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منظمة العفو الدولیة ُتصدر أول تقرير يبحث أثر الحرب على مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة
ما ال يقل عن أربعة ماليین ونصف ملیون يمني من ذوي اإلعاقة ال يحصلون إال على دعم شحیح
تقاعس الجھات الدولیة المانحة في التصدي للوضع

قالت منظمة العفو الدولیة الیوم إن ماليین األشخاص ذوي اإلعاقة في الیمن قد تحمَّلوا سنوات من النزاع المسلح، بل وكانوا من أكثر الفئات
.تعرضاً لإلقصاء في غمار تلك األزمة التي وصفتھا األمم المتحدة بأنھا أسوأ أزمة إنسانیة في العالم

جاء ذلك في تقرير جديد ُنشر بعنوان: "مستبعدون: حیاة األشخاص ذوي اإلعاقة وسط النزاع المسلح في الیمن"، وذلك بمناسبة الیوم
العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة (الذي يوافق 3 ديسمبر/كانون األول). وُيعتبر التقرير محصلة ستة أشھر من البحوث التي أجرتھا المنظمة،
بما في ذلك زيارات لثالث محافظات في جنوب الیمن، ومقابالت مع حوالي 100 شخص، وھو يوثِّق حاالت 53 من النساء والرجال واألطفال
.ذوي اإلعاقة على اختالف أنواعھا

وقالت راوية راجح، كبیرة مستشاري برنامج االستجابة لألزمات لدى منظمة العفو الدولیة: "لقد اتسمت الحرب في الیمن بھجومات غیر
مشروعة، وبعملیات نزوح، وبندرة الخدمات األساسیة، مما جعل الكثیرين يقاسون الشدائد من أجل البقاء على قید الحیاة. وصحیح أن
المتطلبات تفوق طاقة العملیات اإلنسانیة، ولكن األشخاص ذوي اإلعاقة، والذين ھم أصالً من أكثر الفئات تعرضاً للخطر وسط النزاع
."المسلح، ينبغي أال يواجھوا صعوبات أكبر في الحصول على المساعدات األساسیة

ومضت راوية راجح قائلًة: "ينبغي على الجھات الدولیة المانحة، واألمم المتحدة، والمنظمات اإلنسانیة العاملة مع السلطات الیمنیة، أن تبذل
."مزيداً من الجھد للتغلب على المعوقات التي تحول دون حصول األشخاص ذوي اإلعاقة حتى على أبسط احتیاجاتھم األساسیة

العنف والتشريد القسري

يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة صعوبات مضاعفة في الفرار من العنف. وقد ذكر كثیرون منھم لمنظمة العفو الدولیة أنھم قطعوا رحالت النزوح
الشاقة دون أن يكون لديھم مقاعد متحركة أو عكاكیز، أو غیرھا من األدوات المساعدة. وكان جمیعھم تقريباً يعتمدون على أھالیھم أو
أصدقائھم. فعلى سبیل المثال، وصف مقداد علي عبد هللا، وھو شاب يبلغ من العمر 18 عاماً ولديه صعوبات في الحركة وفي التواصل،
تفاصیل الرحلة التي قطعھا مع أسرته في مطلع عام 2018، واستغرقت 18 ساعة، لالنتقال من مدينة الحديدة إلى مخیم للنازحین في
."محافظة لحج، فقال: "كانت الرحلة نوعاً من العذاب... ُكنُت ُأنقل من حافلة إلى أخرى، وبلغت إجماالً أربع حافالت... وكان جاري يحملني

وھناك حاالت ُترك فیھا بعض األشخاص ذوي اإلعاقة، حیث ُفصلوا عن عائالتھم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار، أو ألن الرحلة كانت من
.المشقة بحیث يصعب على الشخص ذي اإلعاقة أن يقطعھا

وفي الحاالت التي تمكن فیھا أشخاص من ذوي اإلعاقة من الفرار، كانت رحالت النزوح تؤدي في كثیر من األحیان إلى مزيد من تدھور
ه تحذيرات حاالتھم الصحیة أو إعاقتھم. كما ُأصیب بعض األشخاص بإعاقات، وكان السبب في بعض األحیان ھو أن األطراف المتقاتلة لم توّجِ
فعَّالة من الھجمات التي تؤثر على المدنیین. فعلى سبیل المثال، قالت امرأة تبلغ من العمر 92 عاماً وكانت امكانیتھا على الحركة محدودة
.أصال، إنھا سقطت، مما أدى إلى إصابتھا بعدة كسور في العظام، وھي تحاول الفرار من القتال في قريتھا بمحافظة تعز

وفي مخیمات النازحین، الحظت منظمة العفو الدولیة عدداً من أوجه القصور في التصمیم، والتي تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن
بینھا أوجه قصور في تصمیم المراحیض، وكذلك في مواقع نقاط توزيع المساعدات، مما يؤدي في الحالتین إلى تجريد األشخاص ذوي اإلعاقة
من استقاللیتھم وكرامتھم، حیث ُيضطرون إلى االعتماد على أفراد عائالتھم أو على آخرين. فعلى سبیل المثال، ذكر رجل يبلغ من العمر
75 عاماً ولديه صعوبات في الحركة أنه يحتاج إلى مساعدة أبنائه لنقله إلى المرحاض، وأضاف قائالً: "ھم يجرُّونني، ألنھم ال يستطیعون أن
."يحملوني

عدم تلبیة االحتیاجات الملحَّة

ُيعتبر الیمن من الدول األطراف قي "اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، ولديه قوانین تھدف إلى حماية األشخاص ذوي اإلعاقة في
الیمن، والبالغ عددھم ما ال يقل عن أربعة ماليین ونصف الملیون نسمة أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان، وفقاً لتقديرات "منظمة
الصحة العالمیة". وھناك ندرة شديدة في البیانات الموثوقة، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد أولئك األشخاص أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثیر
.النزاع الجاري
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وقد تأثر قطاع الرعاية الصحیة العامة والضمان االجتماعي تأثراً شديداً بالحرب فب الیمن وباالنھیار االقتصادي، مما أدى إلى تقاعس متواصل
عن ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويعتمد كثیر من ھؤالء األشخاص على الصدقات أو يعیلون أنفسھم، وسقط بعضھم في ھوة الفقر
مما جعلھم عاجزين عن شراء المتطلبات األساسیة، مثل األدوية أو حفَّاضات البالغین، بل واضُطر أحد األشخاص من ذوي اإلعاقة إلى
.التسوُّل على أحد الطرق السريعة

وقال بعض األھالي إنھم اضُطروا لبیع متعلقاتھم أو للتأخر في سداد اإليجار أو غیره من المتطلبات المالیة األساسیة، وذلك إلعطاء األولوية
لسداد التكالیف المتعلقة برعاية أحد األقارب من ذوي اإلعاقة. فعلى سبیل المثال، قالت والدة فتاة في الثالثة من عمرھا ولديھا ضمور
:العضالت الشوكي

بعُت أثاث بیتي وأخذتھا إلى صنعاء لتتلقى عالجھا ھناك... وبعد أربعة شھور، الحظُت أنھا ال تتحرك وال تضحك وال تلعب، فأخذتھا مرة أخرى"
[إلى صنعاء] ... ومنذ أيام قالئل سألت أحد المعارف عن سبیل لبیع ُكلیتي. أنا على استعداد أن أبیع ُكلیتي لكي أشتري لھا األدوية الالزمة
."لعام واحد، وكذلك األحذية التي تحتاجھا، وأية متطلبات أخرى

وھناك أيضاً نقص شديد في األدوات المساعدة. وفي مقابالت مع منظمة العفو الدولیة، قال أشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يستخدمون
مثل ھذه األدوات إنھا غیر مالئمة للغرض منھا في كثیر من األحیان. فعلى سبیل المثال، تتسم الكراسي المتحركة بأنھا غیر مناسبة
للتضاريس الوعرة في مخیمات النازحین، كما تتسم األجھزة التعويضیة بأنھا غیر مالئمة. وال يوجد في جنوب الیمن سوى مركز واحد
.لألطراف الصناعیة، وھو ُيضطر إلى إرسال بعض األجھزة التعويضیة إلى خارج البالد إلصالحھا

وكان من شأن النزاعات المتكررة في الیمن أن تؤدي إلى أزمة في الصحة العقلیة، حیث تعرَّض عدد كبیر من السكان، وبینھم كثیر من
األطفال، لصدمات شديدة. وقد عاصر الیمنیون في منتصف العشرينات من العمر 14 نزاعاً مسلحاً على مدار حیاتھم. وبالرغم من ذلك، ال
.يتوافر أي دعم نفسي، حیث ال يوجد في البالد كلھا سوى 40 طبیباً نفسیاً، ومعظمھم يقیمون في المدن

الحاجة إلى مستوى أفضل من إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

تدرك منظمة العفو الدولیة أن المنظمات اإلنسانیة تواجه تحديات ھائلة في الیمن، ولكن يمكنھا اتخاذ بعض اإلجراءات البسیطة لتحسین
استجابتھا االنسانیة. فعلى سبیل المثال، يجب على ھذه المنظمات جمع وتصنیف بیانات ُمصنَّفة بشكل أفضل عن جمیع األشخاص ذوي
اإلعاقة المتنوعة الذين تتولى رعايتھم. كما يجب علیھا إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مباشر في إعداد المساعدات وتسلیمھا، بما
  .يكفل حقھم في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حیاتھم

وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون الیمن بمنظمة العفو الدولیة، "إن األشخاص ذوي اإلعاقة في جمیع أنحاء العالم يطالبون عن حق بأال
ُتتتخذ أية قرارات بشأنھم بدون مشاركتھم. والیمن لیس اسثناء. ويجب على الجھات الدولیة المانحة أن تسارع بالوفاء بشكل كامل
."بتعھداتھا فیما يتعلق بتمويل العملیات اإلنسانیة، وأن تبذل مزيداً من الجھد بما يكفل عدم تجاھل األشخاص ذوي اإلعاقة

وأضافت رشا محمد قائلًة: "ھناك بعض األعمال البسیطة نسبیاً التي يمكن أن يكون لھا أثر كبیر في معالجة الثغرات القائمة، ومنھا مثالً
السعي للحصول على بیانات ومعلومات ومداخالت بشكل مباشر من األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقديم عدد أكبر وأكثر مالءمة لھم من األدوات
."المساعدة، وتوفیر مراحیض تراعي احتیاجاتھم الخاصة


