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عن ووتش ليست
اع المسلح” )ووتش ليست( إىل إنهاء االنتهاكات  ف تسعى منظمة “ووتش ليست المعنية باالأطفال وال�ف

اكات  ي ووتش ليست ال�ش
اعات المسلحة وضمان حقوقهم. كشبكة عالمية، تب�ف ف ي ال�ف

بحق االأطفال �ف

مكانات  ف القدرات واالإ ف المنظمات غ�ي الحكومية المحلية والوطنية والدولية، وتسعى لتحس�ي ب�ي

لمختلف االأطراف وبشكل متبادل. من خلل التعاون، نجمع ونعمم المعلومات عن االنتهاكات 

امج  ف وتنفيذ ال�ب اعات المسلحة من أجل التأث�ي عىل صناع القرار االأساسي�ي ف ي ال�ف
ضد االأطفال �ف

والسياسات المؤدية إىل الحماية الحقيقية والفعالة للأطفال.

 لمزيد من المعلومات عن ووتش ليست يُرجى االتصال: watchlist@watchlist.org أو 

www.watchlist.org :زيارة

عن “هيئة إنقاذ الطفولة”
ي ش�ت أنحاء العالم بشكل يومي 

تؤمن هيئة إنقاذ الطفولة بأن كل طفل يستحق مستقبل. نعمل �ف

عىل منح االأطفال بداية صحية للحياة، وفرصة للتعلم، وحماية من االأذى. عندما تقع االأزمات 

ف أخر الُمغادرين.  ف وب�ي ي طليعة المستجيب�ي
ويكون االأطفال هم االأك�ش عرضة للخطر، فنحن دائماً �ف

ف  نضمن الوفاء باحتياجات االأطفال الخاصة وبوصول أصواتهم. نقدم نتائج مستدامة لملي�ي

االأطفال، ومنهم أطفال من أصعب من يمكن الوصول إليهم.

ي االأزمات، من أجل تغي�ي حياتهم ومستقبلنا 
نبذل كل المستطاع الأجل االأطفال، كل يوم و�ف

ك.  المش�ت

https://www.savethechildren.net :للمزيد عن هيئة إنقاذ الطفولة يُرجى زيارة

ف موناغان، الباحثة الحاصلة عىل درجة الدكتوراه،  أجرت بحوث هذا التقرير وكتبته كريست�ي

ي وماتيو موراي. حررت التقرير فيسنا جاكسيتش لوي.  ي ب�ي
بمساعدة من الورا سيلفيا باتاليا وبو�ف

تتقدم ووتش ليست بالشكر إىل الورا سيلفيا باتاليا عىل ما قدمت من وقت ومجهود وإسهامات 

ي البحوث الخاصة بالتقرير. كما تشكر ووتش ليست عدداً بل حرص من المنظمات غ�ي الحكومية 
�ف

ي بحث التقرير وأطلعونا بكل كرم عىل 
المحلية والدولية، وهيئات باالأمم المتحدة، وأفراد، شاركوا �ف

ي تنقيح ومراجعة التقرير.
ما لديهم من قصص وتجارب، وساعدوا �ف

https://www.savethechildren.net/
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الُمخترصات
 ICRC  اللجنة الدولية للصليب االأحمر – 

International Committee of the Red Cross

ي – 
نسا�ف  IHL   القانون الدوىلي االإ

International Humanitarian Law

نسان –   IHRL   القانون الدوىلي لحقوق االإ

International Human Rights Law

 INGO   منظمة غ�ي حكومية دولية - 

 International Nongovernmental

Organization

Médecins Sans Frontières - أطباء بل حدود   MSF

 NGO   منظمة غ�ي حكومية - 

Nongovernmental Organization

نسانية -   OCHA   مكتب تنسيق الشؤون االإ

 Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs

نسان -   OHCHR  المفوضية السامية لحقوق االإ

 Office of the High Commissioner 

 for Human Rights

UNICEF  منظمة االأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( - 

United Nations Children’s Fund

 WHO   منظمة الصحة العالمية - 

World Health Organization
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الملخص التنفيذي 
والتوصيات 

ي مارس/آذار 2015 إىل انهيار شبه كامل 
ي اليمن إبان تصعيده بحدة �ف

اع الحاىلي �ف ف أدى ال�ف

لنظام الرعاية الصحية الهش عىل مستوى الدولة. أفاد مكتب االأمم المتحدة لتنسيق 

ي المائة فحسب من المرافق الطبية1 
نسانية أنه ح�ت مارس/آذار 2017 كانت 45 �ف الشؤون االإ

2. ف ي االأدوية والمعدات والعامل�ي
ي من نقص حاد �ف

تعمل وأن المرافق العاملة القليلة تعا�ف

ها من االأمراض المعدية، أو تقديم  اثنان فحسب من كل 5 مرافق طبية عاملة يمكنها تشخيص وعلج الملريا وغ�ي

/كانون االأول 2016 كان  نسانية أن ح�ت ديسم�ب ف وخدمات معملية.3 أفاد مكتب تنسيق الشؤون االإ رعاية للمصاب�ي

ي المائة من تعداد سكان اليمن – وأن نحو 15 
نسانية – أي 69 �ف ي حاجة للمساعدات االإ

ي �ف
أك�ش من 18 مليون يم�ف

رت عدة مرافق طبية بشكل غ�ي مبا�ش  ي يفتقرون للقدرة عىل الوصول للرعاية الصحية المناسبة.4 ترصف
مليون يم�ف

اع. تدخل العديد من الهجمات  ف ي ال�ف
ة من قبل أطراف �ف اع، لكن هوجمت بشكل مبا�ش أيضاً مرافق كث�ي ف أثناء ال�ف

ي نطاق تعريف الهجمات عىل المستشفيات ومن يتصلون بها من أشخاص مكفولة لهم 
ي هذا التقرير �ف

الموثقة �ف

ي تنص عىل 
الحماية، بموجب مذكرة االأمم المتحدة التوجيهية الخاصة بقرار مجلس االأمن 1998 )قرار 1998(، ال�ت

اعات المسلحة.5 ف ي ال�ف
ي �ف ف بالمجال الط�ب حماية المرافق الطبية والعامل�ي

/كانون االأول  ف ديسم�ب مع ظهور تقارير عّدة عن مثل هذه الهجمات، نفذت ووتش ليست بعثة بحثية إىل اليمن ب�ي

ف  ف ومر�ف حالي�ي ف طبي�ي ي ومسؤول�ي
نسا�ف ف بالمجال االإ ي 2017. قابلت ووتش ليست فاعل�ي

2016 ويناير/كانون الثا�ف

ي الهجمات عىل المستشفيات وآثارها عىل صحة االأطفال وسلمتهم. كما نفذت ووتش ليست 
ف للتحقيق �ف وسابق�ي

عملية مراجعة مكتبية لتقارير االأمم المتحدة وتقارير منظمات أخرى حول الهجمات عىل الرعاية الصحية وتسليم 

ي عدة محافظات 
ف �ف ف طبي�ي نسانية والصحة العامة. فيما وقعت هجمات عىل مرافق طبية وعامل�ي المساعدات االإ
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ي يغطيها التقرير، من مارس/آذار 2015 إىل مارس/آذار 2017، فقد ركزت ووتش 
ة ال�ت ي ش�ت أنحاء اليمن أثناء الف�ت

�ف

ي بحثها عىل محافظات صنعاء وصعدة وتعز.
ليست �ف

ف تشمل التحالف بقيادة السعودية والقوات  ف الطبي�ي االأطراف المسؤولة عن الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

، ومنهم القوات الموالية للرئيس  ف ف )يُعرفون أيضا بجماعة أنصار هللا( وحلفاء الحوثي�ي الحكومية اليمنية والحوثي�ي

السابق عىلي عبد هللا صالح )من االآن فصاعدا يُشار إليهم جميعاً بمسمى “الحوثيون”(. وقعت 59 هجمة عىل 

ف العام لعام 2016 حول االأطفال  ي 2015 بحسب التقرير السنوي للأم�ي
ف �ف ف طبي�ي االأقل ضد مرافق طبية وعامل�ي

ف والتحالف بقيادة السعودية ضمن المنفذين  ف العام الحوثي�ي ي تقرير 2016 ذكر االأم�ي
اعات المسلحة.6 �ف ف وال�ف

ف العام  ي عام 2015. لكن بسبب ضغوط مارستها السعودية وحليفاتها، سحب االأم�ي
لهجمات عىل مستشفيات �ف

ة  ف عن انتهاكات خط�ي ي تنص عىل الجناة المسؤول�ي
فيما بعد التحالف بقيادة السعودية من مرفقات التقرير،7 ال�ت

ي تحققت منها، 
ت عدد الهجمات ال�ت ضد االأطفال. ح�ت وقت كتابة هذه السطور، لم تكن االأمم المتحدة قد ن�ش

/ ف 26 مارس/آذار 2015 و31 ديسم�ب ي عام 2016. لكن طبقاً لليونيسف، فب�ي
ف �ف ف طبي�ي ضد مرافق طبية وعامل�ي

اكمي، بحسب  اع 93 هجوماً مؤكداً ضد مستشفيات.8 من حيث العدد ال�ت ف كانون االأول 2016، نفذت أطراف ال�ف

اع أك�ش من 160 هجمة  ف ف مارس/آذار 2015 ومارس/آذار 2017 نفذت أطراف ال�ف اللجنة الدولية للصليب االأحمر، فب�ي
9. ف ف طبي�ي ضد مرافق طبية وعامل�ي

ت بمرافق طبية إذ شنت غارات جوية وأعمال قصف وباستخدام أجهزة منفجرة مرتجلة،  اع وأ�ف ف دمرت أطراف ال�ف

، وأطلقت النار عىل  ف ف طبي�ي واحتلت ونهبت مرافق طبية وهددت وأرهبت واحتجزت واختطفت وقتلت عامل�ي

سيارات إسعاف و�قتها، ومنعت من العبور أفراداً حاولوا المرور ع�ب حواجز أمنية إىل مرافق طبية لتلقي العلج 

ورية. كما أن الحصار البحري القائم عىل اليمن من قبل  الكفيل بإنقاذ الحياة أو لتسليم أدوية وإمدادات �ف

مدادات اللزمة لتشغيل المرافق الطبية،  ة عىل توريد الطعام واالإ التحالف بقيادة السعودية مارس ضغوطاً كب�ي

ان التجاري إىل مطار صنعاء منذ أغسطس/آب 2016 يمنع ما يُقدر بـ  بما يشمل االأدوية والوقود.10 تعليق الط�ي

اع، وكذلك من  ف ي من إصابات لحقت بهم بسبب ال�ف ي من السفر إىل الخارج للحصول عىل العلج الط�ب
20 ألف مد�ف

ي اختفى علجها من اليمن بشكل شبه كامل.11
االأمراض المزمنة ال�ت

ي تواجه ملف صحة 
ف والحصار القائم من التحديات ال�ت ف الطبي�ي فاقمت الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

ي مكتب 
اع المسلح. أعلن مسؤولون رفيعو المستوى �ف ف االأطفال، وهي قضية إشكالية بالفعل جراء 24 شهراً من ال�ف

ي المائة فحسب من 2.1 مليار 
ي العالم.12 لكن 6 �ف

ي من أك�ب أزمة إنسانية �ف
نسانية أن اليمن يعا�ف تنسيق الشؤون االإ

نسانية الذي ُطلب لليمن، تم استيفائه ح�ت مارس/آذار 13.2017 اليمن عىل شفى  دوالر، وهو مبلغ المساعدات االإ

ف طفل وامرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، وبينهم 462 ألف  المجاعة.14 أك�ش من 3 ملي�ي

ي 
ة �ف طفل تحت سن 5 أعوام يعانون من سوء تغذية حاد للغاية.15 كما أنه ومنذ مارس/آذار 2015 طرأت زيادة كب�ي

، أو من يعانون من أمراض يمكن الوقاية منها، وتشمل العدوى  اع بشكل مبا�ش ف ف جراء ال�ف أعداد االأطفال المصاب�ي

اً، بسبب  سهال. لكن توفر الموارد المطلوبة للأطفال، من أجل الحصول عىل العلج انح� كث�ي الرئوية الحادة واالإ

ي 
، والحصار القائم. طبقاً لليونيسف، يموت طفل �ف ف ف الطبي�ي الهجمات المستهدفة للمرافق الطبية والعامل�ي

سهال والعدوى الرئوية.16 قال طبيب تمت  اليمن كل نحو 10 دقائق بسبب أمراض يمكن تلفيها كسوء التغذية واالإ

ي اليمن[ يفعلون، الأن 
مقابلته أثناء تحض�ي التقرير: “يجب أال يموت االأطفال جراء العدوى الرئوية. لكن هنا ]�ف

الحرب تستهدف القطاع الصحي”.17
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التوصيات الأساسية18
اع ز إىل جميع أطراف ال�ز

ف والكف عن احتلل المنشآت  ف الطبي�ي يجب الكف فوراً عن الهجمات المستهدفة للمرافق الطبية والعامل�ي  •
الطبية.

نسان أو أية تحقيقات أممية  ي أية تحقيقات حالية لمكتب المفوض السامي لحقوق االإ
يجب التعاون بالكامل �ف  •

. ف ف الطبي�ي تستجد حول الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

نسانية بقدرة وصول بل إعاقة وبشكل آمن بما يتيح المساعدات  يجب السماح للمؤسسات الدولية والوطنية االإ  •
اع. ف رين من ال�ف ، ال سيما االأطفال، المترصف ف للمدني�ي

. ف ف الطبي�ي يجب ن�ش وتعميم أمر عسكري يُخطر جميع القوات بتداب�ي حماية المرافق الطبية والعامل�ي  •
نهاء االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد االأطفال وتشمل الهجمات عىل  يجب اتخاذ خطوات ملموسة الإ  •

ي وثقتها هيئات االأمم المتحدة ومنظمات غ�ي حكومية 
المستشفيات، بموجب قرار 1998، وهي االنتهاكات ال�ت

ي 2016.
ي عام 2015 ثم �ف

ي �ف
دولية ومنظمات مجتمع مد�ف

إىل التحالف بقيادة السعودية
يجب فوراً إنهاء الحصار القائم وإعادة فتح المجال الجوي التجاري لليمن.  •

ي دول التحالف، توقيع خطة عمل مع االأمم المتحدة 
عىل الوزارات المختصة، وتشمل وزارات الدفاع، �ف  •

ف والوقاية منها، وتشارك المعلومات حول  ف الطبي�ي من أجل منع الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

تنفيذ الخطة.

ن إىل الحوثي�ي
ف  يجب توقيع خطة عمل مع االأمم المتحدة من أجل وقف الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي  •

ف والوقاية من هذه الهجمات، وتشارك معلومات قابلة للتوثيق حول تنفيذها. الطبي�ي

ي الأخرى الموفرة 
إىل المنظمات غ�ي الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المد�ز

للخدمات
ف وتبليغ هيئات الرصد  ف الطبي�ي يجب تغطية وإعداد التقارير حول الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي  •

ي منظمة الصحة العالمية.
بلغ �ف المنشأة بموجب معاهدات بها، ومنها قوة عمل الدولة المعنية بالرصد واالإ
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ي الأمم المتحدة
نسان �ز إىل المفوضية السامية لحقوق الإ

. ف ف الطبي�ي ي الوقائع المزعومة المتصلة بالهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي
يجب التحقيق �ف  •

نسان إىل مجلس حقوق الإ
يجب إدراج التحالف بقيادة السعودية – بمقت�ف القرار 1998 – بصفته طرف مسؤول عن هجمات عىل   •

اعات المسلحة. ف ي التقرير السنوي لعام 2017 حول االأطفال وال�ف
المستشفيات �ف

إىل دول الأمم المتحدة الأعضاء
يجب إدراج التحالف بقيادة السعودية – بمقت�ف القرار 1998 – بصفته طرف مسؤول عن هجمات عىل   •

اعات المسلحة. ف ي التقرير السنوي لعام 2017 حول االأطفال وال�ف
المستشفيات �ف

إىل دول الأمم المتحدة الأعضاء
يجب الكف فوراً عن بيع ونقل أية أسلحة للتحالف بقيادة السعودية حيثما ُوجد خطر باستعمال   •  •

نسان، بما يشمل الهجمات عىل  ي والقانون الدوىلي لحقوق االإ
نسا�ف ي خرق للقانون الدوىلي االإ

هذه االأسلحة �ف

المستشفيات، بحسب قرار مجلس االأمن 1998.

ي اليمن 
نسانية �ف نسانية بما يضمن التمويل الكامل لخطة االستجابة االإ يجب تصعيد التمويل للمساعدات االإ  •

لعام 2017.

اعات المسلحة التابع له ز ي بالأطفال وال�ز
إىل مجلس الأمن والفريق العامل المع�ز

نسان من ِقبل جميع  ي والقانون الدوىلي لحقوق االإ
نسا�ف يجب اعتماد قرار بإدانة االنتهاكات للقانون الدوىلي االإ  •

االأطراف.

، بما  نسان والقانون الدوىلي يجب تشكيل آلية تحقيق دولية ومستقلة لضمان المحاسبة عىل انتهاكات حقوق االإ  •
يشمل االنتهاكات الجسيمة بحق االأطفال.

نسانية، ودعم العملية السياسية بقدر كونها وسيلة  يجب ضمان التسليم الكامل وغ�ي الُمعرقل للمساعدات االإ  •
اع. ف ي إنهاء ال�ف

فعالة �ف

ف عن االنتهاكات الجسيمة ضد  يجب دعوة لجنة جزاءات مجلس االأمن إىل ضم االأفراد والجهات المسؤول�ي  •
االأطفال، ال سيما الهجمات عىل المستشفيات، إىل قائمة جزاءات مجلس االأمن ذات الصلة، وتشجيع الممثل 

ي تقديم المعلومات للجنة الجزاءات 
اعات المسلحة عىل االستمرار �ف ف ي باالأطفال وال�ف

ف العام المع�ف الخاص للأم�ي

اء، حول االأطراف المسؤولة. 2140 ولجنة الخ�ب
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المنهجية
ي ش�ت أنحاء 

ف �ف ف الطبي�ي قامت ووتش ليست – مدفوعة بعدد الهجمات الكب�ي عىل المرافق الطبية والعامل�ي

ي 2017. قابلت ووتش 
/كانون االأول 2016 ويناير/كانون الثا�ف ي ديسم�ب

اليمن – بإجراء بعثة بحثية إىل اليمن �ف

روا بشكل  نسانية، وآباء الأطفال ترصف ف بالمساعدات االإ ف وعامل�ي ف طبي�ي ليست أك�ش من 60 شخصاً، بينهم عامل�ي

ف  مبا�ش من الهجمات، وكذلك بعض االأطفال. أجرت ووتش ليست 5 زيارات لمرافق طبية بينها منشأت�ي

ي صعدة، للتحقق من مدى الدمار اللحق جراء بعض الهجمات. 
ي الحديدة وصنعاء، ومنشأة طبية �ف

ف �ف طبيت�ي

كما تعاونت ووتش ليست مع هيئة إنقاذ الطفولة أثناء إجراء بحوث التقرير. لهيئة إنقاذ الطفولة تاريخ طويل 

ف بصفة خاصة عىل  ك�ي ي اليمن، سعياً للوفاء باحتياجات االأطفال وأ�هم، مع ال�ت
ي قوي �ف

وحضور ميدا�ف

الصحة والتغذية.

ي التقرير تستند إىل مصادر أولية )مثال: 
الوقائع المذكورة �ف

شهادات شهود( ومصادر ثانوية )مثال: مقابلت مع مدراء 

ين أثناء الهجمات لكن  بالمجال الصحي لم يكونوا حا�ف

وصلتهم معلومات من مصادر أولية(. كما أجرت ووتش ليست 

استعراضاً بحثياً مكتبياً لتقارير االأمم المتحدة ومنظمات 

أخرى المتصلة بالهجمات، وكذلك منظمات معنية بتسليم 

نسانية وخدمات الصحة العامة. المساعدات االإ

ي نطاق 
ي هذا التقرير تدخل �ف

العديد من الهجمات الموثقة �ف

تعريف الهجمات عىل المستشفيات والمرافق الطبية واالأشخاص 

المتمتعون بالحماية بحسب دليل االأمم المتحدة المتصل 

بقرار مجلس االأمن 19.1998 وثقت ووتش ليست أيضاً حاالت 

استخدام عسكري للمستشفيات، وهي ال تدخل ضمن تعريف 

االأمم المتحدة للهجوم عىل المستشفيات،20 وإن كانت تمثل 

ي والقانون الدوىلي لحقوق 
نسا�ف ربما خرقاً للقانون الدوىلي االإ

نسان. يمكن أن يشمل االستعمال العسكري جملة عريضة من  االإ

ي تلجأ فيها أطراف مسلحة إىل استعمال المستشفى 
االأنشطة ال�ت

ي دعم المجهود العسكري.21
�ف

من أجل توثيق الهجمات ومردودها عىل االأطفال، ركزت ووتش 

ليست عىل ثلث محافظات: صعدة وصنعاء وتعز. كل من هذه 

المحافظات كانت منطقة نزاع، حيث أدى القتال الدائر إىل تآكل 

ي 
اع �ف ف ي كانت هشة من قبل تصعيد ال�ف

المنظومة الصحية وال�ت

مارس/آذار 2015. من أجل فهم آثار الهجمات عىل مر الوقت، 

ركزت ووتش ليست عىل الهجمات المرتكبة عامي 2015 و2016. 

الوقائع المذكورة هي عىل سبيل المثال ال الحرص، عىل ما وقع 

ي اليمن بشكل عام 
ي المحافظات المذكورة، و�ف

من اعتداءات �ف

ي يغطيها التقرير.
ة ال�ت خلل الف�ت
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اع ز سياق ال�ز
ى ضد القوات  بدءاً من عام 2014، شن الحوثيون – وهم جماعة زيدية من شمال اليمن – هجمة ك�ب

ي بطول اليمن وعرضه، بما يشمل السيطرة عىل العاصمة 
ة من االأرا�ف الحكومية وسيطروا عىل مساحات كب�ي

ي اليمن.23 فر 
لمان وأعلنوا لجنتهم الثورية السلطة المؤقتة �ف اير/شباط 2015 حل الحوثيون ال�ب ي ف�ب

صنعاء.22 �ف

، 26 مارس/آذار 2015،  ي اليوم التاىلي
ي 25 مارس/آذار 24.2015 �ف

الرئيس عبد ربه منصور هادي إىل السعودية �ف

قامت السعودية، عىل رأس تحالف من تسع دول25 منها البحرين ومرص واالأردن والكويت والمغرب والسودان 

ي التقرير بمسمى التحالف بقيادة السعودية(،26 بشن حملة قصف جوي 
ي با�ت

مارات )يُشار إليه �ف وقطر واالإ
داد حكومة هادي.27 وفرضت حصاراً بحرياً عىل اليمن دعماً الس�ت

ي ينفذها التحالف والهجمات 
استهدفت الغارات الجوية ال�ت

اع، مناطق مدنية  ف ي يشنها الحوثيون وأطراف أخرى بال�ف
ية ال�ت ال�ب

ي أحيان عدة كان االستهداف للمنطقة نفسها متكرراً، 
عديدة، و�ف

بما يشمل مدارس ومساجد وأسواق ومستشفيات، ما أدى إىل 

بت الغارات الجوية  . كما �ف ف ي صفوف المدني�ي
ة �ف خسائر كب�ي

أ  ى، منها مطار صنعاء وموا�ف مراكز مواصلت ومراكز تجارية ك�ب

ي عدن والحديدة،28 ما منع دخول وخروج االأفراد، ومنهم 
�ف

ف االأطنان  اد ملي�ي نسانية، وأعاق است�ي ف بالمساعدات االإ العامل�ي

بت  ورية ومنها االأغذية والوقود واالأدوية.29 �ف من المواد الرصف

ي أغسطس/آب 2015، 
، �ف غارة جوية الحديدة، ميناء اليمن االأك�ب

ي دخول المواد 
بة مدمرة، أدت إىل التأخ�ي المتكرر �ف وكانت �ف

التجارية، ومنها أغذية ووقود ومساعدات إنسانية.30

ي 
ي المائة من غذائه، و90 �ف

اع كان اليمن يستورد 90 �ف ف قبل ال�ف

ي المائة من وقوده، بحسب منظمة أطباء 
المائة من دوائه، و70 �ف

اد  اً من است�ي بل حدود.31 لكن الحصار البحري القائم قيد كث�ي
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ي 
، وقع عىل سبيل المثال قصور بالغ �ف هذه المواد.32 بالتاىلي

ي منظومات تخزين التطعيمات الطبية، ما 
المياه االآمنة وانقطاع �ف

ي أوساط 
ي يمكن تلفيها �ف

ي االأمراض ال�ت
ي الزيادة الحادة �ف

أسهم �ف

سهال والحصبة(. فضلً عن هذا وبسبب انقطاع  االأطفال )مثل االإ

ي بعض المناطق، أصبحت مرافق طبية عديدة 
الكهرباء المتكرر �ف

اً  ف تقلصت كث�ي ي ح�ي
تعتمد بشكل كىلي عىل مولدات الكهرباء،33 �ف

اً أسعار الوقود.34 أغلقت  اد الوقود وزادت كث�ي معدالت است�ي

الكث�ي من المرافق الطبية، ما زاد من محدودية توفر العلج 

ي الكفيل بإنقاذ الحياة للأطفال. الط�ب

ف  ف الحوثي�ي ي مختلف المحافظات ب�ي
ي المطول �ف وقع القتال ال�ب

ي مناطق مدنية 
والقوات المصطفة إىل جانب حكومة هادي �ف

ف وتعليق  ي صفوف المدني�ي
ة، ما أدى إىل مزيد من الخسائر �ف كث�ي

ي  الخدمات العامة )مثال: جمع القمامة(. كما حد القتال ال�ب

ف  ي بعضها االآخر تنقلت العامل�ي
ي بعض المناطق ومنع تماماً �ف

�ف

نسانية. لم يتسن جمع  ي وتسليم المساعدات االإ
نسا�ف بالمجال االإ

ي مناطق عديدة بسبب القتال الدائر.
جثث القتىل �ف

وقت كتابة هذه السطور، بحسب منظمة الصحة العالمية، كان 

7600 شخص عىل االأقل قد ُقتلوا ونحو 42 ألفاً قد أصيبوا.35 

ف كانوا  1500 شخص عىل االأقل من القتىل و2450 من المصاب�ي
أطفاالً.36
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المنظومة الصحية قبل 2015
قبل االأزمة، كان 8.4 مليون نسمة – أك�ش من ثلث تعداد اليمن البالغ نحو 25 مليون نسمة37 - يفتقرون إىل 

نسانية.38 الرعاية الصحية االأساسية، بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

كان المعدل هو طبيب واحد لكل 3300 نسمة تقريبا و�ير 

ف  مستشفى واحد لكل 700 شخص تقريباً.39 كان 10 ملي�ي

نسمة تقريباً يفتقرون إىل المياه النظيفة والرصف الصحي.40 

وكان ما يُقدر بـ 15.9 مليون نسمة بحاجة إىل شكل من أشكال 
نسانية.41 المساعدات االإ

ي العالم. 
ف االأد�ف �ف ات صحة الطفل واالأم من ب�ي كانت مؤ�ش

نسانية فإن نحو نصف االأطفال  بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

ف بسوء  تحت سن 5 أعوام، نحو 1.75 مليون طفل، كانوا مصاب�ي

تغذية مزمن،42 مع معاناة نحو 850 ألف طفل من سوء تغذية 

ي 
حاد و160 ألف طفل من سوء تغذية حاد للغاية.43 كان 47 �ف

المائة من االأطفال تحت 5 أعوام يعانون من توقف النمو، و1 

من كل 20 طفلً يموت قبل بلوغ سن الخامسة، و1 من كل 370 
امرأة تموت أثناء الحمل أو الوالدة أو بعدها.44

ي تواجه منظومة 
ف تش�ي هذه االأرقام إىل التحديات ال�ت ي ح�ي

�ف

اً عىل  الرعاية الصحية اليمنية، فهي أيضاً تعكس تحسناً كب�ي

ي السنوات السابقة عىل تصعيد القتال. 
حالة النظام الصحي �ف

كان اليمن عىل المسار الصحيح للوفاء بأهداف االألفية التنموية 

الخاصة بتقليص أعداد وفيات االأطفال تحت 5 أعوام إىل 42 

لكل 1000 والدة حية بحلول عام 45،2015 لكن انعكس التوجه 

. بحسب اليونيسف، ففي عام 2016  ف ف الماضي�ي خلل العام�ي

ي المائة، وهي 
كان معدل وفيات االأطفال تحت 5 أعوام هو 63 �ف

ي المائة تقريباً عن عام 46.2014
زيادة بواقع 20 �ف

ي المائة بالنسبة 
ف 70 و80 �ف كانت تغطية التطعيمات تقع ب�ي

ي عام 2014 كانت التغطية هي 
 لعدد من االأمراض المعدية. �ف

ي 
ي المائة لشلل االأطفال، و73 �ف

ي المائة للحصبة، و88 �ف
75 �ف

المائة للسل.47

ي المائة من التكاليف 
لم تسهم الدولة قط بأك�ش من 30 �ف

المطلوبة لقطاع الصحة، وكان القطاع الخاص يغطي أك�ش من 

: مقابل  داد التكاليف )بمع�ف ي المائة عىل أساس مبدأ اس�ت
70 �ف

خدمات مدفوعة الثمن(.48 كما نشطت عدة منظمات إنسانية 

ي اليمن لعدد من السنوات، ومنها 
ي توف�ي المساعدات الطبية �ف

�ف

ناشيونال ميديكال  أطباء بل حدود، منذ عام 49،2007 وان�ت

كوربس منذ عام 50.2012 كما اعتمد النظام الصحي بقوة 

ي عام 2014 كان أك�ش من 
ف االأجانب. �ف ف الطبي�ي عىل العامل�ي

ي المرافق الصحية اليمنية،51 
ي يخدمون �ف ي أجن�ب 1200 عامل ط�ب

ي المائة من قوة العمل بالمجال الصحي.52
ويمثلون نحو 25 �ف
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اع ز الوضع الصحي أثناء ال�ز
ايدة ز الحتياجات الم�ت

ي اليمن منذ 
ف للرعاية الصحية �ف اً عدد المحتاج�ي تصاعد كث�ي

ف انح�ت �يعاً أعداد مرافق الرعاية  ي ح�ي
مارس/آذار 2015، �ف

الصحية المتوفرة. االأعداد كاشفة؛ ففي وقت كتابة هذه 

نسانية، كان 14.8  السطور، بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

مليون نسمة، أي أك�ش من نصف تعداد اليمن، يفتقرون إىل توفر 

ي 
الرعاية الصحية االأولية،53 بما يمثل زيادة بواقع أك�ش من 70 �ف

المائة عن مارس/آذار 2015 إىل مارس/آذار 2017. يشمل هذا 

ي 2016 كان 
ين الثا�ف /ت�ش العدد 8.1 مليون طفل.54 ح�ت نوفم�ب

يوجد �ير مستشفى واحد لكل 1600 شخص.55 ال يوجد أطباء 

ف أو  ي اليمن، ويتوفر طبيب�ي
ف 276 مديرية �ف ي 49 مديرية من ب�ي

�ف
ي 95 مديرية.56

أقل �ف

اليمن عىل شفى المجاعة.57 ما يُقدر بـ 3.3 مليون طفل وامرأة 

حامل ومرضعة يعانون من سوء تغذية حاد. كما أن 462 ألف 

طفل يعانون من سوء تغذية حاد للغاية،58 أي ثلثة أضعاف 

اع. تقدم التقديرات العالمية أدلة جزئية عىل  ف أعداد ما قبل ال�ف

ي من سوء التغذية الحاد للغاية يصبح 
أن الطفل الذي يعا�ف

ي 
عرضة للوفاة بقدر 11 ضعف الطفل الطبيعي إذا لم يُعالج �ف

الوقت المناسب.59

يفتقر 19.4 مليون نسمة للمياه العذبة والرصف الصحي.60 ح�ت 

مارس/آذار 2017 تم التبليغ عن 22181 حالة اشتباه إصابة 

ا، بحسب منظمة الصحة العالمية.61 وما يُقدر بثلث  بالكول�ي

الحاالت المشتبهة هم أطفال تحت سن 5 سنوات.62 هناك أب 

ي تواجهها 
ي محافظة ذمار وصف التحديات ال�ت

لثلثة أطفال �ف

اع، كان بإمكان  ف ب نظيفة. قبل ال�ف ي الحصول عىل مياه �ش
أ�ته �ف

ي البيت، لكن 
االأ�ة الحصول عىل المياه من مضخة مياه �ف

اع لم يعد هذا ممكنا. يقول االأب:  ف ي ال�ف
مع االفتقار للكهرباء �ف

ّ من جمع  ي المزرعة، لم يتمكن طفىلي
“عندما ذهبت للعمل �ف

ي الوادي للوفاء باحتياجاتنا، وهي مشكلة 
مياه كافية من النبع �ف

ي الوادي. نتيجة لهذا نواجه مشاكل 
تواجهها جميع العائلت �ف

سهال والجفاف”.63 ة، مثل االإ صحية كث�ي
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ي المائة من السكان – 
يحتاج 18.8 مليون نسمة – أك�ش من 70 �ف

صابة  ي حاالت االإ
إىل مساعدات إنسانية.64 هناك زيادة ملحوظة �ف

ي 
ها من االأمراض ال�ت بشلل االأطفال ومرض الحصبة االألمانية وغ�ي

ي ش�ت 
يمكن تلفيها بالتطعيمات، بسبب انهيار برامج التطعيم �ف

أنحاء اليمن.65 قابلنا طبيباً أثناء إعداد التقرير، وصف بعضاً 

ي مجال الصحة العامة، ال سيما سوء 
ايدة �ف ف من التحديات الم�ت

ة  اع وعن الحصار: “هناك أسباب مبا�ش ف التغذية، الناتجة عن ال�ف

ي 
ة تتمثل �ف ة لسوء التغذية. االأسباب المبا�ش ة كث�ي وغ�ي مبا�ش

سهال. االأسباب  ي الطعام وانتشار االأمراض من قبيل االإ
القصور �ف

ة منها نقص الرعاية الصحية ونقص النظافة الصحية  غ�ي المبا�ش
والرصف الصحي.. هذه حالة حرب”.”66

ز وإحساسهم بالخوف ز الطبي�ي فرار العامل�ي
ي غادروا البلد،67  ي بالمجال الط�ب هناك نحو 1200 عامل أجن�ب

ف مواقعهم. تحدث  ف اليمني�ي ف الطبي�ي وغادر مئات العامل�ي

ي 
ف للوالدة واالأم والطفل �ف ي مستشفى السبع�ي

دكتور باقلوة �ف

ف  : “الكث�ي من العامل�ي ف ي العامل�ي
صنعاء عن أوجه القصور �ف

ي 
ي الجناح بأ�ه سوى 3 أطباء. هذا يع�ف

هربوا ولم يبق عندنا �ف

أن علينا عمل ورديات وإغلق نصف الجناح بالكامل. تتدهور 

ف الذين مكثوا  ف الطبي�ي االأمور يوماً عن يوم”.68 الكث�ي من العامل�ي

ي ظل خوف مقيم. قال دكتور باقلوة: 
أفادوا بأنهم يعملون �ف

“نحن خائفون طوال الوقت. هذا المستشفى قريب من بنايات 

ي غارات التحالف. جميع النوافذ تقريباً هشمتها 
مستهدفة �ف

ي صنعاء قال: 
ي مستشفى زايد �ف

القنابل”.69 هناك عامل آخر �ف

ي بيئة 
“كان العام السابق هو أسوأ أعوامي مهنياً. كنا نعمل �ف

ي المستشفى، الذي يقع 
تفتقر تماماً إىل أي إحساس باالأمان هنا �ف

ي 
اً ما اضطررنا للبقاء �ف عىل مقربة من أهداف لغارات جوية. كث�ي

بت الغارات الجوية المنطقة المحيطة،  المستشفى عندما �ف

ف أشد الحاجة لمساعدتنا،  لنقدم رعاية صحية للمر�ف المحتاج�ي
ال سيما االأطفال والرضع”.70

مدادات الطبية ي الإ
القصور �ز

ي المستلزمات الغذائية والوقود واالأدوية 
القصور الحاصل �ف

هي نتيجة لجملة من العوامل )مثل انعدام االأمان والقصور 

ي التمويل(، بما يشمل الحصار القائم من قبل التحالف 
�ف

ي ما زالت تعمل تواجه 
بقيادة السعودية. المرافق الطبية ال�ت

ي المواد االأساسية اللزمة لعلج أك�ش حاالت 
قصوراً شديداً �ف

صابة  ي، بما يشمل االإ صابة جراء القصف الجوي والقتال ال�ب االإ

صابات جراء االنفجارات.  بجروح من الرصاص والحروق واالإ

ف االألم والمضادات  ي نقص أدوية تسك�ي
يسهم الحصار �ف

الحيوية والتطعيمات واالأدوية المخدرة اللزمة للعمليات 

الجراحية ومواد التعامل مع الجروح والحروق، ومعدات نقل 

الدم ومعدات جراحية.71 كانت آلية االأمم المتحدة للتحقق 

والتفتيش، المصممة أساساً للتفتيش عىل الشحنات الواردة لمنع 

دخول االأسلحة إىل اليمن مع السماح بدخول السلع التجارية، 

تعمل منذ مايو/أيار 72.2016 لكن الحصار ما زال قائماً. عىل 

سبيل المثال ففي االأشهر الثلثة االأوىل من 2017 منع التحالف 

بقيادة السعودية دخول شحنات لهيئة إنقاذ الطفولة إىل ميناء 

الحديدة، وتشمل مساعدات لعلج آالف االأطفال الذين يعانون 

سهال والحصبة والملريا وسوء التغذية.73 قال مدير هيئة  من االإ

ي اليمن: “مع توفر االأدوية المناسبة، فإن جميع 
إنقاذ الطفولة �ف
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هذه االأمراض قابلة للعلج، لكن التحالف بقيادة السعودية 
يمنعها من الدخول”.74

اع.  ف ة جراء ال�ف صابات الكث�ي كما ترزح المستشفيات تحت عبء االإ

ي بعض الحاالت، يفد إىل المستشفى الواحد مائة شخص 
�ف

ف  ف قليل�ي أو أك�ش إثر كل هجوم، مع توفر موارد قليلة وعامل�ي

للتعامل مع إصاباتهم بشكل فعال.75 هناك طبيب بحجرة 

ي كفت عن العمل 
ي تعز، ال�ت

ي مستشفى الروضة �ف
الطوارئ �ف

بها نصف المرافق الطبية،76 قال: “ال يمكننا أن نقدم للمر�ف 

ف ما يحتاجونه. ال تتوفر  ف بأمراض مزمنة والمصاب�ي المصاب�ي

اً عدم قدرتنا عىل  ي السوق. يؤلمنا كث�ي
االأدوية المتخصصة �ف

77.” ف والمر�ف علج المصاب�ي

نسانية مثل أطباء بل حدود وهيئة إنقاذ  سعت المنظمات االإ

الطفولة سعياً حثيثاً، بما يتجاوز واليتهم التقليدية، لتوف�ي 

المساعدات الصحية الُملحة ولدعم تقديم خدمات الرعاية 

ي بعض الحاالت دفع رواتب 
الصحية االأساسية،78 بما يشمل �ف

ي هذه الظروف يموت االأطفال 
.79 �ف ي ف بالمجال الط�ب العامل�ي

اع، وأيضاً بسبب أمراض يمكن تلفيها، بسبب  ف ة لل�ف كنتيجة مبا�ش

ف بها. بحسب هيئة إنقاذ  عدم توفر الرعاية الصحية للمصاب�ي

ف  ي المستلزمات الطبية والعامل�ي
الطفولة، فإن النقص المزمن �ف

ف أدى إىل 10 آالف وفاة إضافية الأطفال جراء أمراض يمكن  الطبي�ي
ي كل عام، منذ عام 80.2015

تلفيها �ف

يعد تعليق الرحلت الجوية التجارية إىل مطار صنعاء منذ 

أغسطس/آب 2016 عائقاً إضافياً يحول دون قدرة ما يُقدر بـ 20 

ي جراء إصابات  ي عىل السفر للخارج التماساً للعلج الط�ب
ألف مد�ف

ي يكاد ال يوجد 
اع، وأيضاً بسبب أمراض مزمنة، ال�ت ف ناتجة عن ال�ف

ي اليمن.81
أي علج لها �ف

82

دراسة حالة: إغالق مطار صنعاء الدوىلي
، من قبل التحالف بقيادة السعودية، منذ 9 أغسطس/آب  ، مطار صنعاء الدوىلي أدى إغلق مطار اليمن الرئيسي

ي بلدان أخرى. قبل الحظر، كان ما 
ف من السفر اللتماس الرعاية الطبية �ف ات االآالف من اليمني�ي 2016، إىل منع ع�ش

ف إىل كل من عمان باالأردن والقاهرة بمرص، يسعون لتلقي  ف أسبوعيت�ي ف تجاريت�ي ف رحلت�ي يُقدر بثلث المسافرين عىل م�ت

ي عدن 
ي مرافق اليمن الطبية. البديل الوحيد لهؤالء هو المخاطرة بالسفر ع�ب مطارات بديلة �ف

العلج غ�ي المتوفر �ف

ف  ي ح�ي
موت. يقع المطاران بعيداً عن العاصمة صنعاء، والرحلة إىل عدن هي حواىلي 10 ساعات من صنعاء، �ف وحرصف

ف والجرحى  اع يزيد من عرضة المصاب�ي ف ي بعض المناطق الدائر بها ال�ف
موت نحو 20 ساعة. السفر براً �ف تبعد حرصف

ف للخطر، نظراً للحواجز االأمنية العديدة والمرور ع�ب مناطق خطرة للغاية. والمسن�ي
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نقص الوقود
ي تمد 

ف الوحيدة ال�ت ي مايو/أيار 2015 كانت منشأة االأوكسج�ي
�ف

المنشآت الطبية باحتياجاتها من االأسطوانات غ�ي قادرة عىل 

العمل بسبب نقص الوقود.83 كما أنه وبسبب نقص الوقود 

سعاف قادرة عىل نقل المر�ف  لم تعد الكث�ي من مرافق االإ

للمستشفيات أو نقلهم إىل مراكز رعاية متخصصة من مستشفى 

ي تقديم 
ين، أدى هذا إىل تأخ�ي كب�ي �ف الآخر.84 بالنسبة لكث�ي

العلج وإىل مضاعفات مهددة للحياة. أدى نقص الوقود أيضاً إىل 

ف للرعاية الصحية عىل االنتقال  ف المحتاج�ي الحد من قدرة اليمني�ي

إىل مراكز صحية بأنفسهم. قابلنا ممرضاً مختصاً برعاية االأم 

ي 
والطفل أثناء إعداد التقرير قال: “عندما نسألهم لماذا تأخروا �ف

جلب أطفالهم، يقولون ال توجد رواتب وال نقود والوقود باهظ 

ي الحاالت مثل الغسيل 
الثمن للغاية. لذا فالمشكلة هي النقل. �ف

الكلوي ال يمكن للآباء تحمل كلفة المستشفيات الخاصة أو كلفة 

ي حاالت عديدة يموت 
ي صنعاء. �ف

االنتقال إىل مستشفيات عامة �ف
االأطفال لهذا السبب”.85

ي صنعاء يصف آثار الحصار عىل 
ز �ز دراسة حالة: نائب مدير مستشفى السبع�ي

الرعاية الصحية 
ي من ميناء الحديدة 

ي المائة من مستلزماتنا تأ�ت
ة أيضاً. قبل االأزمة، كان 90 �ف يعد نقص المستلزمات الطبية مشكلة كب�ي

ي المائة ع�ب المطار. االآن أصبح المطار مغلقاً وهوجم ميناء الحديدة. ال تدخل المستلزمات الجديدة إىل 
و10 �ف

اليمن والمخزون المتوفر ينفد �يعاً. نحتاج أشد الحاجة إىل توقف الحصار. االأدوية والسوائل الوريدية ومستلزمات 

ي السوق السوداء. ال يمكننا عمل نقل دم إذ نفد ما عندنا من معدات اختبار 
التخدير، ال تتوفر بالمرة. وال ح�ت �ف

ف بالرصع بسبب نفاد الفاليوم. جناح سوء التغذية عندنا نفد ما لديه  فصائل الدم. ال يمكننا علج االأطفال المصاب�ي

ي العمل 
من مخزون الغذاء العلجي ونعتمد عىل الحليب والفيتامينات. ال أعرف إىل م�ت سنتمكن من االستمرار �ف

هكذا. التحدي الثالث الذي يواجهنا، ويُرجح أن يؤثر علينا أك�ش من نقص المستلزمات الطبية، هو نقص الوقود. 

. كما أغلقنا المستشفى بالكامل باالأمس  نكافح للعثور عىل ما يكفي من وقود وديزل. مولدات الكهرباء لدينا تحترصف

عندما كادت المولدات تنهار. لحسن الحظ تمكنا من توف�ي ما يكفي من وقود لخمسة أيام أخرى، من السوق 

السوداء. لكن ال نعرف إن كنا سنتمكن من االستمرار هكذا بعد هذا االأسبوع. إذا استمر الوضع هكذا فسوف نغلق 

مدادات. إذا أغلق هذا المستشفى فسوف يموت االأطفال  ي االإ
أبوابنا. الوضع االآن حرج للغاية. ال أعرف م�ت ستأ�ت

والنساء. ستكون أعداد القتىل أك�ب بكث�ي ممن قتلوا جراء القنابل والقتال. 

 .2015 ، ف ~مقابلة لهيئة إنقاذ الطفولة مع دكتور هلل، نائب مدير مستشفى السبع�ي
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دراسة حالة:  أولو أمر يصفون إصابات البن جراء انفجار وتحديات الحصول 
عىل الرعاية الصحية لالبن

ي جنازة[ لزعيم القبيلة الأننا من نفس القرية. فجأة سمعنا 
زوج الأم:  ذهبت أنا وزه�ي )13 عاماً( لتقديم العزاء ]�ف

ت عىل زه�ي وحملته وخرجنا من  دوياً هائلً ال يمكن تخيله، تله انفجار مبهر وعاصفة من النار. ع�ش

ق جلدنا. بعد ثانية، سمعنا غارة جوية أخرى، ثم ثالثة.  ي ملبسنا واح�ت
القاعة. اشتعلت النار �ف

ف والقاعة. كان ألمنا ال يمكن تخيله ولم نعرف إىل أين نذهب. أصيب زه�ي  ف الرئيسيت�ي استهدفوا البوابت�ي

ي يديه وفخذيه وركبتيه وقدميه. حسبناها حروقاً سطحية ولم نعرف ماذا نفعل، ولم نقدر عىل 
بحروق �ف

 . ف اصطحابه للمستشفى. لذا وضعنا عليها معجون أسنان وعسل وأعشاب وبعض المراهم طيلة أسبوع�ي

، وراح يرصخ من االألم.  ي
ة هزل زه�ي وصار ضعيفاً للغاية، ولم يعد قادراً عىل المسش خلل تلك الف�ت

ي هيئة إنقاذ الطفولة بما أصاب زه�ي وزارونا. عندما رأوا زه�ي 
سمع العاملون بوحدة حماية االأطفال �ف

أحالوه فوراً إىل مستشفى محىلي لتنظيف وعلج جروحه. 

ء. ال نعرف أين  ي
. إذا مرض أحد أطفالنا ال يمكننا عمل �ش ي الأم:    لم نتمكن من تحمل كلفة العلج الط�ب

، 5 و3  ي
نذهب. إذا مات أحد أطفالنا ال سمح هللا فلن نتمكن من تدب�ي ثمن الكفن. تصاب اثنتان من بنا�ت

ء سوى أن أحتضنهما.  ي
سنوات، بنوبات سعال متكررة، وليس بوسعي أي �ش

~مقابلة لهيئة إنقاذ الطفولة، 2017. 

ف للرعاية الكفيلة بإنقاذ الحياة يزيد  ف أن عدد المحتاج�ي ي ح�ي
�ف

ي المائة فقط من المرافق الطبية ما زالت 
�يعاً، فإن 45 �ف

.86 أغلقت مئات المرافق ومنها 160  ي
تعمل أو تعمل بشكل جز�أ

ف من مراكز نقل  منشأة طبية كانت توفر خدمات تغذية واثن�ي

ي اليمن،87 بسبب نقص الوقود اللزم لتشغيل 
الدم الستة �ف

ف – جزئياً بسبب عدم انتظام  ف الطبي�ي المولدات ونقص العامل�ي

ف بالقطاع  هم من الموظف�ي ف )وغ�ي ف الطبي�ي دفع االأجور للعامل�ي

ر اللحق بالمرافق. لحق بالكث�ي من  الحكومي(88 – وبسبب الرصف

المرافق الطبية دماراً شديداً أدى إىل إغلقها نهائياً، مع قصف 
ي غارات جوية.89

بها �ف البنايات القريبة مدفعياً أو �ف
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 التحديات الصحية
المتصاعدة جراء الهجمات عىل 

المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية
ف والقوات الموالية لحكومة هادي –  اع – بما يشمل التحالف بقيادة السعودية والحوثي�ي ف قامت أطراف ال�ف

. ف ف الطبي�ي بمهاجمة المرافق الطبية والعامل�ي

اع ما ال يقل عن 59 هجوما عىل مرافق طبية  ف نفذت أطراف ال�ف

ف العام  ي 2015، بحسب التقرير السنوي للأم�ي
ف �ف ف طبي�ي وعامل�ي

ي تقرير 2016 أدرج 
اعات المسلحة.90 �ف ف حول االأطفال وال�ف

ف والتحالف بقيادة السعودية كأطراف  ف العام الحوثي�ي االأم�ي

ي 2015. لكن إثر ضغوط 
نفذت هجمات عىل المستشفيات �ف

ف العام التحالف من  من السعودية وحليفاتها استبعد االأم�ي

ة ضد  ي االنتهاكات الخط�ي مرفقات التقرير،91 وفيها قوائم بمرتك�ب

االأطفال. وقت كتابة هذه السطور لم تكن االأمم المتحدة قد 

ي تحققت من وقوعها، ضد المرافق 
ت بعد عدد الهجمات ال�ت ن�ش

ي اليمن عام 2016. لكن ذكرت 
ف �ف ف الطبي�ي الطبية والعامل�ي

/كانون االأول  ف 26 مارس/آذار 2015 و31 ديسم�ب اليونيسف أنه ب�ي

اع 93 هجوماً عىل مستشفيات.92 بحسب  ف 2016 نفذت أطراف ال�ف

اع نفذت أك�ش  ف اللجنة الدولية للصليب االأحمر فإن أطراف ال�ف

ف مارس/آذار  ف ب�ي ف طبي�ي من 160 هجوماً عىل مرافق طبية وعامل�ي
2015 ومارس/آذار 93.7102

اع بمرافق طبية ودمرتها عن  ف ت أطراف ال�ف ي 2015 و2016 أ�ف
�ف

طريق الغارات الجوية والقصف واالأجهزة المتفجرة المرتجلة، 

واحتلت ونهبت مرافق طبية وهددت وأرهبت واحتجزت 

، وأطلقت النار عىل سيارات  ف ف طبي�ي واختطفت وقتلت عامل�ي

إسعاف و�قتها، ومنعت مرور أشخاص عىل حواجز أمنية كانوا 

يحاولون بلوغ مرافق طبية للحصول عىل علج كفيل بإنقاذ 

ورية. الحياة أو لتسليم أدوية ومستلزمات طبية �ف

ف أثناء نقل مر�ف إىل مستشفيات  ف طبي�ي تمت مهاجمة عامل�ي

ي بعض 
ي مناطق مدنية. �ف

ي سيارات إسعاف وعند علج أفراد �ف
�ف

ت الغارات الجوية واالنفجارات المتتالية �يعاً  الحاالت أ�ف

 ، ف ي حاولوا مساعدة المصاب�ي بأشخاص يعملون بالمجال الط�ب

ي 
ومنعت الرعاية الطبية من بلوغ الجرحى. عىل سبيل المثال �ف

/أيلول 2015 انفجرت قنبلة فجرها انتحاري يُشتبه أنه تابع  سبتم�ب

ي صنعاء.94 بعد قليل انفجرت سيارة 
ي مسجد �ف

سلمية �ف للدولة االإ
ي إسعاف.95

ف فدمرت سيار�ت ف طبي�ي مفخخة لدى وصول عامل�ي



“الأمور تتدهور أك�ث كل يوم”  18

، ُدمرت  ف ف التحالف بقيادة السعودية والحوثي�ي اع ب�ي ف منذ بداية ال�ف

ي 
ف 131 سيارة إسعاف �ف جزئياً أو كلياً 25 سيارة إسعاف من ب�ي

ي أغلب محافظات اليمن الـ 22، ما زالت توجد قلة 
اليمن.96 و�ف

سعاف القادرة عىل العمل. عىل سبيل المثال  من سيارات االإ

ي محافظة عمران سيارة إسعاف واحدة تغطي احتياجات 
توجد �ف

1.3 مليون نسمة.97

وقعت مضاعفات مهددة للحياة جراء عدم توفر النقل إىل 

المرافق الطبية. قال طبيب طوارئ من مدينة تعز: “من الصعب 

ف العثور عىل سيارة إسعاف، وأغلب المر�ف ال  عىل المصاب�ي

يُنقلون بشكل سليم. بعض المر�ف نُقلوا إىل المستشفى وهم 

ف دراجات نارية. بعض  محمولون من أيديهم وأرجلهم، وعىل م�ت

صابات بسيطة، لكن بسبب طريقة نقلهم إىل هنا يصلون  االإ

ي العمود الفقري 
إىل المستشفى وقد ألمت بهم مضاعفات �ف

والرقبة”.98

نسانية  بعد بعض الهجمات جمدت بعض المنظمات االإ

. عىل سبيل المثال بعد غارة  ي
عملياتها بشكل مؤقت أو نها�أ

ي 15 أغسطس/آب 2016 عىل مستشفى عبس 
جوية للتحالف �ف

ي محافظة حجة،99 سحبت أطباء بل حدود عامليها وبينهم 
�ف

ي  ف وأخصائ�ي عدد من أطباء النساء والوالدة واالأطفال والجراح�ي

ي محافظة 
ف )بينهما مستشفى عبس( �ف الطوارئ، من مستشفي�ي

ي محافظة صعدة المجاورة.100 قتل 
حجة ومن 4 مستشفيات �ف

القصف 19 شخصا وأصاب 24 آخرين.101 وقت الهجمات كان 23 

ي 
مريضاً يخضعون لجراحات وأك�ش من 25 طفلً يتلقن الرعاية �ف

وحدة طب االأطفال، بينهم 13 مولوداً.102

ي تواجه 
أدت الحوادث من هذا النوع إىل تصعيد التحديات ال�ت

ي تفاقمت بالفعل جراء أك�ش من 24 شهراً من 
صحة االأطفال، ال�ت

 ) ف ات االآالف من االأطفال )والبالغ�ي اع المسلح. أصبح ع�ش ف ال�ف

دون قدرة عىل تحصيل الرعاية الطبية الأسباب من بينها النقص 

ي المستلزمات الطبية، وتدم�ي بعض المعدات 
الشديد �ف

والمستلزمات لعلج الجرحى، وتأخر وصول النساء الحوامل 

ي 
ي بلوغ المرافق الصحية، و�ف

ف من االأطفال �ف والمر�ف والمصاب�ي

بعض الحاالت لم يلجأوا إليها خوفاً من استهداف هذه المرافق 

ي بعض الحاالت 
نسانية �ف بهجمات، وتجميد المنظمات االإ

لعملياتها إبان هجمات ما أدى إىل تقلص الخدمات الطبية 

االأولية ورعاية الطوارئ.

دراسة حالة: امرأة تصف مضاعفات الحمل والولدة 
ي الشهر االأول عندما بدأت الحرب. لم يكن حمىلي صحياً. لم أتمكن من النوم بسبب أصوات االنفجارات 

كنت حامل �ف

ي 
ة تحلق قريباً وكنا نسمع االنفجارات �ف [ كانت ليلة صعبة للغاية. راحت طائرات حربية كث�ي ي

ي فؤاد ]اب�ف
والقنابل. ليلة والد�ت

ت للمساعدة امرأة عجوز  اً حرصف الجوار. لم نع�ش عىل قابلة الأن الوضع كان خطراً للغاية. كن يخشون مغادرة بيوتهن. أخ�ي

ة. كان االألم صعباً لدرجة إحسا�ي أن الموت وشيك. قالت العجوز إنه يجب نقىلي إىل المستشفى وإال فقد  عندها بعض الخ�ب

ي نجوت ونجى وليدي. 
أموت. لكن لم يكن متاحاً وقتها أن أنتقل للمستشفى، ولم يبق أمامنا سوى الدعاء. كانت معجزة أن�ف

ي اليوم التاىلي أجهض 
حملت مرة أخرى ثم بعد خمسة أشهر سقطت قنبلة ليلً عىل الشارع. خفت للغاية وبدأت أنزف، و�ف

ي أن أحمل مرة أخرى. 
. يقولون االآن إنه لم يعد بإمكا�ف ف الجن�ي

~مقابلة لهيئة إنقاذ الطفولة، 2017
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المحافظات
ي عدد من محافظات اليمن، فقد ركزت ووتش 

ف �ف ف الطبي�ي ف وقعت هجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي ي ح�ي
�ف

ي االأسابيع 
ليست بحوثها عىل محافظات صنعاء وصعدة وتعز، من أجل فهم آثار الهجمات عىل االأطفال �ف

اع، حيث نفذت مختلف  ف والشهور التالية عىل تلك الهجمات. كانت كل من هذه المحافظات من مسارح ال�ف

ي 
اً �ف ف وحيث تُظهر التقارير انحساراً كب�ي ف طبي�ي االأطراف هجمات متكررة ومطولة عىل مرافق طبية وعامل�ي

ات صحة االأطفال. مؤ�ش

صعدة
اع والصحة العامة ز خلفية عن ال�ز

محافظة صعدة المتاخمة للسعودية شهدت استهدافاً متكرراً من 

ي مارس/آذار 2015، 
ي غارات بدأت �ف

التحالف بقيادة السعودية، �ف

وتناقلت التقارير – بحسب أطباء بل حدود – أن أك�ش من 140 

ي 
ي يوم واحد �ف

قنبلة سقطت عىل العاصمة، مدينة صعدة، �ف

ي 8 مايو/أيار 2015 وزع التحالف منشورات عىل 
عام 103.2015 �ف

مدينة صعدة، معلناً فيها أن المنطقة برمتها “هدف عسكري” 

ومنح سكانها الذين يفوق عددهم 800 ألف نسمة ح�ت السابعة 

ات  ف فر ع�ش ي ح�ي
مساء اليوم نفسه للجلء عن المدينة.104 �ف

االآالف، فإن أغلب السكان مكثوا بالمدينة جراء نقص الوقود 
وارتفاع كلفة السفر وخوفاً من السفر ع�ب مناطق نزاع.105

نسانية، ففي محافظة  بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

ي حاجة شديدة إىل 
ي المائة من السكان �ف

صعدة كان نحو 82 �ف

ين االأول 106.2016  نسانية، وهذا ح�ت أكتوبر/ت�ش المساعدات االإ

نسانية أيضاً، ففي أكتوبر/ بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

ي المائة من المرافق الطبية تعمل 
ين االأول 2016 كان 77 �ف ت�ش
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ي صعدة،107 وبعض االأسباب – عىل 
ي أو أغلقت، �ف

بشكل جز�أ

ي المستلزمات 
ف وقصور �ف ف الطبي�ي االأقل – كانت فرار العامل�ي

 . ف ف الطبي�ي الطبية،108 والهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

ي ظلت تعمل ال يمكنها توف�ي خدمات 
أغلب المرافق الطبية ال�ت

ف والمعدات  ف المدرب�ي علج الجرحى الطارئة بسبب نقص العامل�ي

ي خدمة تعداد المحافظة البالغ 
والمستلزمات المطلوبة.109 �ف

أقل من مليون نسمة بقليل، تتوفر 6 سيارات إسعاف ال 

،110 ومركز غسيل كىل واحد،111 و269 مستشفى �ير )نحو  أك�ش

�ير واحد لكل 5000 نسمة(، و42 طبيباً )نحو طبيب لكل 

ي 
ف �ف 23 ألف نسمة(.112 يفتقر المستشفى الرئيسي الختصاصي�ي

طب النساء والوالدة ورعاية المواليد، ومن ثم ال يمكن إجراء 

الجراحات القيرصية إذا ظهرت الحاجة إليها أثناء بعض حاالت 

ي بعض المديريات قابلت، ويعت�ب الحمل من 
الوالدة.113 ليس �ف

ي المحافظة.114 كانت االأمراض المعدية 
أسباب الوفاة الرئيسية �ف

سهال الحاد – وهي أمراض سهلة العلج إذا أتيحت  التنفسية واالإ

ي أوساط االأطفال 
الرعاية الطبية – من مسببات الوفاة الرئيسية �ف

تحت الخامسة.115

الهجمات عىل الرعاية الصحية
ين االأول 2015 دمر التحالف بقيادة  ي 26 أكتوبر/ت�ش

�ف

ي مديرية حيدان 
السعودية مستشفى تدعمه أطباء بل حدود �ف

ي ألف نسمة دون توفر 
بصعدة،116 ما خلف أك�ش من مائ�ت

الرعاية الطبية الكفيلة بإنقاذ الحياة.117 قبل الهجوم، قدمت 

أطباء بل حدود بشكل منتظم االإحداثيات الجغرافية الدقيقة 

فت المب�ف بوضوح بصفته 
ّ اع، وم�ي ف للمستشفى لمختلف أطراف ال�ف

بت  بة االأوىل جرة العمليات و�ف مستشفى.118 أصابت الرصف

ية أثناء الهجوم،  الثانية جناح الوالدة.119 لم تقع خسائر ب�ش

ي ما زالت بها 
وكان المستشفى هو المنشأة الوحيدة بالمديرية ال�ت

ف  حجرة عمليات.120 عالج المستشفى أك�ش من 3200 مريض ب�ي

ي المائة منهم 
ين االأول 2015، وكان 30 �ف مايو/أيار وأكتوبر/ت�ش

ي 
اع.121 من بينها إصابات بليغة �ف ف يعانون من إصابات جراء ال�ف

122. البطن والرأس وإصابات أخرى تتطلب عمليات ب�ت

اع والهجمات المستهدفة  ز ي يصف آثار ال�ز
نسا�ز دراسة حالة: عامل بالمجال الإ

ي اليمن 
عىل الرعاية الصحية �ز

كانت إمكانية اللجوء لمرافق الرعاية الصحية قبل الحرب محدودة. أصبحت االآن غ�ي متوفرة نهائياً. هذا الأن 

الهجمات عىل البنية التحتية المدنية ]مثل[ قصف محطة الكهرباء، جعلت المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 

غلق أبوابها. إذا  ة الإ االأساسية تعمل بالمولدات. لكن هناك كمية محدودة للغية من الوقود، فاضطرت منشآت كث�ي

كنت بحاجة للرعاية بسبب جرح أو إصابة، فمن الصعب تحصيل العلج، لكن فرصتك أفضل إذا كان عندك مرض 

ي 
مزمن أو إذا جئت لتلقي رعاية روتينية. بالنسبة لغسيل الكىل وعلج ال�طان فهذه أيضاً أمور يستحيل تحصيلها �ف

ي الدولة. لكن هذا كله أيضاً بسبب استهداف البنية التحتية الطبية. هذا واقع يومي، والعاملون بالمجال 
أي مكان �ف

ي صعدة، إذ قصفوا المستشفى ثم 
ي خطر داهم. عىل سبيل المثال وقع هجوم مزدوج عىل مستشفى �ف

ي �ف الط�ب

ي التعامل فقصفوا مرة أخرى. هذا من أساليب إرهاب السكان. 
انتظروا ح�ت بدأ العمال الصحيون �ف

/كانون االأول 2016 ~مقابلة ووتش ليست، ديسم�ب
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ب صاروخ مستشفى شهارة  ي 2016 �ف
ي 10 يناير/كانون الثا�ف

�ف

الذي تدعمه أطباء بل حدود بمديرية رازح،123 فقتل 6 أشخاص 

وأصاب 10 آخرين.124 كان المستشفى يخدم منطقة بها حواىلي 

120 ألف نسمة،125 وكان قد ُجهز كنقطة إسعاف متقدمة 

أو بصفته حجرة الطوارئ الفعلية القريبة من الحدود مع 

تاحة الرعاية الصحية للمر�ف الذين إذا لم يوجد  السعودية، الإ

المستشفى سيحتاجون للسفر 4 أو 5 ساعات عىل طرق غ�ي 

آمنة للحصول عىل الخدمة.126 انهارت عدة وحدات وإن استمر 

ي العمل بسعة محدودة.127 وقت الهجوم كان 
المستشفى �ف

ي 
ر جسيم �ف ي مرحلة تجديد إبان التعرض لرصف

المستشفى �ف

هجوم سابق.128 تعرض جناح الوالدة والمعمل وحجرة الطوارئ 

ي 24 يناير/
ات – للتدم�ي مرة أخرى.129 �ف ف الُجدد – بعد التجه�ي

ي من 
ب ممراً يف�ف ي 2016 أطلق التحالف صاروخاً �ف

كانون الثا�ف

ي الرئيسية لمستشفى شهارة.130 هناك 
البوابة الرئيسية إىل المبا�ف

شخصان أصيبا خلل الهجوم رفضا دخول المستشفى خوفاً 

.131 نتيجة لهذا لم  بة ثانية وهما داخل المب�ف من وقوع �ف

يتسن إسعافهما وجعل حالتهما الصحية مستقرة قبل نقلهما 

إىل مستشفى آخر، وبعد أك�ش من 5 ساعات عىل الطريق مات 

ي الطريق لمستشفى آخر.132 بحسب طبيب من أطباء 
أحدهما �ف

/ ي نوفم�ب
ي دعم المستشفى �ف

بل حدود، فمنذ بدأت المنظمة �ف

ي علج عدد كب�ي من 
ي 2015، استمر العاملون �ف

ين الثا�ف ت�ش
ة.133 ف إصابات خط�ي المصاب�ي

ي 
ي سائر أنحاء المحافظة. �ف

كما هوجمت سيارات إسعاف �ف

بت غارة جوية للتحالف سيارة  ي 2016 �ف
21 يناير/كانون الثا�ف

إسعاف الأطباء بل حدود كانت تدعم المستشفى الجمهوري 

بة الثالثة، وكان توقيتها مناسباً  بصعدة.134 كان الهجوم هو الرصف

ف  سعاف الذي وفد عىل الموقع بعد الهجمت�ي الستهداف سيارة االإ

.135 أسفرت سلسلة الهجمات المذكورة عن سقوط 40  ف االأولي�ي

 136، ف ف كانوا من ضمن أول المسعف�ي شخصاً تقريبا بينهم مدني�ي
بة الثالثة.137 ي الرصف

سعاف الذي ُقتل �ف وسائق االإ

اع والهجمات عىل الرعاية الصحية ز آثار ال�ز
بحسب تقرير لليونيسف، فإن عدداً محدوداً من المرافق 

ي محافظة صعدة تواجه أعداداً 
ي ما زالت مفتوحة �ف

الطبية ال�ت

ي بعض الحاالت اضطرت لرفض إدخال 
صابات و�ف ة من االإ كب�ي

ي 
.138 كما أصبحت برامج التطعيم محدودة وُجمدت �ف ف مصاب�ي

بعض الحاالت تماماً وجزء من السبب هو إغلق عدد كب�ي من 

نسانية.139  المرافق الطبية، بحسب مكتب تنسيق الشؤون االإ

بلغ بانتشار أمراض معدية قابلة للعلج، مثل عدوى  كما تم االإ

نسانية، فإن  الحصبة.140 بحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون االإ

ي تم تشخيصها لم تأخذ 
ي المائة من حاالت الحصبة ال�ت

90 �ف

تطعيمات.141 إثر الهجوم عىل مستشفى شهارة، قال طبيب من 

أطباء بل حدود: “الناس خائفون أك�ش من أي وقت سبق. منذ 

ي 
ي حجرة الوالدة، وتلد النساء �ف

الهجوم، لم يتم عمل والدات �ف
أ إىل المستشفى”.” 142 الكهوف خشية المخاطرة بالمج�ي

صنعاء
اع والصحة العامة ز خلفية عن ال�ز

ف  شهدت مدينة صنعاء عاصمة المحافظة قتاالً كثيفاً ب�ي

بت مئات الغارات الجوية  ،143 و�ف ف القوات الحكومية والحوثي�ي

للتحالف أهدافاً عسكرية فضلً عن بعض البنية التحتية 

المدنية، بما يشمل مناطق سكنية ومدارس ودور عبادة ومرافق 

ي النصف االأول من 
طبية بالمحافظة. عىل مدار عام 2015 و�ف

ي اليوم 
ف �ف ف 15 دقيقة وساعت�ي 144،6102 توفرت الكهرباء احياناً ب�ي

ي 
ي صنعاء، ما اضطر المرافق الطبية إىل استخدام مولدات �ف

�ف

ناشيونال  ي الوقود،145 بحسب ان�ت
ف يواجه اليمن نقصاً شديداً �ف ح�ي

ميديكال كوربس. نتيجة لهذا، أفادت أطباء بل حدود أن بعض 

ي صنعاء كفت عن العمل جراء نقص الوقود.146 
المرافق الطبية �ف

ي ظلت مفتوحة، أدى نقص الكهرباء 
ي المنشآت ال�ت

لكن ح�ت �ف

والوقود لتشغيل المولدات إىل آثار ضارة بالخدمة المقدمة. 
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ي إحدى الحاالت مات طفل عندما انقطعت الكهرباء عن 
�ف

ي صنعاء: 
المستشفى. وصف الواقعة نائب مدير مستشفى زايد �ف

ي حضانة[ بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 
“قبل أسابيع مات طفل ]�ف

ف إنقاذ الطفل قدر استطاعته، لكن  ساعة. حاول أحد العامل�ي
خلل ساعة كان الطفل قد رحل”.147

ي مايو/أيار 2015 أدت موجات تضاغطية جراء غارة جوية 
�ف

ت بمستشفى الثورة – المستشفى العام الرئيسي بالمدينة  أ�ف

ار ببنك الدم.148 أفادت  – إىل تدم�ي قسم الطوارئ واالإ�ف

ين االأول 2015 أن 19  ي أكتوبر/ت�ش
منظمة الصحة العالمية �ف

ي استهدفت 
رت جراء االنفجارات ال�ت منشأة طبية عىل االأقل ترصف

ر أيضاً  مناطق قريبة منها، خلل الشهور السابقة.149 ترصف

/ ي سبتم�ب
ف للأمومة واالأطفال بمدينة صنعاء �ف مستشفى السبع�ي

بت الب�ف التحتية المدنية  أيلول 2015 جراء غارات للتحالف �ف

ت الغارات الجوية بشدة  ي بعض الحاالت أ�ف
المحيطة به.150 �ف

ف 972 منشأة طبية  ي صنعاء. كانت 514 من ب�ي
بمستشفيات �ف

ي أو ال تعمل 
ي المائة – تعمل بشكل جز�أ

بالمحافظة – 53 �ف

ين االأول 2016، بحسب مكتب تنسيق  ي أكتوبر/ت�ش
بالمرة، �ف

نسانية. الشؤون االإ

ي من اقتصار 
ي تعا�ف

إضافة إىل المرافق الصحية العديدة ال�ت

ر اللحق بها جراء الهجمات،  القدرة عىل العمل بسبب الرصف

ي صنعاء تقريباً اضطرت 
فإن جميع المنشآت الطبية �ف

ي ظل محدودية 
ف �ف ة من المر�ف والمصاب�ي لعلج أعداد كب�ي

المستلزمات الطبية. عىل سبيل المثال فالمستشفى الجمهوري، 

وهو مستشفى عام كب�ي آخر وأحد المراكز الصحية اليمنية 

بلغ بقصور  الرئيسية، اضطر بحلول أغسطس/آب 2015 إىل االإ

ف وأطباء التخدير والطوارئ  ، ال سيما الجراح�ي ف ي العامل�ي
حاد �ف

ي قسم 
ف �ف ف لعلج عدد كب�ي من المصاب�ي ، اللزم�ي ف والممرض�ي

اع  ف الطوارئ، وبينهم من يعانون من حروق شديدة.151 قبل ال�ف

كانت سعة المستشفى 300 �ير، وإن تضاعفت السعة إىل 

ناشيونال ميديكال  اع. طبقاً لتقرير الن�ت ف 600 �ير مع بدء ال�ف

ي المائة تقريباً، وإن 
شغال كان بواقع 100 �ف كوربس، فإن االإ

صابات واالأمراض غ�ي الطارئة،  اقترصت القدرة عىل علج االإ

أو لم تتوفر هذه العلجات. قال د. نا� القد�ي مدير عام 

رهاق بسبب  المستشفى الجمهوري: “نحن مضغوطون لحد االإ

االأزمة الجارية. للأسف علينا إعطاء االأولوية لعلج المر�ف 

ي الشهر نفسه أفاد مستشفى 
بحسب درجة خطورة الحالة”.152 �ف

ي 
، وهو المنشأة الطبية الرئيسية للأطفال والحوامل �ف ف السبع�ي

المنطقة، بأن مخزونه من المحاليل الوريدية قد نفد، فضلً عن 

مستلزمات التخدير ونقل الدم والفاليوم اللزم لعلج الرصع 

والطعام العلجي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد.153

الهجمات عىل الرعاية الصحية
ي مديرية 

ي أبريل/نيسان 2015 قصف التحالف منشأة طبية �ف
�ف

ناشيونال ميديكال كوربس،  شدة بصنعاء.154 بحسب تقرير الن�ت

فإنه وبسبب هجمات أخرى استهدفت الب�ف التحتية القريبة، 

فقد حو� 1000 شخص عىل االأقل بالمنطقة دون غذاء أو دواء 

ي 3 يونيو/حزيران 2015 لحقت بدائرة 
.155 �ف ف الأك�ش من أسبوع�ي

ي وزارة الصحة، المسؤولة عن إدارة جميع عمليات 
العمليات �ف

/أيلول  ي 2 سبتم�ب
اراً بليغة.156 �ف ي اليمن بالكامل، أ�ف

الطوارئ �ف

ة  ي إسعاف عند انفجار سيارة مفخخة بعد ف�ت
2015 ُدمرت سيار�ت

ة من مهاجمة انتحاري لمسجد بمدينة صنعاء.157 ف وج�ي
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/أيلول 2015 استهدفت غارات  ي 6 سبتم�ب
بعد أربعة أيام، �ف

ف للأطفال، ما أ�ف  للتحالف بناية أمنية أمام مستشفى السبع�ي

ف وبينهم  اً بالمستشفى.158 تم إجلء جميع المر�ف والعامل�ي كث�ي

ي حضانات.159 بحسب أطباء 
ي المخاض، و20 مولوداً �ف

نساء �ف

 160. ف بل حدود مات وليدان أثناء االإجلء بسبب نقص االأوكسج�ي

 ، ي
ر جزئياً أيضاً جراء الهجوم مركز نقل الدم الوط�ف ترصف

ي 2016 
ي 5 يناير/كانون الثا�ف

الذي يقع داخل المستشفى.161 �ف

ي مدينة 
ف �ف قصف التحالف مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوف�ي

صنعاء.162 عرض الحوثيون للخطر المب�ف إذ تمركز داخله أفراد 
ي المجمع نفسه.163

عسكريون، �ف

اع والهجمات عىل الرعاية الصحية ز آثار ال�ز
تأثرت القدرة عىل تحصيل الرعاية الصحية بمحافظة صنعاء 

اع والهجمات عىل المرافق الطبية  ف بعدة أشكال جراء ال�ف

. عىل سبيل المثال، بحسب مكتب تنسيق  ف ف الطبي�ي والعامل�ي

نسانية، فقد عانت العديد من المرافق الطبية  الشؤون االإ

 ، ف العامة من االزدحام والضغط الشديدين مع تدفق المصاب�ي

ي بعض الحاالت أحالت مر�ف إىل مراكز طبية خاصة تقدم 
و�ف

ي 
الخدمات مقابل رسوم، وهو عبء ثقيل عىل العائلت ال�ت

فقار.164 تواجه بعض المستشفيات قصوراً  ي بالفعل من االإ
تعا�ف

، فاضطرت إىل االعتماد عىل  ف ف المدرب�ي ف الطبي�ي ي العامل�ي
�ف

ة.165 قال  ف الذين لديهم أقل القليل من التدريب والخ�ب اللجئ�ي

: “نقص االأدوية هو مشكلتنا  ف أب نقل ابنه إىل مستشفى السبع�ي

ي تحمل 
ي مصاب بمرض تنفسي وأنا مزارع، ال يمكن�ف

االأساسية. اب�ف

نقاذ حياته”.166 تحدث  ء الإ ي
كلفة العلج. أنا مستعد لبيع أي �ش

ف للأمومة واالأطفال عن التحديات  ي مستشفى السبع�ي
طبيب �ف

ض توف�ي الرعاية الصحية للأطفال: “هي  ي تع�ت
المتصاعدة ال�ت

ون لعدم كفاية الغذاء أو  دائرة مفرغة. يمرض أطفال كث�ي

بسبب تلوث المياه. يأتون إلينا ويتحسنون تدريجياً. لكن عندما 

نعيدهم إىل بيوتهم يتعرضون لنفس المشاكل مرة أخرى. واحد 
من كل خمسة ينتكس”.167

ي 
ز �ز ي مستشفى السبع�ي

 دراسة حالة:  طبيب يصف عالج الأطفال �ز
محافظة صنعاء 

ة من محافظات أخرى لعدم توفر مستشفيات قريبة منهم. عىل سبيل المثال هناك حالة جاءت  تأتينا حاالت كث�ي

ي قسم 
ف فحسب، لكن بسبب نقص االأساسيات �ف ات[، وكان يحتاج أوكسج�ي من محافظة لحج ]نحو 408 كيلوم�ت

ي من محافظات أخرى 
ي أي مكان بلحج. هناك حاالت تأ�ت

ف �ف الطوارئ عنده لم يتمكن ح�ت من العثور عىل االأوكسج�ي

ي المستشفيات ونقص االأدوية. لكن حاالت سوء التغذية تأتينا أيضاً من ش�ت أنحاء اليمن، وهو 
بسبب نقص الدم �ف

ي منه االأطفال أك�ش المعاناة. 
المرض الذي يعا�ف

ي 2017 
~مقابلة ووتش ليست، يناير/كانون الثا�ف
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تعز
اع والصحة العامة ز خلفية عن ال�ز

ي محافظة تعز، 
منذ مارس/آذار 2015 كان القتال شبه متصل �ف

ي أك�ب مدينة 
ي مدينة تعز عاصمة المحافظة وثا�ف

ال سيما �ف

يمنية، بعد العاصمة صنعاء. كانت القوات الموالية للحكومة 

تسيطر عىل وسط المدينة وتحا� القوات الحوثية المدينة. 

واجه السكان البالغ عددهم 200 ألف نسمة قصفاً وغارات 

جوية وتبادل الإطلق النار وألغام وقناصة، مع تزايد صعوبة 

واقتصار توفر الرعاية الصحية الكفيلة بإنقاذ الحياة. تمثل النساء 

ي الحرب. ة من مصا�ب واالأطفال نسبة كب�ي

نسانية  مع وجود استثناءات محدودة، منع الحوثيون الهيئات االإ

ي تعز.168 
من تسليم المستلزمات الطبية الكفيلة بإنقاذ الحياة �ف

ي مناسبات عدة 
بحسب أطباء بل حدود، أخرت القوات الحوثية �ف

أو منعت دخول مساعدات إنسانية وطبية إىل وسط المدينة 
والمناطق المجاورة.169

ات لم تتوفر خدمات إنقاذ رسمية مع خطورة  أثناء بعض الف�ت

الطرق بسبب كثافة القتال. حينئذ اضطر السكان النتشال 

االأقارب واالأصدقاء من أنقاض البنايات المتهدمة، مع محاولة 
نقلهم إىل مرافق طبية.170

اع، أدى القصور البالغ  ف ف منذ بدء ال�ف ف الطبي�ي مع فرار العامل�ي

ورية إىل إغلق جميع  ي المياه والغذاء والكهرباء واالأدوية الرصف
�ف

ف  ي ح�ي
ي المدينة تقريباً.171 �ف

المرافق الطبية )المجانية( العامة �ف

ظلت بعض المرافق الطبية الخاصة مفتوحة، فإن تكلفة العلج 

ة للغاية عىل أغلب السكان. ما زالت 3 من المستشفيات  كب�ي

المجانية مفتوحة، وهي الثورة والجمهوري ومستشفى االأم 

ي هذه المستشفيات 
والطفل الذي تديره أطباء بل حدود، وتعا�ف

ف والمستلزمات الطبية. أصيبت  ي العامل�ي
من قصور بالغ �ف

بت غارة جوية  ة عندما �ف مستشفى الثورة إصابة غ�ي مبا�ش

ار جسيمة لحقت بعدة  للتحالف أهدافاً قريبة، أدت إىل أ�ف

وحدات.172 بحسب د. صادق شجاعة، رئيس اتحاد االأطباء 

ب القصف مستشفى  اير/شباط 2016: “�ف ي ف�ب
، �ف المحىلي

ي مستشفى 
ال�طان الوحيد ومستشفى االأطفال الوحيد ]�ف

173.” ف الثورة[ وأغلق المستشفي�ي

ي حاالت سوء 
بحسب أطباء بل حدود، طرأـ زيادة ملحوظة �ف

ي والجفاف، وهي أمراض تتطلب عناية 
سهال الما�أ التغذية واالإ

/أيلول 2015 كان الثورة والجمهوري  عاجلة.174 لكن منذ سبتم�ب

هما المستشفيان الوحيدان اللذان يوفران خدمات محدودة،175 

ي ظل معاناة أغلب سكان تعز من سوء التغذية أو الجفاف 
�ف

فضلً عن االأمراض المزمنة مثل السكري والكىل وال�طان، 

دون إمكانية الحصول عىل رعاية طبية كفيلة بإنقاذ الحياة.176 

صابات الحرب، فالكث�ي ممن يحتاجون إىل جراحات  وبالنسبة الإ

ة نارية وحروق وإصابات جراء االنفجارات  جراء إصابات بأع�ي

من الغارات واالألغام، كانت مستلزمات التخدير شحيحة 

ي بعض الحاالت الإجراء 
للغاية،177لدرجة أن االأطباء اضطروا �ف

عمليات دون تخدير.178

الهجمات عىل الرعاية الصحية
ي تعز، ما 

اع عىل المرافق الطبية �ف ف تكررت هجمات أطراف ال�ف

ي أو الكىلي لبعض المرافق الطبية وإضافة 
غلق الجز�أ أدى إىل االإ

ة عىل السعة المتآكلة للمرافق القليلة المتبقية.  ضغوط كب�ي

ي أك�ش من هجمة، بشكل متكرر. 
أصيبت بعض المستشفيات �ف

ي 
ُقصف مستشفى الثورة عدة مرات، بما يشمل 12 هجمة �ف

179.2015 بحسب منظمة الصحة العالمية ُقتل 19 شخصاً 

وأصيب 91 آخرين أثناء إحدى الهجمات عىل مستشفى الثورة، 

ي 26 أبريل/نيسان 180.2015 وقت هذه الهجمات، كان الثورة 
�ف

ي 
ي المتوسط 50 مصاب حرب �ف

عىل وصف التقارير يعالج �ف

ت سلسلة الهجمات بقسم الطوارئ والعنابر  اليوم.181 أ�ف

الطبية ومركز علج الحروق ومعدات غسيل الكىل ومخزن 

االأدوية وأقسام النساء والوالدة واالأطفال، وكذلك البنية التحتية 

ي 24 أغسطس/ىب 
للمستشفى، بما يشمل مواس�ي المياه.182 �ف

ت  2015 داهم مسلحون مستشفى اليمن الدوىلي واحتلته، وأج�ب

ي 
ف فيه عىل الخروج، وكان 20 مريضاً منهم �ف المر�ف الثمان�ي

وحدة العناية المركزة وقت الهجوم.183
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اع وصادرت سيارات عليها بوضوح علمة  ف هاجمت أطراف ال�ف

ي أبريل/نيسان 2015 أفاد عاملون طبيون منظمة 
سعاف. �ف االإ

ف هاجموا سيارة إسعاف فيما كانت  أطباء بل حدود أن مسلح�ي

ي طريقها الأخذ جرحى، وُقتل ممرض وأصيب السائق أثناء 
�ف

ي 25 أبريل/نيسان 2015 تناقلت التقارير نهب 
الهجوم.184 �ف

ف  ي تعز، إذ �قوا – من ب�ي
ف لمكتب لوزارة الصحة �ف مسلح�ي

ي عيادة 
ف بالكامل وعرب�ت ي إسعاف مجهزت�ي

جملة أغراض – سيار�ت

ي 23 يوليو/تموز 2015 تعرضت سيارة 
متنقلة بمستلزماتها.185 �ف

ي للقصف من معتدين 
إسعاف عليها علمة الهلل االأحمر اليم�ف

قت  . اخ�ت ف ف من المتطوع�ي ف فيما كانت تقل مريضاً واثن�ي مجهول�ي

 186. ف الرصاصات السيارة ما أودى بحياة المريض وأحد المتطوع�ي

ي يوليو/تموز 2016 �ق مسلحون سيارة إسعاف من مستشفى 
�ف

ين االأول 2016 دخل  ي أكتوبر/ت�ش
يدعمه أطباء بل حدود.187 �ف

ي 
ة نارية �ف مسلح سيارة إسعاف تابعة الأطباء بل حدود وأطلق أع�ي

الهواء، من نافذة السيارة.188

ف واحتجزوا مر�ف عند  ف طبي�ي اع عامل�ي ف كما اختطف أطراف بال�ف

ي 5 أغسطس/آب 2015 اختطف ما ال يقل عن 7 
حواجز أمنية. �ف

ف د. عبد القادر الجنيد من بيته بمدينة  ف الحوثي�ي من المسلح�ي

تعز.189 بحسب تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، فقد كف د. 

الجنيد عن العمل بمرافق طبية محلية خشية االحتجاز، وإن ظل 

ف عىل مواقع التواصل االجتماعي.190 احُتجز  ناقداً مفوهاً للحوثي�ي

ي 
ين الثا�ف /ت�ش ي نوفم�ب

ح�ت 21 مايو/أيار 2016 ثم أفرج عنه.191 �ف

ي بعد أن وجدوا 
ي حاجز أم�ف

2015 أوقف الجنود فنياً طبياً �ف

بطاقته الخاصة بالمستشفى واحتجزوه نحو الشهر، بحسب 

أطباء بل حدود.192 لم يُفرج عنه إال بعد أن دفع أقاربه كفالة.193 

ي حالة حرجة 
ي مايو/أيار احُتجزت إسعاف كانت تقل مريضاً �ف

�ف
ي الأك�ش من ساعة.194

عند حاجز أم�ف

ي 
ين الثا�ف /ت�ش ي نوفم�ب

بحسب تقرير صدر عن العفو الدولية �ف

2016 فهناك 3 مستشفيات عىل االأقل أغلقت أبوابها لمدد 

ف  متفاوتة بمحافظة تعز جراء التهديدات اللحقة بالعامل�ي

ف وقوات  ف محلي�ي ف )ومنها مقاتل�ي من القوات المعادية للحوثي�ي

ي اليمن مدعومة من التحالف(.195 عىل سبيل المثال، 
عسكرية �ف

ي 2016 داهمت القوات المعادية 
ين الثا�ف /ت�ش ي 21 نوفم�ب

�ف

ف وأغلقت مستشفى الثورة، عىل ما يبدو انتقاماً من  للحوثي�ي

.196 طبقاً  ف ف مصاب�ي ف حوثي�ي علج المستشفى لثلثة مقاتل�ي

ي مستشفى الثورة قابلته العفو الدولية: “هددنا 
لعامل إداري �ف

ي إدارة 
[ مئات المرات وتدخلوا �ف ف ]المقاتلون المعادون للحوثي�ي

ي صناعة القرار بالمستشفى. عندما نتصدى لهم 
المستشفى و�ف

ي الثورة أيضاً للعفو الدولية أن 
يهددوا بقتلنا”.197 قال عاملون �ف

ف جهزت معدات دفاعية وتحصينات  ف المعادين للحوثي�ي المقاتل�ي

حول المستشفى، بما يشمل دبابات حول مجمع المستشفى.198 

ي المستشفى 
ف تمت مقابلتهم، فقد عرض هذا مبا�ف بحسب عامل�ي

ان االنتقامية الجسيم، من  ف والمر�ف لخطر الن�ي والعامل�ي

ين االأول 2016 اضطر جراح  ي أكتوبر/ت�ش
القوات الحوثية.199 �ف

ي مدينة تعز الإجراء عملية 
بمستشفى يدعمه أطباء بل حدود �ف

تحت تهديد السلح.200

اع والهجمات عىل الرعاية الصحية ز آثار ال�ز
أدى إغلق جميع المستشفيات تقريباً بمدينة تعز، واقتصار 

ي ما زالت مفتوحة، إىل نقص 
تشغيل المستشفيات ال�ت

ات االآالف من  الرعاية الطبية الأسابيع وشهور وسنوات لع�ش

سكان المدينة. بحسب أطباء بل حدود فإن اقتصار توفر 
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ي تعز زاد من خطر وفاة واعتلل 
ورية �ف الرعاية الصحية الرصف

االأفراد جراء االأحداث وبسبب االأمراض العادية االأخرى، مثل 

ي يمكن الوقاية منها 
سهال والعدوى التنفسية واالأمراض ال�ت االإ

ي 
ف بالعمل �ف ف الطبي�ي بالتطعيم.201 كما أفاد العديد من العامل�ي

حالة من الخوف شبه الدائم.202

ف الأخذ طرق بديلة شاقة  اضطر العديد من المر�ف والمصاب�ي

ي ظلت مفتوحة، وهذا لتفادي الجبهات 
لبلوغ المرافق الصحية ال�ت

اً من وقت الرحلة للعلج، بالساعات.204  واالألغام، ما مدد كث�ي

ي 
قال ممرض بقسم الطوارئ: “يواجه مرضانا صعوبات جمة �ف

الحصول عىل الرعاية الصحية. يعرضون حياتهم للخطر عندما 

يأتون إىل المستشفيات. أحياناً ُقتل بعض المر�ف أو ماتوا متأثرين 

ي الطريق إىل هنا”.205 قال عامل آخر بقسم الطوارئ: 
بإصاباتهم �ف

ي البيوت 
: إما البقاء �ف ف “المحتاجون للرعاية أمامهم خيار من اثن�ي

نقاذ  أ للمستشفى الإ فف ح�ت الموت، أو المخاطرة والمج�ي وال�ف
أرواحهم. ال يشعرون باالأمان”.206

ة من  خاطر بعض سكان المدينة بالتنقل عىل الطرق بتكلفة كب�ي

ي من مرض 
تعز إىل صنعاء التماساً للعلج. هناك أب لطفلة تعا�ف

ي 
تنفسي حاد قابلناه أثناء إعداد التقرير، وقال: “بسبب الحرب �ف

ي 
ي من عدوى �ف

ي إىل هنا. كانت تعا�ف
تعز، اضطررت لجلب ابن�ت

ي تعز ورأينا 
. ال توجد مستشفى �ف ف الصدر أثرت عىل القلب والكليت�ي

ي االأيدي”.207
ي أيما معاناة فقلنا لن نقف مكتو�ف

ابنتنا تعا�ف

ف أقسام الطوارئ بمدينة تعز يصف ظروف العمل مع  دراسة حالة: م�ث
الفتقاد لالأمان

ي الوقت الحاىلي يستهدف القصف حياً قريباً للغاية من المستشفى. كما أن االأمن لم يعد متوفراً 
ال أشعر باالأمان. �ف

ف  ف المصاحب�ي ي حرب وال تكون عندنا القدرة عىل إجراء عمليات. نخسش ردود فعل المسلح�ي ف نستقبل مصا�ب ح�ي

ي من الخوف والذعر. ال أشعر باالأمان 
. استهدف المستشفى بشكل مبا�ش منذ بداية الحرب، لذا فنحن نعا�ف ف للمصاب�ي

ف بمجمع المستشفى بقذيفة هاون.  طالما المستشفى مستهدف بالقصف. قبل 3 أسابيع أصيب سطح مب�ف العامل�ي

ف لكن ح�ت االآن تمكنا من السيطرة عىل غضبهم وتسوية المشكلة. دخل أيضاً عدة مسلح�ي
ين االأول 2032016 ~أطباء بل حدود، أكتوبر/ت�ش
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النتائج
ي عامي  ف بالمجال الط�ب توصل تحقيق ووتش ليست إىل أن هجمات أطراف القتال عىل المرافق الطبية والعامل�ي

ة بالفعل جراء تصعيد  ضة للرعاية الصحية للأطفال، وهي كب�ي 2015 و2016 قد فاقمت من التحديات المع�ت

اع  ف ي كل من صعدة وصنعاء وتعز، أدى ال�ف
، �ف ف ف الماضي�ي ة المذكورة. خلل العام�ي اع المسلح خلل الف�ت ف ال�ف

ة  صابات المبا�ش المتصاعد والهجمات المستهدفة للرعاية الصحية إىل تعرض عدد أك�ب بكث�ي من االأطفال للإ

ي تقي منها التطعيمات 
سهال، واالأمراض ال�ت والمعاناة والوفاة الأسباب يمكن تلفيها، مثل سوء التغذية واالإ

)مثل شلل االأطفال والحصبة(.

اع إىل الكف فوراً عن  ف تدعو ووتش ليست جميع أطراف ال�ف

. كما تهيب بالدول  ف ف الطبي�ي مهاجمة المرافق الطبية والعامل�ي

فلت  االأعضاء المعنية باتخاذ تداب�ي ملموسة للتعويض عن االإ

من العقاب عىل انتهاكات القانون الدوىلي المتصلة بحماية الرعاية 

اعات المسلحة. تو�ي  ف ي ال�ف
نسانية �ف الطبية وتوف�ي المساعدة االإ

ي تقريره السنوي 
ف العام للأمم المتحدة، �ف ووتش ليست االأم�ي

اعات المسلحة، بإدراج  ف لعام 2017 الخاص باالأطفال وال�ف

التحالف بقيادة السعودية بسبب الهجمات عىل المستشفيات، 

اً، تأمل ووتش ليست أن  بمقت�ف قرار مجلس االأمن 1998. أخ�ي

ي تعزيز جهود 
يستخدم جميع أصحاب المصلحة هذا التقرير �ف

ي 
، و�ف ف ف الطبي�ي الوقاية من الهجمات عىل المرافق الطبية والعامل�ي

التعامل مع هذه الهجمات والرد عليها حيثما وقعت.
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 “الأمور تتدهور أك�ث كل يوم” 
ي اليمن

آثار الهجمات عىل الرعاية الصحية لالأطفال �ز

ف وحلفائهم،  ف القوات الموالية لحكومة هادي والحوثي�ي اع ب�ي ف مع استمرار ال�ف
ي غاية 

والتحالف بقيادة السعودية، فإن استمرار توفر الرعاية الصحية أصبح مسألة �ف
ين من الحصول  ي اليمن، يُمنع أطفال كث�ي

اع �ف ف ف عىل بدء ال�ف االأهمية. لكن بعد عام�ي
ف بالمجال  اع للمرافق الطبية والعامل�ي ف عىل الرعاية الصحية بسبب مهاجمة أطراف ال�ف

ي أغراض عسكرية. الحصار 
ي وبسبب احتلل هذه االأطراف لمرافق طبية �ف الط�ب

القائم من قبل التحالف بقيادة السعودية أدى إىل منع دخول مستلزمات طبية 
ومساعدات إنسانية كفيلة بإنقاذ الحياة، ما زاد من عرقلة حصول االأطفال عىل 

الرعاية الصحية الجيدة.

ف 2015 و2017 وووتش ليست  بناء عىل مقابلت أجرتها هيئة إنقاذ الطفولة ب�ي
/كانون االأول 2016 إىل  ة من ديسم�ب ي الف�ت

اعات المسلحة، �ف ف المعنية باالأطفال وال�ف
ي 2017، يوثق تقرير “االأمور تتدهور أك�ش كل يوم: آثار الهجمات 

يناير/كانون الثا�ف
ي اليمن” وقائع وآثار الهجمات المستهدفة للمرافق 

عىل الرعاية الصحية للأطفال �ف
نسانية، عىل االأطفال. ف ومنع توفر المساعدات االإ ف الطبي�ي الطبية والعامل�ي

اع إىل الكف فوراً عن الهجمات  ف تدعو منظمة ووتش ليست جميع أطراف ال�ف
. كما تهيب بالدول االأعضاء المعنية  ف ف الطبي�ي المستهدفة للمرافق الطبية والعامل�ي

فلت من العقاب عىل انتهاكات القانون  باتخاذ تداب�ي ملموسة للتعويض عن االإ
اعات  ف ي ال�ف

نسانية �ف الدوىلي المتصلة بحماية الرعاية الطبية وتوف�ي المساعدات االإ
المسلحة.
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