


ورقة سياسات

إعداد د. هاني المغلس

المدنيــــــــــون من ذوي اإلعاقـــة 
بسبب النزاع المسلح في اليمن 

 تقييم أثر اإلعاقة وصعوبات الوصول 
واالحتياجات من واقع حاالت ميدانية موثقة

“مواطنــة” منظمــة مســتقلة تأسســت فــي اليمــن مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان منــذ عــام 2007، وبالرغــم مــن رفــض نظــام الرئيــس الســابق علــى عبــد اللــه 
ــذاك، فقــد اســتطاعت ممارســة نشــاطها والمشــاركة مــع  ــح منحهــا تصريحــًا آن صال
جهــات أخــرى فــي حمــات مناصــرة ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي مختلــف 
ارتكبــت علــى خلفيــة حــروب صعــدة، والتــي  التــي  اليمــن منهــا االنتهــاكات  أرجــاء 
تعرضــت لهــا اعتصامــات الحــراك الجنوبــي الســلمي، إلــى جانــب اعتقــاالت النشــطاء 
ــة” بالتعــاون والتنســيق مــع شــركاء  ــن. كمــا قامــت “مواطن ــن والصحفيي والمعارضي

دولييــن فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اليمــن.
فــي فبرايــر/ شــباط 2021، تــم ترشــيح مواطنــة لحقــوق اإلنســان وحملــة مناهضــة 

تجــارة األســلحة لجائــزة نوبــل للســام لعــام 2021.

تــم إصــدار ورقــة السياســات هــذه بتمويــل مــن Atlas Alliance كجــزء مــن حملــة 
التوعيــة المرتبطــة بالقمــة العالميــة لإلعاقــة 2022. وتهــدف الحملــة إلــى زيــادة 
الوعــي بحقــوق اإلنســان لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واإلشــكاالت التــي تواجههــم  

خــال األزمــات اإلنســانية والنــزاع المســلح.
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تناولــت الورقــة اآلثــار والتبعــات النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي لحقــت بالمدنييــن مــن ذوي اإلعاقــة 
ــزاع المســلح فــي اليمــن، بإلقــاء الضــوء علــى معاناتهــم واحتياجاتهــم والصعوبــات المضاعفــة التــي  بســبب الن
تواجههــم، وأشــكال الدعــم والمســاعدة التــي يحصلــون عليهــا، إضافــة إلــى جهودهــم الفرديــة فــي التأقلــم مــع 
وضعهــم الجديــد. وقدمــت الورقــة جملــة مــن التوصيــات والمقترحــات العمليــة لدعــم ومســاندة هــذه الفئــة 

مــن ذوي اإلعاقــة بصــورة مســتدامة.

يمثــل ذوي اإلعاقــة الناجمــة عــن النــزاع المســلح جــزًءا مــن مجتمــع ذوي اإلعاقــة األوســع فــي اليمــن، لــذا فــإن 
معظــم المحــاور الــواردة فــي هــذه الورقــة تنطبــق علــى جميــع ذوي وذوات اإلعاقــة، علــى اختــاف األســباب 

التــي أدت إلــى إحــداث اإلعاقــة بمــا فــي ذلــك المولوديــن والمولــودات بإعاقــة.

اســتندت الورقــة إلــى حــاالت ميدانيــة، قامــت »مواطنــة« بتوثيقهــا خــال الفتــرة 2019 – 2021 لمدنييــن 
أصيبــوا بإعاقــات جســدية أو بصريــة بســبب النــزاع المســلح. وقــد ُأجريــت مقابــات إضافيــة معمقــة مــع عشــرين 
حالــة موثقــة مطلــع شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، الســتيفاء المعلومــات المطلوبــة إلعــداد هــذه الورقــة، 
شــملت أطفــااًل، ونســاء ورجــال مــن مختلــف األعمــار، تعرضــوا ألنمــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات المســببة 
لإلعاقــة؛ نتيجــة زراعــة األلغــام، أو القصــف الجــوي، أو القصــف البــري، أو الرصــاص الحــي، أو المخلفــات غيــر 
المنفجــرة، فــي ثمانــي محافظــات يمنيــة؛ هــي: صنعــاء، وتعــز، والُحديــدة، وأبيــن، والضالــع، والبيضــاء، ومــأرب، 
ولحــج، مــع تركــز أغلــب الحــاالت فــي الريــف، وشــمولها نازحيــن، أو أشــخاًصا أصيبــوا بعــد العــودة مــن النــزوح إلــى 

مناطقهــم األصليــة. 

وفــي ســياق إعــداد الورقــة، ُعقــدت بمقــر »مواطنــة« لحقــوق اإلنســان فــي 11 ينايــر/ كانــون الثانــي 2022، 
جلســة نقــاش نوعيــة بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي المنظمــات الدوليــة والمحليــة المعنيــة باألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي اليمــن، وانصبــت المشــاركة فــي جانــب الصعوبــات والعقبــات التــي تواجــه تقديــم الخدمــات لــذوي 
وذوات اإلعاقــة مــن المدنييــن فــي اليمــن، مــن واقــع خبــرات وتجــارب المشــاركين، وكــذا آليــات عمــل المنظمــات 

المعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وســبل تطويرهــا فــي ظــل اســتمرار النــزاع.

المقدمة

المنهجية



المحاور األساسية للورقة
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أواًل: اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية لإلعاقة

أ.      اآلثار النفسية 

تراوحــت اآلثــار النفســية الناجمــة عــن اإلعاقــة بيــن الشــعور بالصدمــة عنــد حــدوث اإلعاقــة، وبيــن الوقــوع 
ــا لنــوع اإلعاقــة؛  ا تبعًّ فريســة لاكتئــاب واإلحبــاط، وربمــا الشــعور القاتــل بالعجــز. وتتفــاوت اآلثــار النفســية نســبيًّ
وعلــى ســبيل المثــال فــإن األشــخاص الذيــن فقــدوا القــدرة الكليــة علــى الحركــة، أو أصيبــوا بإعاقــات مزدوجــة، 
هــم أكثــر عرضــة آلثــار نفســية شــديدة الســوء. وثمــة تباينــات أخــرى علــى اســاس النــوع االجتماعــي، حيــث يبــدو 
شــعور النســاء المعاقــات باآلثــار النفســية لإلعاقــة، بمــا فيهــا اإلعاقــة الجزئيــة، اشــد وطــأة مقارنــة بالرجــال 
ألســباب تتعلــق بحساســية النســاء المرتفعــة للوصــم االجتماعــي، فــي مقابــل حساســية الرجــال مــن ذوي 
اإلعاقــة للتبعــات االقتصاديــة، حيــث تعنــي اإلعاقــة الحرمــان مــن المــورد االقتصــادي وبالتالــي مــن المكانــة 

فــي المجتمــع. 

ب.     اآلثار االجتماعية

تــؤدي إعاقــة النســاء علــى وجــه التحديــد إلــى تعميــق النظــرة االجتماعيــة الدونيــة للمــرأة، وينتــج عنهــا مفاقمــة 
أوضــاع الامســاواة الســائدة فــي المجتمــع، وربمــا ظهــور صــوٍر مختلفــة مــن ســوء المعاملــة واإلهمــال للمــرأة 
المعاقــة. وتميــل عائــات توجــد بهــا فتيــات غيــر متزوجــات أصبــن بإعاقــة جســدية إلــى فــرض قيــوٍد مشــددة 

علــى خروجهــن مــن المنــازل. 

ينجــم عــن اإلعاقــة بســبب الحــرب تبعــات خطيــرة علــى المجتمــع، فمثــًا ال يتوقــف أثــر إصابــة شــخص باإلعاقــة 
فــي الريــف نتيجــة انفجــار لغــم فــي المرعــى أو بالقــرب مــن اآلبــار، علــى مجــرد اإلعاقــة الفرديــة، بــل يعنــي حرمــان 
القريــة مــن مصــادر أساســية للحيــاة والــرزق، واضطــرار ســكانها إلــى البحــث عــن اســتراتيجيات بديلــة للعيــش، 

كالنــزوح إلــى أماكــن أكثــر أمًنــا.

جـ.     اآلثار االقتصادية

ا فــي مجــرى الحيــاة الطبيعيــة لألســرة، والــذي قــد يكــون فقــَد، إلــى جــوار  تعنــي إعاقــة العائــل تغيــًرا مأســاويًّ
اإلصابــة، مصــدَر رزقــه الوحيــد. كمــا يــراود بعــض النســاء المصابــات بإعاقــات جســدية أو بصريــة شــعوٌر بانحســار 
أدوارهــن االقتصاديــة، وتــرزح بعــض النســاء ذوات اإلعاقــة تحــت وطــأة الشــعور بأنهــن عالــة دائمــة علــى األســرة 

ــا.  وغيــر نافعــات اقتصاديًّ
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ثانًيا: صعوبات الوصول إلى الخدمات األساسية

واجــه المعاقــون المدنيــون بســبب النــزاع المســلح فــي اليمــن صعوبــات كبيــرة فــي الوصــول إلــى الخدمــات 
ــاة، وإلــى خدمــات الرعايــة  ــات الوصــول إلــى الخدمــات الطبيــة المنِقــذة للحي األساســية، بمــا فــي ذلــك صعوب
والمتابعــة الصحيــة الاحقــة، وصعوبــة الوصــول إلــى مراكــز توزيــع المســاعدات الغذائيــة. وأفــاد عــدد مــن 
األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون فــي الريــف، بصعوبــة مواصلــة التعليــم بعــد اإلعاقــة نتيجــة ُبعــد 
المســافة عــن المدرســة، وقــال آخــرون إنهــم اضطــروا لتــرك المدرســة مؤقًتــا بســبب المكــث فــي المستشــفى 
والمتابعــة الصحيــة، لكــن بمــرور الوقــت أصبحــت المدرســة بالنســبة إليهــم جــزًءا مــن الماضــي؛ نتيجــة صعوبــة 

الحركــة ومشــقة الوصــول إليهــا.

ثالًثا: االحتياجات الخاصة بذوي اإلعاقة 

األطــراف  وتحديــدا  البدنــي  التأهيــل  أدوات  إلــى  الحاجــة  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  احتياجــات  تتركــز 
االصطناعيــة الســفلية والكراســي ذاتيــة الحركــة. وشــكى البعــض ممــن حصلــوا علــى أطــراف اصطناعيــة مــن 
عــدم ماءمتهــا، أو مــن تســببها بــآالم حــادة اضطرتهــم إلــى عــدم اســتخدامها. وال يــزال معظــم األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الذيــن تمــت مقابلتهــم، بحاجــة إمــا إلــى عمليــات جراحيــة إضافيــة، أو إزالــة الشــظايا أو الصفائــح 
المعدنيــة، أو الخضــوع ألجهــزة تقويــم العظــام، أو تلقــي خدمــة المتابعــة الطبيــة المتخصصــة. وتعــّد الحاجــة 

إلــى إعــادة التأهيــل النفســي المتخصــص ضــرورة قصــوى بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

رابًعا: العون المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ مساعدة األسرة 

يعتمــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن مختلــف األعمــار علــى العائلــة لتلقــي المســاعدة، وتقــوم االســرة بــأدوار 
متنوعــة تشــمل توفيــر االحتياجــات األساســية، وعمــل تجهيــزات تتناســب مــع وضــع المعــاق لمســاعدته علــى 
ــح األشــخاص ذوي اإلعاقــة  ــزل، والدعــم النفســي والمعنــوي، ومن ــه بصــورة أفضــل داخــل المن ممارســة حيات

خاصــة مــن األطفــال الشــعور باألمــان والحمايــة فــي ظــل االفتقــار آلليــات الحمايــة المؤسســية.

خامًسا: جهود المنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة

تشــوب جهــود المنظمــات المعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اليمــن أوجــه قصــور متعــددة األوجــه، 
ــل النــزاع المســلح بحــد ذاتــه أحــد أهــم العقبــات فــي طريــق إيجــاد شــبكة دعــم ومعونــة فاعلــة وملبيــة  ويمّث
لاحتياجــات. لقــد تعــذر علــى عــدد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحصــول علــى المعونــة الطبيــة المجانيــة. 
واتســمت المســاعدة المنقــذة للحيــاة التــي حصــل عليهــا بالفعــل أشــخاص ذوي إعاقــة، بكونهــا قصيــرة األجــل، 
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وتغطــي تكاليــف إجــراء عمليــات جراحيــة خــال األيــام األولــى للحــادث، أو تقديــم الرعايــة الطبيــة الفوريــة بعــد 
ــل الدعــُم النفســي الحلقــَة المفقــودة فــي الجهــود التــي  اإلحالــة، أو دفــع تكاليــف العــاج لمــرة واحــدة. ومّث

ــة بمســاعدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. تقــوم بهــا منظمــات معني

فــي المقابــل، أحدثــت التدخــات طويلــة المــدى التــي نفذتهــا منظمــات معنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــا فــي حيــاة اغلــب مــن تلقــوا هــذا النــوع مــن المســاعدة، فقــد أســهم حصــول البعــض علــى أطــراف  فارًقــا نوعيًّ
اصطناعيــة مائمــة فــي مســاعدتهم علــى الحركــة فــي وقــت قياســي، وســاعد الدعــم النفســي الــذي تلقتــه 

فتــاة ذات إعاقــة جســدية فــي تجــاوز اآلثــار النفســية الخطيــرة لإلعاقــة بصــورة تبعــث علــى التفــاؤل.

سادًسا: تحدي اإلعاقة؛ نماذج من جهود ذاتية 

ــا وللتأقلــم مــع اآلثــار الناجمــة عنهــا، تتمثــل فــي اإلصــرار علــى الذهــاب  ثمــة نمــاذج الفتــة لتحــدي اإلعاقــة ذاتيًّ
ــات الحركــة، والبــدء  إلــى المدرســة بالنســبة لبعــض االطفــال بتشــجيع مــن األســرة، والتخطــي الجزئــي لصعوب
يتحلــى معظــم  بعــد اإلصابــة مباشــرة.  بهــا  القيــام  المعــاق  الشــخص  اعمــال كان يصعــب علــى  بممارســة 
األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم بــإرادة قويــة لتحــدي اإلعاقــة، غيــر أن حالــة النــزاع طويلــة األمــد تقــوض 
باســتمرار فــرص تحويــل إرادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة إلــى نمــاذج عمليــة قابلــة للماحظــة، إضافــة إلــى حالــة 
االفتقــار الشــديدة ألدوات التأهيــل البدنــي المائمــة التــي يعــد توافرهــا شــرطا اساســيا لتجــاوز اإلعاقــة، وإعــادة 

ــة.   ــز فــرص تنميــة القــدرات، واظهــار المهــارات الخاصــة الكامن االندمــاج بالمجتمــع، وتعزي
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التوصيات 

إلى أطراف النزاع المختلفة

العدالــة . 1 إلــى  وصولهــم  وضمــان  المســلح  النــزاع  حــاالت  فــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حمايــة 
عوائــق. دون  اإلنســانية  والمســاعدات  األساســية  والخدمــات 

وقــف اســتخدام األســلحة المتفجــرة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان، وااللتــزام بالقانــون الدولــي . 2
االنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق االنســان.

إلى المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية باألشخاص ذوي 
اإلعاقة

تطويــر آليــات العمــل أثنــاء الطــوارئ لتتناســب مــع متطلبــات ذوي اإلعاقــة مــن المدنييــن خــال . 1
النــزاع. 

بناء قدرات المراكز والكوادر الصحية وخاصة في األرياف خال أوقات النزاع.. 2

الجهــات . 	 مــع  بالتعــاون  اإلعاقــة  المدنييــن ذوي  األشــخاص  ديناميكــي الحتياجــات  تحديــد  إجــراء 
االحتياجــات. لتلبيــة جميــع  المعاقيــن، ووضــع خطــة شــاملة  وتأهيــل  رعايــة  الرســمية وصنــدوق 

تدقيــق معاييــر تلبيــة االحتياجــات الخاصــة، وضمــان حصــول ذوي اإلعاقــة علــى أطــراف اصطناعيــة . 	
مائمــة وغيــر متدنيــة الجــودة. وتنظيــم برامــج تأهيليــة للمختصيــن فــي تصنيــع وتركيــب األطــراف 

االصطناعيــة.

النزاعــات . 	 بســبب  اإلعاقــة  ذوي  مجتمــع  بخصوصيــة  للتعريــف  دوليــة  مناصــرة  حمــات  تنظيــم 
المســلحة، وبحاجتــه إلــى آليــات مســاعدة فوريــة وإلــزام الحكومــات بتقديــم التعويضــات العادلــة، 
وكفالــة الحــق القانونــي فــي مقاضــاة األطــراف التــي مارســت انتهــاكات مقصــودة مســببة لإلعاقــة.

إعــادة تأهيــل المراكــز والمنظمــات المعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة المتوقفــة، وتوفــر معاييــر . 	
الشــفافية الحاكمــة ألنشــطتها. 

دعــم مراكــز الدعــم النفســي والمســاعدة فــي إنشــاء مراكــز دعــم نفســي متخصصــة فــي مراكــز . 7
المحافظــات. 
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التركيز على تمكين وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في برامج االستجابة االنسانية وصنع القرار.. 	

تشــجيع إجــراء دراســات ميدانيــة موســعة حــول ذوي اإلعاقــة مــن المدنييــن بســبب النــزاع المســلح . 9
فــي اليمــن، لتكويــن معرفــة بحثيــة وتجريبيــة متكاملــة تســتند إليهــا آليــات التدخــل والمســاعدة 

الدوليــة فــي هــذا الخصــوص. 

القيــام بتدخــات فعالــة لوقــف الممارســات التمييزيــة التــي تحــد مــن اتاحــة فــرص تعليــم األشــخاص . 10
ذوي اإلعاقــة، وإجــراء الترتيبــات الُمعينــة لــذوي اإلعاقــة فــي المــدارس والمرافــق التعليميــة. إضافــة 

إلــى تدريــب المعلميــن علــى طــرق التعامــل مــع الطــاب ذوي اإلعاقــة.

إلى المنظمات المحلية المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة

التنســيق بيــن كافــة المنظمــات المعنيــة بــذوي اإلعاقــة لتنظيــم لقــاءات وورش عمــل لمناقشــة . 1
ــزاع.  ــل أدوارهــا فــي ظــل اســتمرار الن واقــع هــذه المنظمــات، وســبل تفعي

تســهيل إجــراءات الحصــول علــى الخدمــات، وتزويــد المواطنيــن بمعلومــات وآليــات التواصــل لطلــب . 2
المســاعدة عنــد الحاجــة، خاصــة فــي األريــاف.

العمــل فــي أوســاط القطــاع الخــاص ورجــال األعمــال، للمســاعدة فــي تمكيــن وادمــاج األشــخاص . 	
ذوي اإلعاقــة فــي أعمــال تتناســب مــع مهاراتهــم ووضعهــم الجســدي.

الضغــط مــن أجــل تعديــل القانــون اليمنــي الخــاص باألشــخاص ذوي اإلعاقــة لمواَءمتــه مــع نصــوص . 	
اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإلغــاء كل مــا لــه عاقــة بالتمييــز وعــدم المســاواة.

إلى الجهات المانحة والوكاالت الدولية المتخصصة المعنية باإلغاثة

اإلنســانية . 1 االســتجابة  فــي خطــط  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  لمنظمــات  التمويــل  رفــع مســتوى 
الخاصــة باليمــن، واألخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن المدنييــن فــي جهــود 

ــاء الحــرب. اإلغاثــة الطارئــة أثن
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إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة:

 إنشاء هيئة جنائية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن.. 1

الغاف: طفل ناِج من انفجار لغم بعزلة يفعان مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء.




