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  موجز

 2018أیلول  –حزیران 

 
یمثلون أكثر من نصف سكان ، شخص 470.000عسكري في الحدیدة إلى تشرید أدى ھجوم ، حزیران  منذ أوائل
اولت حفي األیام التي تلت إنھیار المفاوضات، . فشل محادثات السالم في أیلول تسببت بتصاعد التوترالمدینة. 

أدى إلى مما ، ةاستعادة مدینة الحدیدواإلمارات التحالف بقیادة السعودیة قوات  قبل القوات الحكومیة المدعومة من
 شخص. 701مقتل أكثر من 

 
د إزداأدت الھجمات إلى تدھور الظروف الصحیة نتیجة نقص حاد في الصرف الصحي والمیاه النظیفة والغذاء. 

حالة حتى اآلن في  154.527الثالث عشر على التوالي: تم اإلبالغ عن لألسبوع حاالت الكولیرا المشتبھ فیھا عدد 
على وشك الموت جوًعا. ومع انخفاض قیمة الریال الیمني وارتفاع  شخص مالیینسبعة ھناك . 2018عام 

 ملیون آخرین قد یواجھون نقًصا في الغذاء. 3.5المجاعة و نإضافیملیون شخص  2قد یواجھ ، األسعار
 

اكات تقریراً یحلل األنماط الرئیسیة النتھالبارزین حول الیمن واإلقلیمیین فریق الخبراء الدولیین  أصدر، آب في 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي التي ارتكبتھا جمیع أطراف 

ربات الجویة لقوات التحالف التي إلى أن الض الخبراءوأشار تقریر  2018وحتى تموز  2014أیلول النزاع من 
مرافق بما في ذلك ال، تتسبب في أكبر عدد من الضحایا المدنیین من خالل ضرب المناطق المدنیة ةقودھا السعودیت

 .فریق الخبراء الدولیین تفویضجدد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ، أیلولالطبیة. في 
 

 ،ومنظمة الصحة العالمیة، ھذه على بیانات من مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیةالنشرة تعتمد 
 ووسائل اإلعالم والتقاریر المستقلة.، )UNICEFوصندوق طوارئ األطفال التابع لألمم المتحدة (

 
 على" الھجوم" ھو ما

 الصحي الرعایة

 
 أو دولة جانب من كفعل واألفراد الصحیة الرعایة على االعتداءات اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة تُعّرف

 الجرحى جمیع إلى تمییز بدون الصحیة الرعایة تقدیم یعیق حكومیة تشارك في صراع مسلحجھة غیر 
 .والمرضى

 :یشمل ھذا
 طریق عن المرافق من غیرھا أو اإلسعاف وسیارات الصحیة والعیادات المستشفیات على الھجمات •

 البریة/الجویة الضربات
 تلخدماا في تعطل أو دیًاما ًراضر یسبب يعسكر فعل أي أو لقصفا •
  عمال القطاع الصحي یلحق آخر بدني أذى أي أو االختطاف أو القتل •
 .تمییز دون والمرضى الجرحى جمیع یعالجون الذین األفراد معاقبة أو تھویلال ،الضغط •

 
 

 البنیة على الھجمات
 الصحیة التحتیة

 الغارات زادت. شدید یعاني من ضعف نظام على الضغط زاد مما ،خارج الخدمة الصحیة المراكز معظم ظلت
 صحیة منشآت سبع ،باالضافة. الطبي المجال في للعاملین األمن انعدام من المتكررة المدفعیة والھجمات الجویة

 وفالمخا بسبب مؤقت بشكل خرجت عن الخدمة  )تاالتحی ،الفقیة بیت ،المینا( الحدیدة أقضیة من ثالث في
بین . من الضغط على عدٍد من المناطق اً القطاع الصحي مزیدكما شكل نزوح موظفین في . تموز في األمنیة

 .الطبیة المرافق على ھجوًما 11 من اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة تحققت ،شھري حزیران وأیلول 
 عبسمدیریة  في حدود بال ألطباء عیادة التحالف لقوات بقیادة تفجیر دمر: حزیران 11 •
 الحدیدة في الثورة مستشفى ،الیمن في مستشفى أكبر تضرر: حزیران 16 •
 الحدیدة في سالحی مستشفى على قذائف سقطت: تموز 5 •
 زبید مستشفى على قذائف سقطت: تموز 26 •
 تعز في الثورة مستشفى میاه شبكة على قذائف سقطت: تموز 28 •
 صحى ومركز ،المركزیة والصیدلة ،الصحة مختبر وضع الحدیدة في ھجوم وقع: تموز شھر أواخر •

 الخدمة خارج الطوارئ حاالت ومركز ،التحریر
 والعواقب ،اإلنسانیة المساعدات وعرقلة ،الصحیة للرعایة التحتیة البنیة على الھجمات حول المعلومات دمج إلى تھدف PHR سلسلة من جزء ھذه النشرة
 حول المعلومات أحدث لتلخیص المیدانیة والمصادر للجمھور المتاحة المعلومات من مزیًجا PHR الباحثون یستخدم. الیمن في المستمر للنزاع الصحیة
 .الصحیة والمؤشرات ،د ،أ ،الھجمات

 

   اإلنسان حقوق أجل من أطباء منظمة

 الصحي القطاع تستھدف التي الھجمات: الیمن
2018   أكتوبر 

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان
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بسبب المخاوف األمنیة امرافق صحیة في الحدیدة مؤقتً  7أغلقت ، تموزفي   
1 

 : تسبب ھجوم على مستشفى الثورة في تعز في أضرار ھیكلیة ووفیات متعددة وإصابات آب  •
 المرضى والعاملین الصحیین في مستشفى الجمھوري في تعز : أرھب مسلحون آب  8 •
 : سقوط قذائف ھاون من جدید على مستشفى الثورة في تعز؛ اصیب ثالثة مدنیین آب 16 •
 : تأثر مركز األمل الطبي في الضالع بھجمات آبأواخر  •
 .الحدیدة في تاالتحی حي في الطبیة عزیز عیادة على ھاون قذائف سقطت: أیلول 29 •

 
 التحتیة البنیة على الھجمات
 الصحیة

 تابع

 
. الیمن في منطقة 333 أصل من 305و محافظة 23 من 22 على تطالو واسع نطاق على منتشرة الكولیرا
 أن كما ،ثالث وباء وجود إحتمال على والحدیدة صنعاء من بالقرب الحاالت في األخیرة الزیادة أشارت

 المیاه محطة تعرضت ،تموز في. االحتمال ھذا من تزید المیاه إمدادات على المستمرة العشوائیة الھجمات
 في الیونیسف تدعمھ الصحي للصرف مركز تعرض ،بیوم ذلك وبعد. للھجوم المیناء منطقة في الرئیسیة

   .مماثل لھجوم زبید منطقة
 على عشر الثالث لألسبوعإرتفع المعدل  .نلیما في رالیوک حالة 43,700 لتسجی مت ،أیلولو تموزبین   •

 فقط واحد أسبوع في وفاة حالة 15و حالة 9,425 عن اإلبالغ تم. أیلول في تواليال
 حالة 2,472و كولیرا حالة 1,170,389 عنمسؤلون یمنیون  أبلغ ،2018آب  إلى 2017نیسان  من •

 مرتبطة وفاة
 ةظمحاف 20 في ةفاو حالة 98و یارفتید الةح 1,850 لتسجی مت ،حزیران في •
 الحدیدة في امرأة 90,000 على أثرت اإلنجابیة الصحة مرافق في حدیثة أضرار •
 .ضحیة 15 من وأكثر الدنج بحمى إصابة حالة 1,500 من أكثر تعز محافظة سجلت ،آب في •

 
الصحیة العواقب  

 
 .سانیةاإلن المساعدات على التأثیر في النزاعات تستمر ذلك ومع ،مفتوحة والصلیف الحدیدة مرافئ تبقى
 مةبالعاص الحدیدة یربط الذي الوحید الطریق الھجمات أغلقت ،أیلول أوائل في السالممفاوضات  انھیار بعد

 .البالد  بقیةو صنعاء
 في -شباط  شھر منذ شخص 200,000 قدرھا بزیادة أي - شخص ملیون 1.4 من أكثر أقام ،آب في •

 ةوتینیر اإلنساني المجال في العاملین على والھجمات التفتیش نقاط كانت حیث ،التقیید شدیدة مناطق
 نقدیة قسائمب شخص ملیون 7.5 إلى المتحدة لألمم التابع العالمي األغذیة برنامج وصل ،حزیران في •

 الناتجة الكارثیة األعراض أن من المجاعات عنالمبكر اإلنذار نظام شبكة حذرت ،ذلك ومع. غذائیةو
 .وشیكة باتت التغذیة نقص عن

 اداتإلمدا حیث كانت تخزن لعالميا ألغذیةا برنامج نمخز ةلحدیدا في ھاون قذیفة صابتأ ،أیلول في •
 تعرض قد المستمرة المواجھات أن من العالمي األغذیة برنامج حذر قد . شخص 19,200 ةلمساعد
 للخطر الشھر نھایة بحلول الحدیدة إلى وصولھ المتوقع القمح من طن ألف 46 وصول

 
 الوصول إلى المساعدات

 اإلنسانیة

 
 لمھاجمة استخدامھا عدم ضمان النزاع في طرف ألي األسلحة تقدم التي الدول جمیع على یجب •

 األخرى الصحیة التحتیة ىوالبن المستشفیات ذلك في بما ،المدنیة األھداف
 تفویض لقانون 1290 القسم في الواردة واالعتماد اإلبالغ أحكام تطبیق المتحدة الوالیات على یجب •

ً  یقدم والذي ،مؤخًرا سنھ تم الذي2019  المالیة للسنة الوطني الدفاع  كانت إذا لما وكامالً  صریًحا تقییما
 األمریكي العسكري الدعم لتلقي الشروط تستوفي المتحدة العربیة واإلمارات السعودیة العربیة المملكة
  ر.المستم

 تمكنی حتى الكافیة المالیة والموارد السیاسي الدعم توفیر المتحدة األمم في األعضاء الدول على یجب •
 تھاكاتاالن جمیع في التحقیق مواصلة من البارزین حول الیمنواإلقلیمیین فریق الخبراء الدولیین 

 .عنھا المسؤولین تحدید عن فضالً  ،اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق المزعومة

 
 توصیات

 
 
 
 
 

 

 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
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