
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وألاًادي وغيرها  , وألازحلمً البطس هحسماإلاهمت مً باإلاعاق مً فلد ألاطساف  ًلطد هىا

ت والخسوب. ألسباب   طبُعُت والخللت ؤواإلاسض, ؤو ؤسباب بشٍس

وممً  ممً بعاكتهم طبُعُت, ًىحد في الطىماٌ وسبت هبيرة مً اإلاعاكين,وبطبُعت الخاٌ 

سىاء واهذ الخسوب البالد بها الخسوب التي مسث ها الطىماٌ مً تشهدالتي  ليىازرباجإزسوا

ت في عهد ببان الخيىمت  والخسوب مع الجبهاث اإلاخمسدةؤ, الخازحُت مع دولت ؤخسي  اإلاسهٍص

البالد بعد انهُاز الخىم  تهاوالخسوب اللبلُت التي شهدؤ د بسي االسئِس الساحل محمد سُ

ي الت 77الىطىُت الطىمالُت في حسب  اللىاثفي الطىماٌ معاكى مً بين اإلاعاكين  .اإلاسهصي 

 . , والخسوب مع الجبهاث هاًت السبعُيُاث مً اللسن اإلااض يبين الطىماٌ وبزُىبُا في ن ثداز 

 

 في مستشفى مرجيني القىاث الىطنيت معاقي من عنصران

 اسخثىائُت هظسا لظسوفهم.ت وعىاًت سعاًبًحظى اإلاعاكىن في الدٌو واإلاجخمعاث اإلاخطىزة 

وبما ؤن  بلى اإلاعاق بعين السحمت والشفلت.واإلاجخمع الطىمالي  هغيره مً اإلاجخمعاث ًىظس 

ذلً هم حعلسمهم مً ؤحل الىطً ا ؤعضاء حفلدو  اإلاعاكين مً اللىاث الىطىُت الطىمالُت

تمحل اهخمام  مً كبل  الخاضتًخللىن السعاًت والعىاًت ىاواهحُث , السابلت الخيىمت اإلاسهٍص

 .مً ؤحل الىطً مما لديهس إهفبضخىاؤبطاالازهم عخبابالدولت



 
 
ت ودخٌى البالد في ؤج ن مً فلد اإلاعاكى  ىن ضساعاث داخلُتلىً وبعد انهُاز الخيىمت اإلاسهٍص

جضطلع بمساولُت , حُث غابذ الخيىمت التي واهذ السعاًت التي واهىا ًللىنها اللىاث الىطىُت

 . زعاًتهم

 القىاث الىطنيت : معاقيمعاهاة 

ألاهلُت الخسوب في ظل مً ؤلاهماٌ والضُاع شدًدة للي اإلاعاكىن مً اللىاث الىطىُت معاهاة

 
 
مساحل ب ثمس . معاهاة آلان حتىن منها ٌعاهى والًصالىن , ذ بالبالدوالفىض ى العازمت التي حل

الري ًبدًه بمساعدة اإلاعاكين مً اللىاث الىطىُت على السغم مً بعض الاهخمام  مخخلفت

وكُام بعض اإلاساولين الخيىمُين في على مسخىي ألافساد والهُئاث,  إلاجخمع الطىماليا

 لعدم هفاًت هره اإلاساعداث ىظماث ؤلاغازُت الدولُت الخيىماث اإلااكخت, واإلا
ً
بمساعدتهم, هظسا

 , لسد احخُاحاث اإلاعاكين

ازة بلى مسدشفى مسجُنلبحىث والدراساثل مركز مقديشى كام وكد  إلاعاكين ا ملس   حُث يبالٍص

  ُ ُ  ت مً اللىاث الىطى ألاوضاع وذلً بهدف زضد  ؤسسة, 828 ـًلدز عددهم ب ًالرً تالطىمال

  ُ  ىنها .الىشف عً حجم اإلاعاهاة التي ًىاحه ت التي ٌعِشىن فيها مً ؤحلاإلاعِشُت والصخ

 

 البىابت الرئيسيت للمستشفى



عبد هللا اإلاعاكين اإلاخحدر باسم مجمىعت مً اإلاعاكين مً بُنهم مع والخدًث وكد جم الللاء 

ر ,محمد دعالي  وواكع ؤداء ول, اإلاعاكىن  فيها هص ملدٌشى عً اإلاعاهاة التي ٌعِشإلاس  الري جحد 

ت اإلاخمثلت فيوخطىضا  مً الخيىمت الطىمالُت  وشازة الدفاع الطىمالُت اإلااسست العسىٍس

ين, والخجاز  زهم ادو ؤ, والشعب الطىمالي والسُاسُين الطىمالُينواإلاساولين العسىٍس

 . عمىماججاههم 

جطىعه  اإلاإساوي  الري جفاضُل الىاكع بعضزوي اإلاخحدر باسم اإلاعاكين إلاسهص ملدٌشى 

 ي, حُث ذهس مًاإلاعاهاة اللاسُت التي ًمس بها اإلاعاكىن مً اللىاث الىطىُت في مسدشفى مسجُن

مً ؤعساض الضعف والانهُاز  اوما جسجب عليهوسىء الخغرًت , عدم جىفس الغراء اليافي معاهاتهم

س, وهجىم ألامساض  ً على الخسهت والنزوٌ مً السٍس لدزحت ؤن البعض ؤضبحىا غير كادٍز

ت  ل  الاهتهاٍش  .ان الخغرًت الجُدة إلالاومت اإلاسضمع فلدوالس 

 

 العينين, مصاب في 77معاقي حرب أحد  : عبدهللا دعا لياملتحدث 

ت اإلاخمثلت في وشازة الدفا ع الطىمالُت, فلد وعً الدوز الخيىمي وخطىضا اإلااسست العسىٍس

ضألت الدوز الخيىمي عمىما بل وغُابه في ؤغلب ألاوكاث ججاه اإلاعاكين مً ضسح اإلاخحدر ب

 
 

دفاع اإلاخمثلت بسواجب شازة الث غير مىخظمت مً كبل و بعاها ًىحد  ؤههاللىاث الىطىُت, بال

ؤسسهم اإلاعِشُت التي ال ًخمىىىن لىنها غير وافُه لسد احخُاحاث  ,غرائُت وحعُِىاثت, زمٍص

 .بسبب ؤلاعاكتمً جدبيرها 



ًٍ في حسب " بسماعُل محمد ببساهُم مً اإلاخإزس ممً الخلى بهم اإلاسهص مً هاالء اإلاعاكين و 

اٌ ىسس ي اًخحسن بىاسطت ال, وهى 8982بزُىبا ببان الخىم العسىسي في عام  " ضد   ىبلبل لىل 

ت التي تهاحم الفسد  , ٌعاوي فىق بعاكخه مً مسض السلللمعاكين الري هى مً ألامساض الاهتهاٍش

حُدة إلالاومت هرا وال ًجد حغرًت الىاحمت عً ؤي  سبب مً ألاسباب,  في حاالث ضعف اإلاىاعت

, حُث باجذ بعض ؤعضاء حسمه ي ٌعاوي منهاالت عطبُتالشاول اإلا بلى , باإلضافتاإلاسض

 الخحسن .على غير كادزة مشلىلت, 

 

 املعاق : إسماعيل محمد

 

 

 

 

 

 



ى محمد معلم, الري جإزس في الخسوب مع الجبهاث سهص معهم بىاإلااإلاعاكين الرًً الخلى ومً بين 

ُت في عُىه الُمنى حلجدود, ؤضابخه شظمً محافظت , في مىطلت بىز غسىلي 8984في عام 

ا ًفسش سىائله بلى داخل زؤسه, وهفرث منها  ًًّ سبب له آلاالم حتى آلان, وانوال ًصاٌ حسحه هد  َو

ُ   خططذ مً ضمً حاالث ضعبت إلزسالهم للعالج في الخازج لعدم جىفس ت الخيىمت الخال

بعد  بحساءاث سفسه اهلطعذ فجإة  , لىًالخلىُاث الالشمت إلاعالجت بضاباتهم في الداخل

 .   هسفس سخطداز حىاش ا

 

 

 املعاق:  بنى محمد معلم

 :احتياجاث معاقى القىاث الىطنيت 

 خحدر إلاسهص ملدٌشى بعدم وحىد حهت ما حعٌى اإلاعاكين مً اللىاث الىطىُتوضح اإلاؤ

ث الِسيرة عاهامً الشعب الطىمالي ومً ؤلا  باسخثىاء اإلاساعداث ؤلاوساهُت غير اإلاىخظمت

ت  ت لألسس.سجىفي لوالتي ال ,كبل وشازة الدفاع مًوالسمٍص  د  الخاحاث الضسوٍز

في جإمين والتي جخمثل  ,وعد  اإلاخحدر الاحخُاحاث ألاساسُت للمعاكين مً اللىاث الىطىُت

مً هاحس جحطُل  ي اإلاعاكىن وؤسسهم, حُث ٌعاواللىث الضسوزي, واإلاُاه الطالخت للشسب



 الصخُت والسعاًت الاسخثىائُتباإلضافت بلى السعاًت مً عدم جىفس  اإلاُاه الىظُفت, الغراء و 

ت وؤن   مضاعفاث الىثير منهم ٌعاهىن مً  الخاضت بهم همعاكين لهم احخُاحاتهم الخاضت, خاض 

  .ؤلاعاكتبلى حاهب  ؤخسي 

د اإلاخحدر على ضسوزة مساعدة اإلاجخمع الطىمالي حيىمت وشعبا للمعاكين مًو  اللىاث  شد 

, وؤنهم ًخىكىن بلى زئٍت ؤطفالهم وكد ازحسمذ هرا بازنالىطىُت وخطىضا في شهس  زمضان اإلا

 .باقي ألاطفاٌ فسحت العُد اإلالبلبسمت الفسح على شفاههم لِشازوىا 

  :عن املستشفى

حعىد حسمُخه للىاء ؤلاًطالي  ًلع في مدًىت ملدشى العاضمت,لللىاث الىطىُت  مسدشفى مسجُني

سحع بىائه وجإسِسه بلى بداًاث اللسن الخاسع عشس   على ًد سلطت الاسخعماز. ,8988مسجُني, ٍو

مً بين اإلاسافم التي طالها الخساب والضُاع , ولم وبعد انهُاز الىظام السابم ؤضبح اإلاسدشفى 

ت هثيرة ؤهمها كسم ًخيىن اإلاسدشفى مً ؤكسام وؤحىح .ماسساث وؤؤفساد عىاًت مً  ًجد

ت , وكسم ألاشعتان للعملُاثضالخ ث وبهالعملُا لم جفلذ ؤكسام ؤخسي و , والخحالُل اإلاخبًر

ب   .   ساحل الفىض ىخالٌ مؤي  منها مً ؤًدي الخدمير والخخٍس

 

 الخراب حىله إلى مزبلت املستشفى  جاهب من
ّ
 ويظهر أن



 في وشازة الدفاع الطىمالُت وكد حاهذ ؤخيرا مً 
ً
الخفاجت بلى اإلاسدشفى, حُث بدؤث ماخسا

 .الخابعت لىشازة الدفاع ؤلاًطالُت بًداخعاون مع ماسست البمىه ؤحصاء جسمُم 

ىد اإلااضُت طُلت العلوؤسسهم مإوي للمعاكين مً اللىاث الىطىُت حاهب مً اإلاسدشفى وان 

ت. وفي فترة الخيىمت الخالُت جسددث ؤخباز بىحى  بضداز ؤوامس د جىحه هحى مىر الخيىمت اإلاسهٍص

ه وبفضل جدخل  ,ؤًام كائد اللىاث اإلاسلخت السابم بهطى كسش يفي   بليهم بةخالئه , وذلً
 
 ؤه

 
بال

ين ؤبسشهم اللىاء محمد ؤحمد آدم اإلاعسوف باللىاء " بىد ", جم  وؤد هره الفىسة بعض العسىٍس

 للدوز الىطني الري ضحى هاالء الجىىد في ؤدائه
ً
 .احتراما

 جىصياث: 

إ   ُ ازة وزضد ألاوضاع اإلاعِشُت والصخُت للمعاكين مً اللىاث الىطىُت ته مً خالٌ هره الٍص

م الخىضُاث الخالُت للمعىُين مً الجهاث السسمُت وغير السسمُت:   إلاسهص  ملدٌشى ؤن ًلد 

ت مىخظمت ومسخمسة, لخمىين اإلاعاكين مً سد  -8 السعي بلى جىفير مخططاث شهٍس

ت اإلاعِشُت اإلاخخلفت. الاحخُاحاث ألاس  ٍس

بضالح آباز اإلاُاه اإلاخىاحدة في اإلاسدشفي للخطٌى على مُاه هظُفت وضالخت  -2

 لالسخخدام.

 للخاحت اإلالخت  الخدمت الىهسبائُت ألسس اإلاعاكين,جىفير  -3
ً
مع العلم بإن بليها. وذلً هظسا

ا.  البعض معاكين بطٍس

م لهم الخدماث افخخاح مسخىضف طبي  السعي بلى ا -4 عالج ًلد   اإلاسض ي منهم.لصخُت َو

 بميانمً  حُث ٌسىد جخىف لدي اإلاعاكينين, اإلاباوي السىىُت لعائالث اإلاعاكجسمُم  -5

 في ؤي لخظت.اإلاباوي اللدًمت  انهُاز هره

 جىفير الفسص الخعلُمُت ألطفالهم. -6

 ا
ً
مساولُت على عاجم اإلاجخمع الطىمالي حيىمت وشعبا مً اللىاث الىطىُت إلاعاكىن وؤخيرا

ولخاق ذلً بهم في سبُل  النهىض لسد احخُاحاتهم بمفسدهم,بهظسا لظسوفهم التي ال حسمح 

ب على اإلاجخمع الطىمالي وفي ملدمخه الخيىمت وزحاٌ  ؤداء واحب وطني  عام, وبالخالي ًخىح 

ل ُ   ألاعماٌ جحم  كين, وبالراث الرًً هاضلىا وجضسزوا مً ججاه اإلاخضسزًٍ واإلاعااتهم مساول

 ؤحل الىطً.


