأ ـفـراد أســرهم 1 ،يوليــو /تمــوز .U.N.T.S. 3 2220 ،2003
 34قامــت الحكومــة اليمنيــة إمــا بالتصديــق عــى جميــع اتفاقيــات جنيــف الكــرى أو االنضمــام إليهــا ،باســتثناء بروتو ـكـول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف املؤرخــة يف  12أغســطس/
آب  ،1949واملتعلقــة باعتمــاد شــارة مم ـيـزة إضافيــة (الربوتو ـكـول الثالــث) 8 ،ديســمرب /كانــون األول .U.N.T.S. 261 2404 ،2005

 35الحق يف الصحة النفسية معرتف به يف معاهدات حقوق اإلنسان ،بما يف ذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الحاشية  2أعاله،.
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،الحاشية  4أعاله.؛ العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان ،انظر الجمعية العامة،
القرار رقم  ،III) A( 217اإلعالن األممي لحقوق اإلنسان ( 10ديسمرب /كانون األول  ،)1948الجمعية العامة القرار  ،58/173حق كل فرد يف التمتع بأعىل مستوى
مــن الصحــة الجســدية والنفســية يمكــن بلوغــه ( 22ديســمرب /كانــون األول  ،)2003الجمعيــة العامــة ال ـقـرار رقــم  ،46/118حمايــة األشــخاص املصابــن ب ـمـرض عقــي
وتحســن الرعايــة الصحيــة النفســية ( 17ديســمرب /كانــون األول )1991؛ املعاهــدات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ،انظــر امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب،
 27يونيــو /حز ـيـران  ،U.N.T.S. 217 1520 ،1981املــادة 16 .وامليثــاق األفريقــي لحقــوق ورفاهيــة الطفــل 11 ،يوليــو /تمــوز  ،)CAB/LEG/24.9/49 (1990 ،1990املــادة.
14؛ ـقـرارات املحاكــم اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان ،انظــر عــى ســبيل املثــال املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان (( )2015قضيــة الزاريــو أمــام رومانيــا)؛ جمعيــة الد ـفـاع عــن
حقــوق اإلنســان يف لجنــة رومانيــا  -هلســنيك بالنيابــة عــن إيونيــل غارســيا ضــد رومانيــا ()2015؛  .M.Hضــد اململكــة املتحــدة (])2014؛ مفوضيــة حقــوق اإلنســان للــدول
األمريكية ،قضية ســيمنز لوبيز أمام الربازيل التقرير رقم  ،38/02العريضة  9 ،12/237أكتوبر /تشــرين األول 2002؛ قضية فيكتور روزاريو كونغو أمام اإلكوادور،
التقريــر  ،63/99القضيــة رقــم 11.427؛  OEA/Ser.L/V/11.106 Doc 6. Rev.، 13أبريــل /نيســان 1993؛ محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،مذابــح إتوانغــو
أمــام كولومبيــا ،مفوضيــة حقــوق اإلنســان للــدول األمريكيــة ser. C) No. 148 ،1( ،يوليــو /تمــوز 2006؛ مجتمــع املويوانــا أمــام جمهوريــة ســورينام ،مفوضيــة حقــوق
اإلنســان للــدول األمريكيــة )ser. C( .رقــم  124تاريــخ  ،)2005اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب [قضيــة املنظمــة الســودانية لحقــوق اإلنســان ،وآخــرون
أمــام الســودان  )2009( 279/03-296/05؛ ـقـرارات الهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة ،انظــر عــى ســبيل املثــال ،لجنــة حقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة (وليامــز ضــد جامايــكا) ،رقــم االتصــال  U.N. Doc. CCPR/C/61/D/609/1995 4 ،609/1995تشــرين الثــاين /نوفمــر 1997؛ قضيــة
ضـاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد
ضـاء عــى التمييــز ضــد ا ـملـرأة ( .L.Cضــد بــرو ،اتفاقيــة الق ـ
فرانســيس أمــام جاميــكا ،رقــم االتصــال606/1994؛ اللجنــة املعنيــة بالق ـ
ا ـملـرأة ،وثيقــة األمــم املتحــدة])CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011؛ تقاريــر مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان واملقرريــن الخاصــن لألمــم املتحــدة (التــي
نوقشــت يف املذكرتــن  40و 45أدنــاه)؛ ـقـرارات املحاكــم الوطنيــة؛ واملقــاالت األكاديميــة ،انظــر عــى ســبيل املثــال قضيــة لورانــش أوغســطني والنــش غابــل حقــوق االنســان
لــذوي اإلعاقــات النفســية :منظــور دويل عــى تطبيــق مبــادئ حقــوق االنســان عــى الصحــة النفســية  ،)Maryland L.R. 63 (2004 20جوناثــان مــان وآخــرون ،الصحــة
وحقــوق االنســان  )1( 1الصحــة وحقــوق االنســان  ،7الصفحــة  ،)1999( 7كارال فينتــورا ،القانــون الــدويل ،الصحــة النفســية وحقــوق اإلنســان ،مركــز الحقــوق املدنيــة
واإلنســانية (يونيــو /حز ـيـران )2014

 36لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،التعليــق العــام رقــم  :14الحــق يف التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه (املــادة 12
مــن العهــد)  U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (11آب /أغســطس ( 33 ،)2000يشــار إليــه فيمــا بعــد بالتعليــق العــام رقــم )14
 37التعليق العام رقم  14أعاله .الحاشية .33-37
 38انظر عموماً التعليق العام رقم  ،14الحاشية  33أعاله.

 39التعليق العام رقم  ،14الحاشية  37أعاله.12 ،.

 40تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والنفســية E/CN.4/2005/51 (11 ،شــباط /فربايــر 46 ،)2005؛ تقريــر
املقــرر الخــاص املعنــي بحــق كل فــرد يف التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة الجســدية النفســية يمكــن بلوغــه U.N. Doc. A/HRC/35/21 (28،مــارس /آذار ،55 )2017
فيمــا يــي تقريــر الصحــة النفســية (يشــار إليــه اآلن والحقــاً بــتقرير الصحــة النفســية للمقــرر الخــاص)

 41تقرير الصحة النفسية للمقرر الخاص ،الحاشية أعاله55 ,41 .

 42تقرير الصحة النفسية للمقرر الخاص ،الحاشية أعاله56 ,55 ,41 .

 43وقــد اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة هــذا التأكيــد عــى معالجــة املحــددات األساســية للصحــة النفســية يف عــام  .2017انظــر الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة ،ال ـقـرار الــذي اعتمــده مجلــس حقــوق اإلنســان يف  28ســبتمرب /أي ـلـول  Doc. A/HRC/ RES/ 36/13 ،(9أكتوبــر /تشــرين االول )2018
شـرب ومرافــق صحيــة مناســبة؛ إمــدادات كافيــة مــن الغــذاء اآلمــن والتغذيــة والســكن .ظــروف صحيــة وبيئيــة صحيــة؛
صـول عــى ميــاه آمنــة وميــاه صالحــة لل ـ
 44الح ـ
صـول عــى التعليــم واملعلومــات املتعلقــة بالصحــة .انظــر التعليــق العــام رقــم  ،14الحاشــية  11 37أعــاه.
والح ـ

 45وتشــمل املحــددات “االجتماعيــة” العيــش يف بيئــة آمنــة خاليــة مــن العنــف املباشــر ،والتهديــد بالعنــف ،وال ـنـزاع املســلح؛ وتعزيــز العالقــات الداعمــة .ملزيــد مــن املعلومــات،
انظر تقرير الصحة النفسية للمقرر الخاص ،الحاشية  .67 ،41انظر أيضاً تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية
والنفسية يمكن بلوغه  U.N Doc. A/HRC/68/297 (9آب /أغسطس  )2013يف [ 8يشار إليه اآلن بتقرير الصحة يف حالة الصراع للمقرر الخاص] ؛ التعليق العام
رقم  ،14الحاشية  37أعاله ،10 ،.نقال ً عن “املادة  3املشرتكة” ،الشائعة يف جميع اتفاقيات جنيف األربع .انظر اتفاقية جنيف األوىل ،الحاشية  5أعاله ،.املادة3 .؛
حـرب .املــادة ،3
اتفاقيــة جنيــف الثانيــة ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة 3؛ اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة3 .؛ اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة بمعاملــة أســرى ال ـ
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 12أغســطس /آب  ،U.S.T. 3316، 75 U.N.T.S. 135 6 ،1949املــادة ( 3يشــار إليهــا فيمــا بعــد باتفاقيــة جنيــف الرابعــة) .ويستشــهد أيضــاً بالربوتو ـكـول اإلضــايف األول،
الحاشــية  5أعاله ،.املادة )a( )2( 75؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين ،الحاشــية  5أعاله ،.املادة 4

 46العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 16 ،ديسمرب /كانون األول U.N.T.S. 991 99 ،1966

 47وباملثــل ،فــإن الحــق يف الصحــة النفســية يعتمــد ويتعلــق بإعمــال حقــوق أخــرى بمــا يف ذلــك الحــق يف الغــذاء والســكن والتعليــم والحيــاة وعــدم التمييــز واملســاواة .انظــر
التعليــق العــام رقــم  ،14الحاشــية  37أعــاه .3 ،.عــى ســبيل املثــال ،قــد يــؤدي عــدم توفــر إمــدادات كافيــة مــن األغذيــة والتغذيــة املأمونــة ،كمــا هــو الحــال يف أوقــات
املجاعــة ،إىل تدهــور الصحــة النفســية .انظــرT.S. Sathyanarayana, M.R. Asha, B.N. Ramesh, and K.S. Jagannatha Rao, Understanding :
.)nutrition, depression and mental illness, 50(2) Indian J Psychiatry 77 (2008
 48وهــذا يشــمل حقوقهــم يف الحيــاة والكرامــة وتقريــر املصــر .انظــر تقريــر الصحــة النفســية للمقــرر األممــي الخــاص ،الحاشــية 31 ،41؛ التعليــق العــام رقــم  ،14الحاشــية
 37أعــاه.8 ،.

 49وهــذا يشــمل حقوقهــم يف الحيــاة والكرامــة وتقريــر املصــر .انظــر تقريــر الصحــة النفســية للمقــرر األممــي الخــاص ،الحاشــية 31 ،41؛ التعليــق العــام رقــم  ،14الحاشــية
 37أعــاه.8 ،.
 50مذكور أعاله.

 51انظــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ال ـقـرار  7 ،2000/10حز ـيـران /يوليــو  ،2001ليانــدرو ديســبوي (املقــرر الخــاص املعنــي باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وحقــوق اإلنســان)،
حقــوق اإلنســان واإلعاقــةU.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1991/31 (1991 ،؛ إيريــكا إيريــن دايــس (املقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحمايــة األقليــات)،
طـراب عقــي.)U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/17 (1983 ،
ومبــادئ ،وتوجيهــات ،وضمانــات لحمايــة األشــخاص املحتجزيــن ألســباب اعتــال الصحــة أو اض ـ
 52الهامش  43أعاله.

طـراف (املــادة  ،2الف ـقـرة  1مــن امليثــاق U.N.
 53لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،التعليــق العــام رقــم  :3طبيعــة التزامــات الــدول األ ـ
 Doc. E/1991/23 (14ديســمرب /كانــون األون ( ،)1990يشــار إليــه فيمــا بعــد بالتعليــق العــام رقــم  ،12 )3التعليــق العــام رقــم  ،14الحاشــية أعــاه.18-27 37 .
 54العديــد مــن املحــددات األساســية للصحــة هــي حقــوق اإلنســان القائمــة بذاتهــا ،بمــا يف ذلــك الحــق يف الغــذاء وا ـملـاء والصــرف الصحــي والســكن املالئــم .والــدول ملزمــة
بتأمني هذه الحقوق يف آن واحد ،عىل النحو الوارد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الحاشية  2أعاله ،.وتفسريها من خالل
التعليقات العامة للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .نظرة عامةhttp://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ :
صـول يف  11يوليــو /تمــوز )2018
( TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11آخــر و ـ
 55التعليق العام رقم  ،14الحاشية  37أعاله ،.والتعليق العام رقم  ،3الحاشية  54أعاله.

 56التعليق العام رقم  ،14الحاشية  37أعاله.
 57التعليق العام رقم  ،14الحاشية  37أعاله.

 58التعليق العام رقم  ،14الحاشية  37أعاله.

 59التعليق العام رقم  ،14الحاشية  4437 ,أعاله.

 60تحــت الربوتو ـكـول اإلضــايف األول ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة (8ه) ،تشــمل “الوحــدات الطبيــة” املنشــآت والوحــدات األخــرى ،الثابتــة أو املتنقلــة ،الدائمــة أو املؤقتــة،
املنظمــة أل ـغـراض طبيــة.

 61انظــر اتفاقيــة جنيــف األوىل ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة 24-26 ،)1( 19؛ اتفاقيــة جنيــف الثانيــة ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة 36 ،23؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،الحاشــية 46
أعاله ،.املواد  18و 20و21؛ الربوتوكول اإلضايف األول ،الحاشــية  5أعاله ،.املواد 21 ،15 ،)1( 12؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين ،الحاشــية  5أعاله ،.املواد )1( 11 9

 62انظــر اتفاقيــة جنيــف األوىل ،الحاشــية  5أعــاه ،.املــادة)2( 19 .؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،الحاشــية  46أعــاه ،.املــادة)5( 18 .؛ الربوتو ـكـول اإلضــايف األول ،الحاشــية 5
أعــاه ،.املــادة )4( 12

 63الربوتوكول اإلضايف األول ،الحاشية  5أعاله ،.املادة ( 8أ)

 64ـقـرار الجمعيــة العامــة رقــم  ،60/147املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق يف االنتصــاف والتظلــم لضحايــا االنت ـهـاكات الجســيمة للقانــون الــدويل لحقــوق
طـرة للقانــون اإلنســاين الــدويل ( 21مــارس /آذار  )2006املــادة ( 3يشــار إليهــا الحقــاً باملبــادئ األساســية للحــق يف االنتصــاف)
اإلنســان واالنت ـهـاكات الخ ـ
 65املبادئ األساسية للحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد .17

 66املبادئ األساسية للحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد (4 ،3ب).

 67املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد (3ج).a)، 12، 13( 11 ،

 68املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد .20
 69املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد .21

 70املبادئ األساسية بشأن الحق يف االنتصاف ،الحاشية  65أعاله ،.املواد .23
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مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر اإلنتاج
المعرفي ،مع تركيز خاص على اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز المتوفرة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية في اليمن،
بهدف التأثير في السياسات المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقة باليمن.
http://sanaacenter.org
تعمل عيادة حقوق اإلنسان في كلية كولومبيا للقانون بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني
والمجتمعات المحلية لتعزيز حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم ،وتثقيف الجيل القادم
من مناصري العدالة االجتماعية .وهي تقوم بجهود الحقائق والتحليل القانوني والسياسي
والدعاوى القضائية والدورات التدريبية والمناصرة.
http://www.law.columbia.edu/clinics/human-rights-clinic
مدرسة براون في جامعة واشنطن في سانت لويس هي مدرسة رائدة في العمل االجتماعي
ال
والصحة العامة .وهي ملتزمة بمكافحة آثار القمع والعنصرية الممنهجة لبناء عالم أكثر عد ً
وإنصاف ًا ،كما تقوم بجهود استقصاء وإبالغ بشأن توزيع الموارد بصورة منصفة لدعم الصحة
والرفاه عبر المجتمعات.
https://brownschool.wustl.edu

