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 إلحاق إلى أدى ما جویتین، بغارتین سینا ابن مستشفى استھداف تم  ،2017  عام  األول تشرین شھر من الخامس في •
 .الطبیة بالمعدات الضرر

 لحق الذي الضرر مدى من التثبت یتم ولم .الغارات من بعدد الحیس مستشفى استھداف تم ،األول كانون 25 و 11 بتاریخ •
 .لذلك نتیجة بالمستشفى

 .مادیة أضراراً  بھ ألحق ما المدفعیة، بقذائف الثورة مستشفى استھداف تم ،2017 عام من األول تشرین شھر أواسط في •
 وأفراد المرضى بقتل ھددوا أن لبثوا ما ثم ذاتھ، المستشفى مقاتلون اقتحم ،2017 عام من األول كانون شھر أواسط في

   .الطبي الطاقم
 

 وعرقلة الصحیة، الرعایة لمراكز التحتیة البنیة تستھدف التي الھجمات بشأن وجمعھا المعلومات توحید بغرض (PHR) اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة أعدتھا سلسلة من جزءً  ھذه الحقائق نشرة تعدّ 
 من میدانیة ومصادر للعموم المتاحة المعلومات من مزیج إلى (PHR) اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة باحثو لجأ وقد .الیمن في الدائر الصراع عن الناجمة الصحیة والعواقب اإلنسانیة، المساعدات وصول

  .اإلنترنت عبر المتاحة اإللكترونیة النسخة بزیارة تفضل المصادر، إلى للتعرف .بالصحة المتعلقة والمؤشرات والمساعدات الھجمات عن المتوفرة المعلومات آلخر موجز وضع أجل
 

 

   اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة

 الصحي القطاع تستھدف التي الھجمات: الیمن
 شباط 2018

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان

  موجز
  2018  الثاني كانون - 2017 األول تشرین

 

 العالم في إنسانیة أزمة بأسوأ التسبب إلى اآلن حتى سنوات ثالث مدى على الذي شھده الیمن الداخلي الصراع أدى لقد
 الصحیة الرعایة لمراكز التحتیة البنیة من بالمائة 50 نسبتھ ما تعرض ،2017 العام نھایة مع أنھ التقدیرات وتشیر . كلھ

 تؤدي ظلت فقد ومستشفیات عیادات من تبقى ما الواردة. أما التقاریر بحسب وذلك المدفعیة بسالح أو الجوي للقصف
ً  تتضاءل طبیة بإمدادات عملھا  وفي. الحاالت من كثیر في سنوات منذ أجورھا تتقاضى لم طبیة وبفرق یوم، بعد یوما
 إلى الواردة التجاریة والحركة اإلنسانیة المساعدات على حصار فرض مع سوءاً  الوضع تفاقم ،  2017العام أواخر
 بشكل التجاریة بالحركة السماح ذلك لحق ثم اإلنسانیة، المساعدات وصول أمام المیناء فتح تم ذلك وبعد. الحدیدة میناء

 المساعدات توزیع أمام األساسي العائق أن إلى اإلنسانیة المجموعات وتشیر كامل ولكن فقط على أساس مؤقت.
 یتم إذ الوقود، نقص في الرئیسیة المشكالت إحدى وتتمثلد. البل داخل الحركة على المفروضة القیود ھو اإلنسانیة
ً  یعد وھو معظمھ، استیراد  .النقیة المیاه توفیر لضمان المضخات تشغیل في یستخدم أنھ بینھا من أسباب لجملة ضروریا

 مالیة معونة بتقدیم النزاع، أطراف أحد یمثل الذي السعودي، التحالف تعھد ،2018عام  من الثاني كانون شھر وفي
 ً  توزیع تسییس یتم أن تخشى اإلنسانیة المجموعات أن بید اإلنسانیة، المساعدات لتوزیع واإلمداد النقل مجال في ودعما

ً  المساعدات كارثي. فبالرغم من تراجع معدالت اإلصابة بالكولیرا كان  الصحي باإلضافة إلى ذلك فإن الوضع .لذلك تبعا
 القدرة وعدم النقیة المیاه نقص أدى أخرى، ناحیة ومن. 2017ھناك ما یزید عن میلون حالة مشتبھ بإصابتھا بنھایة العام 

ً  الھالك حافة على باتوا شخص ملیون 8.4 بأن أفید كما .)الدفتیریا( الخناق مرض تفشي إلى اللقاحات توزیع على  .جوعا
 
 
 
 
 
 

 الصحیة التحتیة البنیة على الھجمات
 

 منظمة أشارت وقد مكثفة، جویة بغارات المستشفیات من العدید استھداف الصراع بدایات في تم بأنھ التقاریر أفادت لقد
 الصراع. من األولى السبعة الشھور خالل للقصف تعرض مستشفى 39 أن إلى) سیفلیونا( لةللطفو المتحدة األمم

ً  106 أن إلى سیفالیون تقدیرات أشارت ، 2017األول تشرین 31 وبحلول ً  مرفقا ً  صحیا  منذ للھجوم ضواتعر قد یمنیا
 المتحدة األمم ومكتب الدولیة اإلنقاذ لجنة عن صادرة تقاریر أفادات ،2017 العام نھایة ومع .الصراع شرارة انطالق
 التام. للدمار تعرض قد الصحیة الرعایة لمراكز التحتیة البنیة من بالمائة 50 أن إلى (OCHA) اإلنسانیة الشؤون لتنسیق

 وأن الیمن، في منطقة 276 أصل من 49 في طبیب أي ھناك یبق لم أنھ إلى العالمیة الصحة منظمة تقدیرات وأشارت
ً  تعمل أنھا أو بالكامل، وأغلقت العمل عن توقفت قد الیمن في صحیة مرافق 3507 أصل من 1900   ھناك  جزئیا

 المستشفیات استھدفت التي الغارات من العدید بوقوع حدود بال أطباء منظمة عن صادرة تقاریر أفادت وقد فحسب.
 المستشفى استھدفت التي2017 كانون األول  4 بتاریخ وقعت التي الغارة آخرھا كان ،2017 عام في لھا التابعة

   اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة تلقت ،2018 الثاني كانونو 2017 األول تشرین شھري وبین بحجة. الجمھوري
(PHR)  مستقلة بصورة اآلن حتى منھا أربع من التثبت حیث تمكننا من مستشفیات، على ھجمات 10 وقوع عن قاریرت 

 :میدانیة مصادر خالل من
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rescue.org/press-release/yemen-hits-1-million-cases-cholera-even-more-preventable-diseases-wreak-havoc-yemeni
https://www.rescue.org/press-release/yemen-hits-1-million-cases-cholera-even-more-preventable-diseases-wreak-havoc-yemeni
http://www.msf.org/en/article/yemen-intense-fighting-and-blockade-further-reduce-access-healthcare
http://www.msf.org/en/article/yemen-intense-fighting-and-blockade-further-reduce-access-healthcare
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 للدمار تعرضت قد كانت الصحیة للرعایة التحتیة البنیة من بالمائة 50

 .2017عام  بنھایة التام،

 اإلنسانیة المساعدات إلى الوصول
 

 في المتخصصین وأصوات العلم عاماً  30 عن یزید ما منذ (PHR) اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة تستخدم
 نحاءأ جمیع في اإلنسان لحقوق الجسیمة االنتھاكات توثیق أجل من والموثوقیة، بالمصداقیة لھم المشھود من الطب،
 حازت التي ،(PHR) اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة وإن ھذا. االنتھاكات تلك إلى االنتباه والسترعاء العالم،
 تحقیقاتھا توظف األرضیة، األلغامآفة  على القضاء في دورھا عن غیرھا مع بالمناصفة للسالم نوبل ائزةج على

 ولمنع لھجمات، تتعرض التي الطبیة والمرافق الصحي المجال في العاملین من المتضررین عن للدفاع وخبرتھا
  .للمساءلة اإلنسان حقوق ینتھكون الذین وإلخضاع الجماعیة، الوحشیة األعمال ولتوثیق التعذیب، حدوث

 إمكانیة تقییدمما أدى إلى  ،الموانئ جمیع إغالق عن السعودیة تقوده الذي التحالف أعلن ،2017الثاني تشرین 6 بتاریخ
 في الموانئ بعض فتح إعادة تمت أیام، 10 وبعد .اإلنسانیة المساعدات وكذلك حاد، بشكل والوقود الغذاء واردات وصول
 30 لمدة الحصار رفع تم وقد .تشرین الثاني 25 تاریخ حتى متعذراً  ظل الیمن شمال إلى الوصول أن غیر الیمن، جنوب

 ً  بالمائة 90 یستورد الیمن ألن خاص بوجھ القلق على یبعث وھذا .مؤكدة غیر الوصول إمكانیة جعل ما واحد، آن في یوما
 تقوده الذي التحالف أعلن ،2018 عام من  األول كانون شھر وفي .واألدویة والوقود كالغذاء األساسیة احتیاجاتھ من

 بریة ممرات فتح یشمل بما اللوجستیة، الناحیة من اإلنسانیة المساعدات إلى الوصول مستوى لرفع مبادرة عن السعودیة
 العقبات أن إلى اإلنسانیة المجموعات وتشیر .والمطارات للموانئ التحتیة البنیة ودعم اإلنسانیة المساعدات إلیصال
 الزمنیة القیود جانب إلى الحركة على المفروضة القیود ھي اإلنسانیة المساعدات توزیع عملیة تعترض التي الرئیسیة
 اإلنسانیة والمنظماتفي الیمن   الموجودة المجموعات أبلغت وقد .المطارات في وتفریغھا المساعدات بتحمیل المرتبطة

 :یلي عما
 
 
 
 
 
 
 

 التوصیات
 

 :یلي بما المتحدة لألمم التابع األمن مجلس یقوم أن یجب •
o اإلنسان حقوق وقانون اإلنساني القانون بحق االنتھاكات أشكال جمیع شجب. 
o الفوري والتوزیع المرور بحریة والسماح المعونات، إلیصال آمنة طرق بإقامة األطراف جمیع مطالبة 

 .الطرق أقصر عبر المحتاجین المدنیین لمصلحة اإلنسانیة للمساعدات
o لمنع القانونیة بالتزاماتھم بالتقید األطراف جمیع ومطالبة الدولي، اإلنساني قانونال انتھاكات عن المساءلة ضمان 

 .المدنیة واألھداف المدنیین ضد ھجمات وقوع
o المدنیین للسكان البقاء ومقومات الصحیة للحاجات األولویة إیالء. 

 بموجب تشكیلھ تم الذي بالیمن، المعني البارزین واإلقلیمیین الدولیین الخبراء فریق یقوم أن ینبغي •
 في الحق على الیمن في الصراع مدى تأثیر بتقییم اإلنسان، حقوق مجلس اعتمده الذي A/HRC/RES/36/31 القرار

  .2018 أیلول شھر في المجلس إلى یقدموه أن المقرر من الذي التقریر ضمن الصحة،
ً  تزود التي الدول جمیع تضمن أن یجب •  أھداف مھاجمة في تستخدم ال األسلحة تلك أن بالسالح الصراع أطراف من أیا

 .الصحیة التحتیة البنیة من وغیرھا المستشفیات ذلك في بما مدنیة،
 

 بالصحة لحقت التي العواقب
 

 

 على كانوا شخص ملیون 8.4 بأن اإلنسانیة لشؤونا لتنسیق المتحدة األمم مكتب أفاد ،2017كانون األول  24 بتاریخ •
ً  الھالك حافة  .جوعا

 یزید ما ھناك كان 2017 العام بنھایة أنھ إال ،2017 عام مدى على الكولیرا بوباء اإلصابة معدل تناقصمن  بالرغم •
 .بالمرض صلة ذات وفاة حالة2,237 و بھا مشتبھ حالة (1,019,044) ملیون عن

 بالخناق اإلصابة حاالت من متزاید عدد عن اإلبالغ تم ،2018العام  بدایات ومع 2017 العام أواخر في •
 .یمنیة محافظة 20 أصل من 15 في حاالت عن اإلبالغ تم ولكن الخصوص، وجھ على إب محافظة في ،)الدفتیریا(

  .الطبیة الرعایة على الحصول إمكانیة وضعف التلقیح معدالت انخفاض بسبب بسرعة ینتشر الوباء أن ویبدو
 الواردات على المفروض الحصار أدى لقد .الماء مضخات لتشغیل الوقود توفر النقیة المیاه على الحصول یستلزم •

 .نقصھ في تسببالو الوقود أسعار في حاد ارتفاع إلى والمساعدات
 
 
 
 
 
 

 إلى .كافیة صحیة رعایة على الحصول من محرومون شخص ملیون 16.4 ھناك كان ،2017 األول كانون شھر بحلول •
ً  الھالك خطر یتھددھم مالیین ثمانیة منھم ملیوناً، 17.8 یبلغ لما الغذائي األمن انعدام جانب   .جوعا

 الطبیة اإلمدادات من البلد إلى یدخل ال كان ،2017 العام نھایة ن فيأ اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أكد •
  .الثلث مقداره ما سوى الالزمة

 بعد جیبوتي، في عالقة الكولیرا وباء انتشار لمكافحة الالزمة الحیویة اإلمدادات من دفعة ظلت ،2017الثاني تشرین شھر في •
   .الیمن إلى الدخول موانئ جمیع على السعودیة تقوده الذي التحالف فرضھ الذي الحصار بفعل الدخول من منعھا تم أن

 وحجة الحدیدة وھي الصراع من المتضررة المحافظات في الیمن داخل الحركة حریة تقیید حاالت نصف عن اإلبالغ تم •
 .وتعز وصنعاء وصعدة

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG%20ERC%20Statement%20on%20Yemen%20-%2024December2017%5B5%5D.pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-conflict-cholera-dg-echo-un-ngo-fewsnet-media-echo-daily-flash-5-january-2018
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-conflict-cholera-dg-echo-un-ngo-fewsnet-media-echo-daily-flash-5-january-2018
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