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ً اً مرفق 120 عن یقل ال ما على تعتدي الیمن في المتحاربة األطراف منظمة  تقریر: والعاملین فیھا صحیا
 لحقوق اإلنسان مواطنة / )PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان (

تدمیر بوالحكومة الیمنیة وجماعة الحوثیین المسلحة  ،السعودیة واإلماراتبقیادة التحالف  قامكیف یوثق تحقیق جدید 
 رائم حربوإرتكاب جعلى نطاق واسع، إزھاق األرواح بوتسببوا لنظام الصحي في الیمن، ا

 
 

ھجوماً عنیفاً على مرافق طبیة وعاملین  120نفذت األطراف المتحاربة في الیمن ما ال یقل عن  -صنعاء/ نیویورك 
. )PHR( وأطباء من أجل حقوق اإلنسان مواطنة لحقوق اإلنساننشرتھا الیوم  عنھا تحقیقات مشتركةصحیین، كشفت 

وقوات جماعة  دولیاوالحكومة الیمنیة المعترف بھا  ،بقیادة السعودیة واإلماراتالتحالف التي شنھا ھجمات الأدت 
على  لیمنیینالمدنیین لالموت والمعاناة تسببت بالنظام الصحي في الیمن، وتدمیر أنصار هللا المسلحة (الحوثیین) إلى 

 .بحق الیمنیین جرائم حربھذه الھجمات ، ومن المرجح أن تشكل نطاق واسع
 

) ھو "في الیمن القطاع الصحي على أطراف النزاع : ھجماتنزعت اإلبرة الوریدیة وبدأت بالجري("التقریر إن 
، محافظة یمنیة 22أصل  منمحافظة  20في تقریباً أربع سنوات لھذه الھجمات خالل توثیق وتحلیل عملیات نتیجة ل

رئیسیة من  فئات. یكشف التحلیل عن أربع 2018 / كانون األولحتى دیسمبرو 2015 / آذارالتي امتدت من مارسو
)، 9)، واحتالل عسكري (46)، وھجمات بریة (35على المرافق الصحیة: غارات جویة (التي شنت الھجمات العنیفة 

والقیود المفروضة على نھب أعمال ال)، مثل 7( أخرى )، وانتھاكات23(في مجال الصحة واعتداءات على عاملین 
 .المساعدات اإلنسانیة

 
أطفال،  10مدنیاً وعامالً صحیاً، من بینھم  96عن مقتل ما ال یقل عن التقریر بالتفصیل  یذكرھاالتي أسفرت الھجمات 

رراً األكثر تضھي ، یمنیةالث أكبر مدینة ث والتي تشكلكانت محافظة تعز، وطفالً.  28آخرین، من بینھم  230 وجرح
. كما تأثرت محافظة صعدة، التي ھناك واقعة 65ما ال یقل عن حیث تم توثیق من الھجمات على المرافق الطبیة، 

 م توثیقتمع المملكة العربیة السعودیة، تأثراً كبیراً بالھجمات على مرافق الرعایة الصحیة، حیث  ھاتشترك في حدود
 جویة.بغارات  22منھا  واقعة 25



األكثر شموالً تحلیل ال )PHR( أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة و مواطنة لحقوق اإلنسان الذي أجرتھ تحقیقال یعد
یوضح و .2015 عامالفي أوائل  صراعالیمن منذ تصاعد الفي لتأثیر سلوك األطراف المتحاربة على النظام الصحي 

 .ھجماتذه الھ أثناء تنفیذالتي تم إرتكابھا ، وأثرھا، واالنتھاكات المحددة يالصحالقطاع التقریر أنماط الھجمات على 
 

رثي اإلنساني الكاوضع ال حدوثیخلص التقریر إلى أن عدم امتثال األطراف المتحاربة للقانون الدولي قد أسھم في 
لرعایة المرافق الرعایة الصحیة وقتل وجرح العاملین في مجال واإلحتالل المتكرر الروتیني التدمیر . وأن في البلد

رعایة التلقي من  في الیمنالمجتمعات المحلیة حرمان  في بشكل مباشر أو غیر مباشریسھم على حد سواء  ةالطبی
 .الصحیة

 
 بریطانیاواألمریكیة الوالیات المتحدة تمده والذي  –یخلص التقریر إلى أن التحالف الذي تقوده السعودیة واإلمارات كما 

قام في المقام األول بتدمیر مرافق صحیة وإلحاق الضرر بھا  قد –بالسالح االتحاد األوروبي في  دول أعضاءو
الدعم من إیران، وجماعات مسلحة أخرى موالیة للحكومة الیمنیة، بإلحاق  نتلقویقام الحوثیون، الذین وھجمات جویة. ب

سلحة الجماعات المغیرھا من قوات الحوثیین وقامت أسلحة بریة عشوائیة. كما إستخدام أضرار وتدمیر مرافق صحیة ب
 .بقتل كوادر طبیة النزاعكال طرفي قام ومرافق طبیة. بإحتالل األخرى 

 
ل إن أثر ك"، وھو باحث لدى منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفریقیا قطیشریان قال 
األطباء والممرضین وغیرھم من العاملین الصحیین یحرم وم یتم شنھ على مرفق صحي یتجاوز جدرانھ، فقتل ھج

أدت ھذه الھجمات مجتمعة " وأضاف، ".ھم في أشد الحاجة إلیھاالرعایة الصحیة التي تلقي المجتمعات المحلیة من 
 ."إزھاق لألرواحمعاناة وبقدر ال یوصف من الإلى تدمیر نظام الرعایة الصحیة في الیمن وتسببت 

 
حقوق في مجال كارثة  - النزاعوالذي عززتھ أطراف  -"خلَّف إنھیار سیادة القانون في الیمن  وقال قطیش أیضاً،

 ".عناهمفقد المرافق الطبیة والعاملین فیھا الذي تتمتع بھ وضع الحمایة أن ، حیث مثیلأن یوجد لھا قل یاإلنسان 
 

لمسلحة ا جماعة الحوثيالسعودیة واإلمارات، و بما في ذلك التحالف الذي تقوده -ارتكبت األطراف المتحاربة في الیمن 
الدائر بینھم انتھاكات خطیرة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.  النزاعخالل  -والحكومة الیمنیة 

تناسب ز وال، مراًرا وتكراًرا، مبادئ القانون اإلنساني الدولي األساسیة المتمثلة في التمییالنزاعكما إنتھكت أطراف 
قد  ،)PHR( أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة و مواطنة لحقوق اإلنسانوبحسب التقییم الذي أجرتھ . والحیطة

ولكن ھناك قصور شدید ومؤسف بخصوص مساءلة جرائم حرب. درجة العدید من ھذه االنتھاكات إلى حجم صل ی
 مرتكبي ھذه اإلنتھاكات واإلنصاف للضحایا.

 
قالت رضیة المتوكل، رئیسة مواطنة لحقوق اإلنسان: "الیمنیون یتضورون جوعا ویموتون من المرض ویقبعون في 

"بعیداً عن أي ھجوم معین، فإن الطرق التي یقاتل بھا التحالف بقیادة وأضافت، " .العبثیةمرمى نیران ھذه الحرب 
الیمنیة تجعل من الصعب للغایة على المدنیین البقاء على والجماعة الحوثیة المسلحة والحكومة  ،اإلماراتالسعودیة و

 ".قید الحیاة
 

أیضاً، "إن الطریقة الوحیدة إلنھاء ھذه الحلقة المروعة في الیمن تكمن من خالل بذل جھود  رضیة المتوكلوقالت 
 مساءلة ذات مصداقیة تتناول خطورة ونطاق اإلنتھاكات والجرائم المرتكبة."

 
 رتكب فيالتي تھذه االنتھاكات الفظیعة في  المتعمقةوالنظرة من التفصیل  جدیداً مستوى  الجدیدالتقریر  ھذا یقدمو

ً من  24فقد قام الیمن. القائم في الصراع خضم  إجراء من خالل عن ھذه اإلنتھاكات بیانات بجمع  "مواطنة"باحثا
ھجمات بزیارة مواقع الالباحثون خاللھا قام . والناجین العیان شخص من شھود 194مقابالت شبھ منظمة مع أكثر من 

ھا. والتحقق من تفاصیل واقعةكل وجمعوا شھادات متعددة وأدلة فوتوغرافیة لتوثیق بذلك الظروف لھم عندما سمحت 
 تينظمم تعاون خبراءو. بثالث إفادات كحد أدنى لشھود عیان مستقلین واقعةكل  ھو تعزیز توثیقالباحثون  ھدف كان



لتقدیم تحلیل متعمق للھجمات الفردیة وكذلك لتوثیق  لحقوق اإلنسان ومواطنة PHR أطباء من أجل حقوق اإلنسان
 الصحة.قطاع أنماط وتأثیر الھجمات على 

 
أدلة دامغة ) PHR( أطباء من أجل حقوق اإلنسانمنظمة و مواطنة لحقوق اإلنسانوأثناء تحلیل ھذه البیانات، وجدت 

 انتھاكات واسعة النطاقإرتكاب التحالف بقیادة السعودة واإلمارات، وجماعة الحوثي المسلحة والحكومة الیمنیة على 
ر حقوق الدولیة ومعایی القانونیةلاللتزامات لھم تجاھتعكس استراتیجیاتھم وأسالیبھم في الحرب . حیث أن في الیمن
 المدنیین الیمنیین.حیاة اإلنسان و

 
والذي یعتبر األسوأ في العالم  –ة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، "إن الوضع اإلنساني في الیمن قال قطیش من منظم

حمایة ال وضعإحترام المقاتلون على األطراف المتحاربة." وأضاف، "یجب  لدىلن یتحسن بدون تحول سلوكي كبیر  -
لقانون اإلنساني اوالحیطة التي ینص علیھا بمبادئ التمییز والتناسب اإللتزام للبنیة التحتیة الطبیة والمدنیة، و المخصص

 ".الدولي
 

األطراف المتحاربة باألسلحة وغیرھا من أشكال الدعم األخرى  یمدون، "إن أولئك الذین "مواطنة"وقالت المتوكل من 
ون یطیلھم  –دول أخرى أي ان أو أو كندا أو فرنسا أو إیربریطانیا أو األمریكیة سواء كانوا في الوالیات المتحدة  -

 ".ھذا التقریروالموثقة في االنتھاكات المتفشیة إرتكاب في مشاركون والیمن بؤس معاناة ومن 
 

لحق یتضمن جمیع الھجمات الموثقة على المرافق الصحیة، باإلضافة إلى مالكامل بللحصول على التقریر  انظر ھنا
 باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.متاح مصنفة حسب التاریخ والموقع والنوع والوصف. ھذا التقریر 

 
تستخدم ومقرھا نیویورك تعمل في مجال مناصرة حقوق اإلنسان ) ھي منظمة PHRأطباء من أجل حقوق اإلنسان (

 .ھنامن تعرف على المزید الفظائع الجماعیة واالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان. كاب إرتالعلم والطب لمنع 
 

مواطنة لحقوق اإلنسان (مواطنة) ھي منظمة یمنیة مستقلة تشارك في الدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل توثیق 
من تعرف على المزید .  تأیید، ورفع الوعي وبناء القدراتالقانوني، وكسب الاالنتھاكات والتحقق منھا، وتوفیر الدعم 

 ھنا
	
	


