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عانت اليمن من عدة نزاعات مسلحة ،حيث انتهكت أطراف هذه النزاعات
على مدار العقد املا�ضيِ ،
أهم القوانين والقواعد الدولية األساسية ،بما في ذلك تجاهل أشكال الحماية الخاصة التي يوفرها
القانون اإلنساني الدولي للمرافق الطبية والعاملين فيها .وفي العام  2014دخلت اليمن مرحلة أكثر
تدميرا ،عندما استولت جماعة الحوثيين املسلحة (املعروفة ً
أيضا باسم أنصار هللا) على العاصمة
اليمنية صنعاء بالقوة ،وتصاعد مستوى الدمار في عام  2015مع تدخل التحالف بقيادة اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بطلب من الحكومة اليمنية املعترف بها ً
دوليا ضد
ُ
الحوثيين .وحتى قبل هذا التصعيد ،كانت تعتبراليمن من أفقرالبلدان في العالم ،مع أدنى مؤشرات
التنمية البشرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
َ
اليمن إلى حافة كارثة إنسانية :انهار اقتصادها وبنيتها التحتية ،كما
لقد أوصلت سنوات الصراع
ً
أن نظام الرعاية الصحية فيها تهاوى كليا .ولم تكن هذه الحالة نتيجة حتمية للحرب ،بل هي نتيجة
ً
ً
مباشرة لسلوك األطراف املتحاربة في هذا النزاع ،متجاهلة القانون الدولي واملعاييراإلنسانية تجاهل
ًّ
تاما ،مما أضعف بشكل متزايد قدرة اليمنيين على العيش ،إذ تسببت الهجمات الجوية التي شنها
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة في خسائر فادحة في البنية
التحتية الحيوية في البالد ،بما في ذلك الوحدات الطبية.
طوال فترة النزاع ارتكبت األطراف املتحاربة في اليمن  -بما في ذلك التحالف الذي تقوده اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وجماعة الحوثيين املسلحة والحكومة اليمنية  -انتهاكات
ُ
جسيمة للقانون اإلنساني الدولي  .وتعتبر الهجمات على البنية التحتية الطبية والعاملين في املجال
ً
تدميرا ،حيث ألحقت األطراف املتحاربة
الصحي من أبرز االنتهاكات التي ارتكبت خالل النزاع ،وأكثرها
أضر ًارا باملرافق الصحية أودمرتها نتيجة الغارات الجوية والقصف البري ،ما أدى إلى حرمان املدنيين
اليمنيين من الخدمات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها .وكذلك احتلت أطراف النزاع املنشآت
الطبية ،واستولت على الخدمات الطبية ،وحرمت منها شريحة واسعة من السكان ،واعتدت على
العاملين في املجال الطبي ،إضافة إلى جملة انتهاكات أخرى ،في انتهاك للمعايير الراسخة في القانون
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تحمي املرافق الصحية ،والعاملين الصحيين،
واملر�ضى في فترات النزاع .كما أنها تحد من قدرة املهنيين الصحيين على العمل ً
وفقا اللتزاماتهم
األخالقية.
يتناول هذا التقرير البحثي ،الصادر عن منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ( )PHRومواطنة
لحقوق اإلنسان (مواطنة) ،الهجمات على املرافق الطبية والطاقم الطبي من ِقبل أطراف النزاع في
اليمن التي وقعت ما بين شهرآذار/مارس من العام  2015وشهركانون األول/ديسمبرمن العام .2018
يستند هذا التقرير بشكل أسا�سي إلى شهادات الشهود والناجين ،ويوثق  120اعتداء على منشآت
شهراً .
صحية وأفراد من الطاقم الطبي في اليمن على مدار ً 45
ووفقا للبيانات التي جمعتها مواطنة،
وقع زهاء  % 50من جميع الهجمات املوثقة في العام  ،2015و % 16في العام  ،2016و % 21في العام
ً
وعامل ًّ
 ،2017و % 13في العام  .2018وتسببت الهجمات في مقتل ما ال يقل عن ًّ 96
صحيا،
مدنيا
ً
ً
شخصا ،بينهم  28طفل و 12امرأة .وقد كانت تعز
بينهم  10أطفال و 6نساء ،وإصابة 230
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هي املحافظة األكثر ً
تضررا من الهجمات على املنشآت الطبية ،حيث وقعت فيها  67واقعة موثقة.
وكذلك تأثرت محافظة صعدة بشكل كبيربالهجمات على مرافق الرعاية الصحية ،حيث وقعت فيها
 25واقعة موثقة ،من ضمنها  22غارة جوية .وقد تجاوز تأثير هذه الهجمات الضحايا املدنيين الذين
قتلوا أو جرحوا ،إلى املساهمة في انهيارفعلي للنظام الصحي في اليمن ،وهي نتيجة كانت لها آثارمدمرة
على السكان املدنيين في البالد.
تندرج الوقائع املوثقة ضمن الفئات األربع الرئيسية التالية :هجمات جوية ( ،)35وهجمات برية
( ،)46واحتالل منشآت طبية ( ،)9واعتداءات على الطواقم الطبية ( ،)23وغيرها من االنتهاكات
التي تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية ( .)7وقد تنضوي العديد من الوقائع املوثقة في أكثر من
فئة ،حيث ً
غالبا ما تؤثر الهجمات الجوية والبرية على الطواقم الطبية ،ويؤدي االحتالل والسيطرة
العسكرية في بعض الحاالت إلى االستهداف املباشرللمرافق الصحية من قبل القوات املناهضة.
الوقائع املوثقة ليست شاملة وال تمثل العدد اإلجمالي للهجمات على القطاع الصحي .ومع ذلك ،فإنها
توضح أنماط الهجمات على املرافق الصحية ،وتأثيرها ،واالنتهاكات التي تمثلها هذه الهجمات.
قامت قوات التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة بهجمات جوية
ُ
تسببت في أضراروتدميرللمستشفيات ،والعيادات ،ومراكزالتلقيح ،وغيرها من املرافق الطبية .تشكل
ً
حصريا لألغراض الطبية
هذه الهجمات من قبل التحالف التي تؤثرعلى املنشآت الصحية املخصصة
ً
دليل على تجاهله للحماية املكفولة لهذه املنشآت ،وعدم استعداده أوعدم قدرته على االمتثال ملبادئ
التمييز والتناسب ،كالتحقق من األهداف ،وتوقيت الهجمات ،واختيار األسلحة ،والتحذير املسبق.
كما أن استخدام جماعة أنصار هللا (الحوثيين) املسلحة وغيرها من األطراف املتحاربة على األرض،
بما فيها القوات املوالية للحكومة املعترف بها ًّ
دوليا ،ألسلحة النيران غير املباشرة ذات التأثير على
نطاق واسع ،يبدو ذا طبيعة عشوائيةبما في ذلك قذائف الهاون التي أثرت على املرافق الصحية كما
ّ
هوموثق في هذا التقرير .يشيراحتالل الحوثيين وغيرهم من الجماعات املسلحة للمرافق الصحية إلى
انتهاك متعمد للوضع املحمي للمنشآت الطبية ،ويحرم السكان من الخدمات الطبية ً
فعليا .استولت
َ
قوات مسلحة أخرى  ،بما في ذلك مجموعات تدعمها الدول األعضاء في التحالف على ِحدة ،على
املنشآت الطبية ،ونهبتها ،وعمدت إلى تخويف العاملين الصحيين ،وتهديدهم ،وقتلهم.
يوفر القانون اإلنساني الدولي حماية خاصة للعاملين الطبيين واملرافق الطبية لضمان سير الرعاية
الصحية طوال فترات النزاع .ومع ذلك ،فإن االعتداءات على مرافق الرعاية الصحية التي قد ترقى
العديد منها إلى حد االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي ،كانت منتظمة طوال فترة النزاع
في اليمن .انتهكت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على املدنيين والبنية التحتية املدنية
واستخدام الحوثيين لألسلحة ذات التأثير على نطاق واسع في املناطق الحضرية املكتظة بالسكان
َ
مبادئ التمييز والتناسب ،واالحتياطات املنصوص عليها في القانون اإلنساني الدولي
مر ًارا وتكر ًارا -ً
العرفي واملعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي .ووفقا لتقييم مواطنة ومنظمة أطباء من أجل
حقوق اإلنسان ،فإن العديد من هذه االنتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب ،وبالتالي يمكن مقاضاة
القادة العسكريين والقادة املدنيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب باعتبارأنهم كانوا على علم
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بهذه الجرائم أو يجب أن يكونوا على علم بها ،دون أن يتخذوا التدابير الكفيلة بمنعها أو يعاقبوا
املسؤولين عنها.
انتهكت األطراف املتحاربة في اليمن بشكل متكرر املبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني في
ً
هجماتها على مرافق الرعاية الصحية ،وقد ارتكبت هذه االنتهاكات مفلتة من أي عقاب .يسعى هذا
التقريرإلى املساهمة في جهود التوثيق والتحقيق ،بحيث يمكن مساءلة مرتكبي جرائم الحرب وغيرها
من االنتهاكات ،وتعويض املتضررين منها.
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التوصيات
تضرر غرفة الرقود في مستشفى الجمهوري التعليمي أثناء وقوع
اشتباكات شرق مدينة تعز (آب/أغسطس .)2017
تصوير :أحمد الباشا
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إلى أطراف النزاع:
•الكف ً
فورا عن شن هجمات غير مشروعة على املرافق الطبية والعاملين الطبيين وإنهاء
احتالل املنشآت الطبية.
•تسهيل الوصول اآلمن والسريع ومن دون عوائق لإلمدادات اإلنسانية واملوظفين إلى جميع
املحافظات املتضررة في اليمن.
•االلتزام بمبادئ القانون اإلنساني الدولي األساسية املتمثلة في التمييز والتناسب
واالحتياطات.
•االمتثال للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك احترام
الحماية املمنوحة للوحدات الطبية والخدمات الصحية ،والسماح للعاملين الصحيين
بالوفاء بمسؤولياتهم األخالقية املتمثلة في توفيررعاية محايدة للمحتاجين.
•ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن  ،2286من خالل اعتماد تدابيرعملية إضافية
لتعزيز حماية الرعاية الصحية والوصول إليها ،مثل تعميم مبدأ حماية املرافق الطبية
والعاملين في جميع التدريبات العسكرية ،وتوفيرنسخة محدثة من «قائمة عدم الضرب»
بحيث تصل إلى كل املنخرطين في القتال.
•إجراء تحقيقات سريعة وكاملة ونزيهة وفعالة في الهجمات وغيرها من أشكال التدخل في
الرعاية الصحية لضمان مساءلة الجناة ،وتقديم اإلنصاف للضحايا.
•التعاون بشكل كامل مع تحقيقات األمم املتحدة في الهجمات ضد املنشآت واملوظفين
الطبيين ،بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول من دون قيود لفريق األمم املتحدة للخبراء
البارزين املعني باليمن.
•التأكد ،حيثما أمكن ،من الدفع الفوري لرواتب املوظفين املدنيين ،بما في ذلك العاملين
الطبيين.
إلى جماعة الحوثيين المسلحة:
•احترام الوضع املحمي للمرافق الطبية وسحب األفراد املسلحين من داخل املراكز الطبية
أو من محيطها.
•التوقف عن استخدام املراكزالطبية ألغراض عسكرية.
•االلتزام بسياسات «عدم وجود أسلحة» للمستشفيات واملرافق الصحية األخرى.
•التحقيق في جميع وقائع تقييد أو رفض أو مصادرة املساعدات اإلنسانية ،ومحاسبة
املسؤولين عنها.
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إلى الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة:
•إجراء تحقيقات موثوقة ونزيهة وشفافة في االنتهاكات املزعومة لقوانين الحرب ومحاكمة
األفراد املسؤولين عن جرائم الحرب في اليمن ،واعتبارها مسؤولية على القيادة.
•توفيرسبل إنصاف سريعة وكافية للضحايا املدنيين وعائالتهم بسبب الوفيات واإلصابات
واألضرارالتي لحقت باملمتلكات الناتجة عن الهجمات غيراملشروعة ،واعتماد آلية موحدة
وشاملة ويمكن الوصول إليها بسهولة لتوفير مدفوعات على سبيل التعويض للمدنيين
الذين يعانون خسائربسبب العمليات العسكرية ،بغض النظرعن قانونية الهجوم.
•إنشاء هيئة إشراف متخصصة ملراقبة امتثال قوات التحالف للقواعد التنفيذية املتبعة
لحماية الرعاية الطبية وغيرها من املنشآت املحمية.
إلى كندا ،وفرنسا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،والدول األخرى
التي تقوم بتزويد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية المتحدة باألسلحة:
•الكف ً
فورا عن بيع أو نقل األسلحة إلى أعضاء التحالف الذي تقوده اململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية املتحدة إال بشرط االحترام التام للقانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في عمليات التحالف في اليمن ،والجهود الشاملة نحو
املساءلة الفعالة عن جميع الجرائم واالنتهاكات املزعومة املرتكبة طوال فترة النزاع.
إلى إيران:
•التوقف ً
فورا عن بيع أو نقل األسلحة إلى جماعة الحوثيين املسلحة.
إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة:
•دعم الجهود املبذولة لوقف األعمال العدائية ،والتوصل إلى سالم دائم وشامل ،وضمان
املساءلة عن االنتهاكات والجرائم الجسيمة.
•االستمرار بالدعم املالي والسيا�سي والدبلوما�سي للجهود املبذولة لتوثيق انتهاكات حقوق
اإلنسان الدولية والقانون اإلنساني الدولي ومبادئه ،مع اإلصرار على العدالة واملساءلة
عن جرائم الحرب املحتملة ،وتوفيرالتعويض للمدنيين.
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إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:
•دعم فريق الخبراء البارزين املعني باليمن للتحقيق ،وجمع األدلة وحفظها ،وتحديد
املسؤولية عن االنتهاكات الجسيمة املزعومة والجرائم ذات الصلة ،بهدف ضمان املساءلة
الكاملة للجناة ،وضمان العدالة للضحايا.
إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة:
•االعتماد الرسمي لتوصيات األمين العام لعام  2016الخاصة بتنفيذ القرار  ،2286وحث
الدول األعضاء على االلتزام بها.
•استخدام األدوات املوجودة تحت تصرف املجلس بما في ذلك فرض عقوبات على
األشخاص أو الكيانات املسؤولة عن االعتداءات على القطاع الصحي ،عند االقتضاء
ً
بموجب السلطات القائمة ،للضغط من أجل تقديم املساعدات اإلنسانية كاملة ومن
دون عوائق ،ودعم العملية السياسية باعتبارها السبيل الوحيد املجدي لوضع حد
للصراع.
•التأكيد على وضع حقوق اإلنسان في النزاع في اليمن ،وضمان عدم اإلفالت من العقاب
فيما يتعلق بأخطرالجرائم.
•توجيه األمين العام إلى نشر قائمة كاملة ودقيقة بالجناة في التقرير السنوي عن األطفال
ً
جميعا على نفس املستوى.
والنزاع املسلح ،مع وضعهم
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شعار «أطباء بال حدود» على أحد املباني املدعوم
من املنظمة ،والذي تم استهدافه من قبل طيران
التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات (آب/
أغسطس .)2016
تصوير  :عي�سى أحمدAFP/Getty Images /
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مواطنة لحقوق اإلنسان ( )mwatana.orgهي منظمة يمنية مستقلة
مكرسة للدفاع عن حقوق اإلنسان من خالل توثيق االنتهاكات،
وتقديم الدعم القانوني للضحايا ،وممارسة الضغوط ،وزيادة الوعي،
وبناء القدرات .أسست مواطنة في العام  2007لكن الحكومة
رفضت إصدار تصريح للمنظمة بسبب عملها في الدفاع عن حقوق
اإلنسان .ثم حصلت المنظمة على تصريح عمل في العام .2013
في العام ُ ،2018منحت مواطنة ميدالية روجر ن .بالدوين للحرية
من قبل منظمة هيومن رايتس فيرست .وفي العام نفسهُ ،منحت
مواطنة جائزة هرانت دينك الدولية العاشرة تقديرا لوقوفها في وجه
انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن ،ولعملها في لفت أنظار العالم إلى
وضع حقوق اإلنسان في البالد .وقد تمت اإلشارة إلى عمل مواطنة
في قضايا حقوق اإلنسان في أبرز المصادر التلفزيونية واإلذاعية،
والمنصات المطبوعة والرقمية في جميع أنحاء العالم.

تأسست منظمة أطباء لحقوق اإلنسان ( )PHRفي العام 1986
باالستناد إلى فكرة أن العاملين في المجال الصحي ،بمهاراتهم
المتخصصة ،وواجباتهم األخالقية ،وأصواتهم الموثوقة ،يتمتعون
بموقع فريد يتيح لهم إيقاف انتهاكات حقوق اإلنسان .ألكثر من
 30عا ًما ،استخدمت منظمة أطباء ألجل حقوق اإلنسان ()PHR
 التي تقاسمت جائزة نوبل للسالم للعام  1997لعملها إلنهاء آفةاأللغام األرضية  -تحقيقاتها وخبراتها للدفاع عن العاملين الصحيين
المضطهدين والمرافق المعرضة للهجوم ،وقامت بمناهضة
التعذيب ،وتوثيق الفظائع الجماعية ،ومساءلة أولئك الذين ينتهكون
حقوق اإلنسان.

صورة الغالف :قسم اإلفاقة وقسم العمليات في هيئة
مستشفى الثورة ،بعد تعرضهما للقصف البري الذي
أخرجهما عن الخدمة (حزيران/يونيو .)2017
تصوير :أحمد الباشا
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