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HEADLINE TO GO HERESAFEGUARDING HEALTH IN CONFLICT COALITION MEMBERS

Agency Coordinating Body for Afghan Relief and 
Development (ACBAR)

Alliance of Health Organizations (Afghanistan)

American Public Health Association

Canadian Federation of Nurses Unions

Center for Public Health and Human Rights at the Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health

Consortium of Universities for Global Health

Defenders for Medical Impartiality

Doctors for Human Rights (UK)

Doctors of the World - Médecins du Monde

Egyptian Initiative for Personal Rights

Friends of the Global Fund Africa (Friends Africa)

Global Health Council

Global Health through Education, Training and Service 
(GHETS)

Harvard Humanitarian Initiative

Human Rights Watch

Insecurity Insight

International Council of Nurses

International Federation of Health and Human Rights 
Organisations

International Federation of Medical Students’ 
Associations (IFMSA)

International Health Protection Initiative

International Rehabilitation Council for Torture Victims

International Rescue Committee

IntraHealth International

Irish Nurses and Midwives Organisation

Johns Hopkins Center for Humanitarian Health

Karen Human Rights Group

Management Sciences for Health

Medact

Medical Aid for Palestinians

North to North Health Partnership (N2N)

Office of Global Health, Drexel Dornsife School  
of Public Health

Pakistan Medical Association

Physicians for Human Rights (PHR)

Physicians for Human Rights–Israel

Save the Children

Surgeons OverSeas (SOS)

Syrian American Medical Society (SAMS)

University Research Company

Watchlist on Children and Armed Conflict

World Vision

SHCC MEMBERS
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THE PHILIPPINES

أفغانستان 98
بوركينا فاسو 7
الكامريون 14
جمهورية أفريقيا الوسطى 47
جمهورية الكونغو الدميقراطية 24
مرص 1
اثيوبيا 1
اندونيسيا 2
العراق 12
ارسائيل/ األرايض الفلسطينية املحتلة 308
ليبيا 47
مايل 16
ميامنار 4
نيجرييا 23
الباكستان 11
الفلبني 2
الصومال 10
جنوب السودان 15
السودان 7
سوريا 257
تركيا 3
أوكرانيا 11
اليمن 53

 الدول عدد الهجمات

MYANMAR
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 973 اعتداء عىل األقل حدثت يف عام 2018 ضد عاملني بالقطاع الصحي، مرافق صحية، وسائل النقل

 التابعة للقطاع الصحي، ومرىض يف 23 دولة ذات نزاع حول العامل. 167 عامل باملجال الصحي عىل األقل

قتلوا و 708 جرحوا نتيجة لهذه االعتداءات

البالد التي تعرضت العتداءات عىل الرعاية الصحية يف عام 2018
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ملخص تنفيذي

مقدمة
العام 2018 بتوثيق ما مجموعه النزاع يف  القطاع الصحي يف مناطق  ائتالف حامية   قام 

دولة ذات نزاع.1 حيث قتل عىل األقل القطاع الصحي يف 23   973 اعتداء عىل 

 167 عامالً بالقطاع الصحي وجرح عىل األقل 710 يف 17 دولة أثناء  االعتداءات

 املختلفة و تفجري وحرق مستشفيات وعيادات يف  15 دولة ، واستمرت االعتداءات

عام يف  املوثقة  االعتداءات  متثل  واليمن.  سوريا  يف  الصحية  املرافق  ضد   الجوية 

 2018 ارتفاعا كبريا مقارنة بالتقرير السابق والذي شمل 701 اعتداء يف23 دولة

هي  2018 عام  يف  املتزايدة  األعداد  هذه  بأن  القول  ميكن  ال   2.2017 العام   يف 

 نتيجة الرتفاع حقيقي يف عدد الهجامت او نتيجة لتطور تقنيات الرصد والتقارير

 وذلك يف ضوء تطبيق منظمة الصحة العاملية لنظام مراقبة الهجامت عىل الرعاية

 الصحية. فقد حصلنا عىل معلومات من 6 اىل 8 دول  تطبق فيها منظمة الصحة

 العاملية هذا النظام ويبقى التكهن بأن العدد الحقيقي لالعتداءات قد يكون أكرب

مام ورد يف التقارير

 يوثق التقرير الهجامت ضد العاملني يف التطعيامت، املسعفني، املمرضني، األطباء،

واضح خرق  يف  والحراس،  السائقني،  املجتمعيني،  املتطوعني  املرىض،   القابالت، 

لحامية طويل  زمن  منذ  عليها  املنصوص  االنسانية  والقوانني  االنسان   لحقوق 

الفوري االنسانية  املعاناة  عن  وبعيداً  الرصاع.  مناطق  يف  الصحة  قطاع   واحرتام 

الوصول من  السكان  تحرم  واالعتداءات  الهجامت  هذه  فإن  بها،  تتسبب   التي 

 اىل خدمات الرعاية الصحية وتعرض أهداف منظمة الصحة الدولية التي تسعى

فقد للخطر.  العامل  انحاء  ملختلف  صحية  رعاية  خدمات  تقديم  يف  تحقيقها   اىل 

وصول منع  يف  ساهم  ما  دول،   6 يف  التطعيامت  يف  العاملني  عىل  االعتداء   تم 

فمعظم  ، ذلك  عىل  عالوة  األطفال.  شلل  مثل  أمراض  ضد  املهمة   التطعيامت 

الصحي بالقطاع  العاملني  أعداد  يف  حاداً  نقصاً  تواجه  التقرير  هذا  يف   الدول 

ضد االعتداءات  هذه  مثل  فإن  وعليه  العاملية،3  الصحة  منظمة  معايري   بحسب 

قطاع الرعاية الصحية من شأنها ان تفاقم املشكلة

األساليب والقيود
يف الصحي  القطاع  حامية  ائتالف  يصدره  والذي  سنوي  النصف  التقرير   هذا 

النزاع، ذات  الدول  يف  الصحي  القطاع  يف  االعتداءات  عىل  يركز  النزاع   مناطق 

العنف "أي عمل يشمل  بأنها  العاملية  الصحة  منظمة  الهجامت بحسب   وتعرف 

 الجسدي او اللفظي، التهديد باستخدام العنف، او أي عنف نفيس، أو أي عراقيل

ضد الوقائية  العالجية/  الصحية  الخدمات  اىل  الوصول  من  تحد  ان  شأنها   من 

النزاعات حول  البيانات  لجمع  أوبساال  برنامج  باستخدام  قمنا  وقد   األمراض".  

 لتحديد  ما اذا كانت هذه الدول تعترب ضمن الدول ذات النزاع. من جانب آخر

 فإن هذا التقرير ال يغطي أي عنف شخيص يف مؤسسات الرعاية الصحية او أي

أعامل عنف اجرامية منترشة يف عدد من الدول

اذا  بالهجامت  املعتدين  عن  املعلومات  بتقديم  نقوم  األدلة،  تتوفر   فحيث 

من للمزيد  املتبعة  املنهجية  قسم  انظر  قصد،  عن  االعتداءات  هذه  كانت   ما 

املعلومات

والذي للبيانات  املفتوح  املصدر  املصادر:  من  العديد  عىل  التقرير  هذا   يشمل 

 يتم جمعه من أعضاء االئتالف القامئني عىل رصد انعدام األمن واالعتداءات عىل

جانب اىل  العاملية،  الصحة  ومنظمة  الشهرية  األخبار  يف  الصحية  الرعاية   قطاع 

مجتمع ائتالف   أعضاء  قبل  من  رصدها  يتم  والتي  سوريا  تخص  التي   األحداث 

الخاصة املعلومات  اىل  باإلضافة  االنسان،  لحقوق  السوريني  األمريكيني   األطباء 

قبل من  رصدها  يتم  والتي  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  االعتداءات   برصد 

الصحة منظمة  قبل  من  جمعها  يتم  التي  والبيانات  فرنسا،  العامل  أطباء   منظمة 

الفلسطينية األرايض  نيجرييا،  ليبيا،  العراق،  أفغانستان،  هي:  دول   6 يف   العاملية 

من معلومات  إلضافة  االئتالف  أعضاء  من  املنفذة  واألبحاث  واليمن،   املحتلة، 

السامي املفوض  ومكتب  االنسانية،  الشئون  تنسيق  ومكتب  املتحدة   األمم 

املتحدة لألمم  السامي  املفوض  ومكتب  املتحدة،  لألمم  التابع  االنسان   لحقوق 

لهذه امتناننا  عن  نعرب  ونحن  املوثوقة.  الصحفية  والتقارير  الالجئني،   لشئون 

املنظامت التي شاركت املعلومات الخاصة إلعداد هذا التقرير

 تتوفر البيانات الخاصة بنا حول مجوعة الحوادث للوصول بشكل مفتوح للجميع

(HDX) عىل تبادل البيانات االنسانية

والتي الصحي  القطاع  عىل  االعتداءات  لرصد  املمكنة  الجهود  كل  نبذل   ونحن 

التمييز بني النزاع، ولكن يف بعض الدول، يكون من الصعب   ترتكب من أطراف 

 األعامل االجرامية واالعتداءات ذات الطابع السيايس. لذا، فإن هذا نظام مراقبة

 االعتداءات ال يشتمل عىل أية معلومات حول املعتدين، او معلومات تم اقصاؤها

من الحوادث املوثقة يف نظام مراقبة الهجامت عىل القطاع الصحي

تعزى ان  ميكن  التي  البيانات  يف  كبرية  متغريات  هناك  فإن  ذلك،  عىل   عالوة 

سبيل عىل  الهجامت   مراقبة  نظام  أن  حيث  التقارير.  أنظمة  يف  االختالف   اىل 

 املثال قد وثق مئات االعتداءات يف األرايض الفلسطينية املحتلة مقارنة بحوادث

االعتداءات يف اليمن، وهذا من شأنه أال يعرب بدقة عام يجرب يف الواقع

 وحيث أننا مل نستطع الحصول عىل بيانات كافية لتحديد عدد الجرحى او املرىض

 او عدد املارين الذين قتلوا او جرحوا يف هذه االعتداءات. فإنه حال توفر هذه

املعلومات، يتم نرشها يف القسم الخاص بكل بلد عىل حدة

 1 يرجى مالحظة أن منظمة الصحة العاملية قامت بتحديث احصائياتها الخاصة باألرايض الفلسطينية املحتلة منذ تحليلنا لبياناتها. لذلك، فإن احصائياتها الحالية لألرايض الفلسطينية املحتلة أعىل من

تلك املدرجة يف هذا التقرير ، وهذا يعني أن العدد اإلجاميل لالعتداءات ضد الصحة املبلغ عنها أعىل من ما هو معروض يف هذا التقرير

 2 عىل الرغم من أن عدد البلدان املتنازعة التي تعرضت العتداءات عىل الرعاية الصحية هو نفسه يف عام 2018 كام هو الحال يف تقريرنا لعام 2017 ، فقد تغريت قامئة البلدان وفًقا للبلدان

املتنازعة والهجامت املسجلة

   WHO. Health workers density and distribution. http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-c-viz?lang=en (accessed March 14, 2019) 3

 WHO. Surveillance system of attacks on healthcare (SSA): Methodology. December 2018.  ٤

https://www.who.int/emergencies/attacks-on-health-care/SSA-methodology-6February2018.pdf?ua=1

 Humanitarian Data Exchange. May 2019. https://data.humdata.org/dataset/shcchealthcare-dataset ٥
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نظرة عامة

بشكل بها  الصحي  القطاع  عىل  االعتداءات  هذه  توثيق  تم  التي  الدول   وتعترب 

 مكثف يف عام 2018 هي: (308) اعتداء يف األرايض الفلسطينية املحتلة، (257)

 يف سوريا، (98) يف أفغانستان، (53) يف اليمن، (47) يف ليبيا، و (47) يف جمهورية

الحوادث عدد  يف  ارتفاعاً  هناك  أن   2018 عام  يف  وجدنا  وقد  الوسطى.   أفريقيا 

بعام مقارنة  واليمن  املحتلة  الفلسطينية  واألرايض  وليبيا   الكامريون  يف   املوثقة 

العراق من  كل  يف  املوثقة  الحوادث  عدد  يف  انخفاض  هناك  كان  كام   ،2017 

وجنوب السودان

 االعتداءات عىل املرافق واملواصالت الصحية:
 تم توثيق تدمري ما مجموعه 40 مرفق صحي يف 11 دولة، و 18 اعتداء شكل رضراً

 عىل مرافق صحية أخرى يف 17 دولة. وقد تم توثيق 120 اعتداء جوياً واعتداءات

 أرض-أرض أصابت املرافق الصحية يف سوريا، حيث ان 23 من هذه املرافق تم

الروسية. وخالل السورية والقوات  الحكومة   استهدافها مرات عدة، غالبيتها من 

 االعتداء األخري من الحكومة السورية عىل الغوطة الرشقية، أحد أقوى االعتداءات

4 التحالف  وقوى  السورية  القوات  استهدفت  فقد  الحرب،  يف   واالنفجارات 

مستشفيات يف 19 فرباير،  ويف أيام الحقة تم استهداف 4 مستشفيات أخرى

 ويف اليمن، فقد كانت هناك 7 غارات جوية عىل األقل استهدفت مرافق صحية

 وأخرى استهدفت سيارة اسعاف، باإلضافة إىل 15 حادثة قصف بالصواريخ عىل

قوى من  غارة  استهدفت  فقد   ، أخرى  حادثة  ويف  الصحية.  واملواصالت   املرافق 

عبس بال حدود يف  أطباء  ملنظمة  التابع  الكولريا  عالج  مركز  السعودية   التحالف 

 بالرغم من وجود عالمة تدل عىل ان هذا املكان هو منشأة طبية.. ودمر الهجوم
 جناحاً للمريض وألحق أرضاراً بوحدة مجاورة،  فضالً عن السقف والجدران، تاركاً

 املركز غري صالح للعمل.كام وقعت حادثتان عىل األقل جراء الرضبات املتتالية يف

الهجوم. الذين هرعوا ملساعدة ضحايا  الفوريون  املسعفون  راح ضحيتها   اليمن، 

وقُتل خمسة من العاملني يف قطاع الصحة، وأصيب واحد يف هذه الغارات

تعرض بنغازي  يف  الجالء  أن مستشفى  العاملية  الصحة  منظمة  أفادت  ليبيا،   ويف 

للهجوم أربع مرات وأن تلك الهجامت قد تؤدي إىل إغالق هذا املستشفى الحيوي

إىل مسلح  القتحام  حوادث  سبع  وقعت  الدميقراطية،  الكونغو  جمهوريه   ويف 

ممرضة عىل  جنسياً  الجناة  اعتدى  الحوادث،  هذه  إحدى  ويف  الصحية،   املرافق 

ومريض كام حاولوا مهاجمة ممرضة أخرى

 ويف جمهورية أفريقيا الوسطى، أثرت الهجامت عىل 22 منشأة صحية، مام تسبب

زمنية طويلة. لفرتات  وبعضها  مؤقتاً  تعليقها  أو  العمليات  العديد من  إغالق  يف 

نقل صحية ألرضار يف أو وسائل  إسعاف  يقل عن 93 سيارة  ما ال  تعرضت   وقد 

 تسعة بلدان، ورُسق أو اختطف 20 منها. وتم تدمري ما مجموعه 18 وسيلة نقل

واليمن. وسوريا،  املحتلة،  الفلسطينية  واألرايض  ومرص،  فاسو،  بوركينا  يف   صحي 

 كام وضعت عبوات ناسفة داخل سيارات اإلسعاف مام تسبب يف وقوع أرضار يف

كٍل من سوريا وأفغانستان. ففي إحدى الهجامت يف أفغانستان يف كانون الثاين/

باملتفجرات عرب نقطة انتحاري بترسيع سيارة إسعاف محملة   يناير، قام مهاجم 

قنبلة أسفرت عن مقتل بذريعة حمل مريض مصاب، ثم فجر   تفتيش مزدحمة 

ما ال يقل عن 95 من املارة

 من جانب آخر يف اليمن، قامت الجامعات املسلحة بعسكرة املستشفيات. فعىل

عىل باالستيالء  الحوثيني  مسلحو  قام   ، نوفمرب  الثاين/  ترشين  يف  املثال،   سبيل 

 مستشفى يف  22 مايو ووضعوا مسلحني عىل السطح ، وذلك يف أعقاب االنتقام

واقرتب املدينة  أنحاء  جميع  يف  القتال  اشتد  ثم  للحكومة.  املوالية  القوات   من 

 بشكل خطري من مستشفى الثورة الحكومي، مام أدى إىل فرار املئات من املرىض

الصحيني والعاملني 

الرعاية اىل  الوصول  يف  عميق  أثر  الصحية  املرافق  عىل  للهجامت  كان   ولقد 

عىل مستوصفاً   140 حوايل  والتهديدات  العنف  أجرب  أفغانستان  ففي   الصحية. 

 اإلغالق يف الفرتة من يونيو/حزيران 2017 وحتى يونيو/ حزيران 2018، مام حرم

حوايل مليوين شخص من الحصول عىل الرعاية الصحية

املنشآت أكرث من نصف  فإن   ، نيجرييا  واليمن وأربع واليات يف شاميل  ليبيا   ويف 

 الصحية إما مغلقة أو مل تعد تعمل بكامل كفاءتها. ومع حلول النصف الثاين من

الخاصة مل تعد تعمل بشكل املنشآت   عام 2018 يف سوريا، فإن أكرث من نصف 

كامل وأيضاً أكرث من ثلث املستشفيات العامة كانت خارج الخدمة

الهجامت عىل العاملني يف قطاع الصحة

اثناء السفر، واالغتياالت، والغارات العاملون يف املجال الصحي يف 17 بلداً:   قتل 

عدد أكرب  وأفغانستان  سوريا  شهدت  فقد  الجنود.  وبواسطة  والقنابل،   الجوية، 

 من الضحايا من العاملني يف املجال الصحي. حيث قتل يف سوريا ما مجموعه 88

 عامالً أكرث من نصفهم ذهب جراء الغارات الجوية، ويف أفغانستان قتل 19 عامالً

 يف مجال الصحة. ويف األرايض الفلسطينية املحتلة، قتل الجنود االرسائيليون ثالثة

يف العاملون  قُتل  كام  غزة.  يف  الكربى  العودة  مسرية  مظاهرات  خالل   مسعفني 

 مجال الصحة يف بوركينا فاسو والكامريون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية

والفلبني وباكستان  ونيجرييا  وميامنار  ومايل  والعراق  الدميقراطية   الكونغو 

والصومال وجنوب السودان وأوكرانيا واليمن

 كام تم اختطاف 95 عامالً يف مجال الصحة، 21 منهم تم اختطافه يف نيجرييا و17

 يف أفغانستان. ويف نيجرييا تم احتجاز القابلة حوا محمد ليامن من مارس 2018

وحتى إعدامها عىل يد مجموعة من الدولة اإلسالمية غرب أفريقيا6  يف أكتوبر
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6 مالحظة: عىل الرغم من أن الجامعات املنتسبة للدولة اإلسالمية تشرتك يف جمعيات مشرتكة، فقد اخرتنا استخدام أسامئهم الخاصة بكل بلد يف النص بأكمله
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أفغانستان، يف  التطعيم  عامل  عىل  االعتداءات  وتحديداً  االعتداءات  توثيق   تم 

وباكستان، الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى،  أفريقيا   وجمهورية 

عام ورد يف  مبا  مقارنة  االعتداءات  من  األكرب  العدد  والسودان، وهو   والصومال، 

2017، وقتل خالل هذه الهجامت ستة عامل كام أصيب ستة آخرون بجروح

أشكال وتنوعت  دولة،   15 يف  الصحة  مبجال  العاملني  من  كبرية  أعداد   أصيبت 

أو الغاز  باستنشاق  سواء   – للدموع  املسيل  الغاز  الحية،  الذخرية  بني:   اإلصابة 

 اإلصابة املبارشة  بعبوات الغاز، رصاصات مطاطية، األسلحة املتفجرة ، مبا يف ذلك

 الرباميل املتفجرة، الرضبات الجوية، سكاكني، ناهيك عن القنابل املوضوعة داخل

 سيارات اإلسعاف. ويف األرايض الفلسطينية املحتلة أصيب ما يزيد عن 150 عامالً

للدموع املسيل  والغاز  املطاطي  كالرصاص  قاتلة  بأسلحة غري  الصحي  القطاع   يف 

بأن التقارير  أفادت  الكامريون،  الكربى يف غزة. ويف  العودة   يف مظاهرات مسرية 

 القوات الكامريونية فتحت النار عىل سيارة إسعاف كانت تنقل املريض، مام أدى

إىل إصابة ممرضة بجروح خطرية

 الحرمان من الوصول للخدمة

 عىل الرغم من عدم اإلبالغ عن حاالت الحرمان من الحصول عىل الرعاية الصحية،

الفلسطينية واألرايض  وميامنار  الفلبني  جمهورية  يف  وقعت  حوادث  وثقنا   فلقد 

 املحتلة والفيليبني. وشملت هذه الحوادث كالً من الحواجز املادية واإلدارية التي

 حالت دون الحصول عىل الرعاية الصحية. ويف أوكرانيا تم قصف إمدادات املياه

املحتلة الفلسطينية  واألرض  وميامنار  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  ويف   النظيفة. 

بعرقلة الحكومية  القوات  أو  الحكومية  غري  املسلحة  الجامعات  قامت   والفلبني، 

فعال. بشكل  الخدمات  هذه  إىل  السكان  وصول  أو  الصحية  الخدمات   تقديم 

املحتلة، رفضت إرسائيل منح تصاريح خروج لألشخاص الفلسطينية  األرايض   ويف 

منعت وصول كام  الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  يحاولون  كانوا  والذين  غزة   يف 

الفرق الطبية إليهم

الصحية املرافق  يف  العنف  أدى  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  رشقي   ويف 

 وحولها إىل إغالق العديد من املستوصفات ألسباب أمنية، مام يعني حدوث تأخري

أيام. وشكلت هذه لعدة  استمرت  والتي  األساسية  الصحية  الخدمات  تقديم   يف 

 اإلجراءات تهديداً كبرياً  عىل احتواء انتشار فريوس إيبوال. وال تزال منظمة الصحة

العاملني ضد   العنف  ان  حيث  األمنية  الحالة  إزاء  عميق  بقلق  تشعر   العاملية 

للخطر يعرضهم  ال  املستوصفات  داخل  املوجودين  واملرىض  الصحي  القطاع   يف 

انتشار من خطر  ويزيد  املفقودين،  أثر  اقتفاء  جهود  أيضاً  يعرقل  بل   ،  فحسب 

املرض

 يف إحدى الحوادث، شنت قوات التحالف الدميقراطي املسلحة هجوًما عىل قوات

 األمم املتحدة بالقرب من مركز لعالج اإليبوال، والذي أسفر عن مقتل سبعة من

 قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، مام أدى إىل إغالق مراكز العالج مؤقتًا

يف املنطقة

الجرائم مرتكبو 

فقد محددين.  مرتكبني  لتسمية  كافية  معلومات  تلقينا  البلدان،  لبعض   بالنسبة 

 متكنا من الحصول عىل التقارير عن مرتكبي بعض  الجرائم املحددة لـ 47 % من

 الحوادث. ومن بني هذه الحوادث فإن 71 % منها نسبت لقوات الدولة، و 27

% نسبت إىل قوات غري تابعة للدولة

أكرث ارتكبت  الدولة  قوات  أن  التقارير  أفادت  وسوريا،  والسودان  الكامريون   يف 

الدولة العدد قوات  للهجامت؛ يف سوريا، يشمل هذا  العدد اإلجاميل   من نصف 

 السورية واألجنبية عىل حد سواء. ففي إحدى الحوادث التي وقعت يف الكامريون،

 فإن الجيش الكامريوين أحرق متعمداً مركزاً صحياً، مام أسفر عن مقتل ما ال يقل

 عن 13 مريضاً، من بينهم امراه كانت قد انجبت طفلها يف تلم اللحظة. يف سوريا،

الروسية والقوا  السورية  الحكومة  فيها  مبا  الدولة،  قوات  بأن  التقارير   أفادت 

والرتكية، ارتكبت 174 هجوماً بنسبه %68 من مجموع الهجامت

العدد نصف  من  أكرث  نُسب  والصومال،  الدميوقراطية  الكونغو  جمهوريه   ويف 

إجاميل نصف  أن  ويقال  للدولة،  تابعة  غري  فاعلة  جهات  إىل  للهجامت   اإلجاميل 

 الحوادث يف الصومال ارتكبتها حركه الشباب. ويف جمهوريه الكونغو الدميوقراطية،

 فإن ما نسبته %83 من الهجامت املبلغ عنها تُعزى إىل جهات غري حكومية، مبا

 فيها جامعه املاي- ماي املتمردة، و%88 من جميع الهجامت املبلغ عنها وقعت

يف املقاطعات الرشقية من كيفو الشاملية والجنوبية

األسلحة استخدام 

إفادة الحصول عىل معلومات عن استخدام األسلحة، مع   حيثام أمكن، استطعنا 

استخدم الهجامت،  من   779 يف  األسلحة  من  األنواع  بعض  باستخدامهم   الجناة 

 مرتكبو الجرائم األسلحة النارية يف 137 هجوًما وأسلحة متفجرة يف 272 هجوًما

 – %27 منها كانت عبارة عن متفجرات تم إطالقها من عىل سطح األرض، و 55%

 كانت عبارة عن قنابل جوية، و10 % كانت عبارة عن عبوات ناسفة. كام استخدم

الجناة أسلحة أخرى كالسكاكني أو النريان ، يف 82 هجوًما

ويف متفجرة.  أسلحة  اإلجاملية عىل  الهجامت  نصف  من  أكرث  انطوت  اليمن،   يف 

تم وكالهام  االنتحارية،  الهجامت  من  األقل  عىل  حادثتان  وقعت   أفغانستان، 

 اإلبالغ عنهام يف العاصمة كابول. ولقي 124 شخًصا مرصعهم جراء هذه الهجامت

يف كابول

تحققنا لقد  بنا.  الخاصة  البيانات  مجموعة  التقرير  هذا   يعكس 
 من جميع األرقام ، ولكن رمبا حدثت بعض األخطاء. نحن ندعو

القراء إىل االتصال بنا يف حالة مالحظة أي أخطاء يف األرقام

ملخص تنفيذي
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التحليل
تم والتي   (973)  2018 عام  يف  الصحية  الرعاية  قطاع  ضد  الهجامت  عدد   يبلغ 

 توثيقها يف هذا القرير يتجاوز العدد الذي تم توثيقه يف عام 2017 والبالغ (710)،

 ويعزى ذلك اىل آليات كتابة التقارير التي أصبحت أكرث دقة. وقد تبدو الصورة

 قامتة ومزعجة يف معظم الدول املترضرة- أفغانستان، الكامريون، جمهورية أفريقيا

 الوسطى، جمهورية الكونغو الدميقراطية، ليبيا، مايل، نيجرييا، األرايض الفلسطينية

 املحتلة، جنوب السودان، سوريا، واليمن- حيث أدت هذه االعتداءات اىل جانب

فقد كبري.  بشكل  الصحية  للخدمات  الوصول  تعذر  اىل  الطبية  الطواقم   مغادرة 

 انخفض اهتامم الرأي العام بالعنف القائم يف سوريا ضد القطاع الصحي، ولكن

عدد االعتداءات هناك تجاوز 250 اعتداء خالل عام 2018

الرعاية الصحية يف  ان املعلومات املوثقة هنا تظهر مدى االعتداءات عىل قطاع 

باملدفعيات، قصف  جوية،  رضبات  االعتداءات  هذه  اشتملت  فقد   .2018  عام 

الصحية، املرافق  داخل  عنف  أعامل  اىل  اضافة  املستشفيات،  ونهب   حرق 

 وهجامت عىل سيارة االسعاف ووسائل النقل الطبية. عالوة عىل ذلك فقد شملت

التحتية البينة  واستخدام  الطبية،  الطواقم  أفراد  بعض  خطف  االعتداءات   هذه 

للقطاع الصحي ألغراض عسكرية

 ومن املؤسف أيضا انه ويف خالل الست شهور املنرصمة، تم االعتداء عىل عامل

 التطعيامت. يف حني أن الجهود املبذولة الحتواء انتشار وباء االيبوال يف جمهورية

من املقدمة  االستجابة  يف  املحليني  السكان  ثقة  عد  بسبب  تعرثت  قد   الكونغو 

 املؤسسات الدولية- والتي أدت يف بعض األحيان اىل حرق العيادات الصحية- اىل

جانب التهديدات باستخدام العنف من قبل القوات املسلحة غري الحكومية

 ومن جانب آخر فقد كان هناك تطور ملحوظ يف كتابة ورصد التقارير من خالل

العراقيل بعض  وجود  من  بالرغم  الصحي،  القطاع  ضد  الهجامت  مراقبة   نظام 

فإن معالجتها.  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  تعمل  والتي  الربنامج  بهذا   الخاصة 

حادث كل  تفاصيل  بخصوص  للعامة  نرشها  اىل  بحاجة  املعلومات  من   املزيد 

هناك كانت  فقد  ذلك،  اىل  إضافة  عليهم.  التعرف  تم  ما  اذا  املعتدين   وأسامء 

الفلسطينية األرايض  خارج  الصحية  الرعاية  اىل  الوصول  بعدم  تهديد   حوادث 

 املحتلة تم رصدها بشكل ضعيف- ما يشكل فجوة ميكن التغلب عليها. وبالرغم

 من هذه االعتبارات، فإن منظمة الصحة العاملية يجب ان تحظى بالدعم الدويل

من أجل تنفيذ هذه املبادرة

العنف مشكلة  معالجة  يف  املشجعة  التطورات  بعض  حدثت   ،  2018 عام   ويف 

العامة لألمم املتحدة كجزء الجمعية  الرعاية الصحية. فقد طالبت    والتدخل يف 

أن بالتأكد من  الدول  واالرهاب يف ديسمرب  االنسان  بحقوق  املتعلق  قرارها   من 

هذا جاء  واالنسانية.  الطبية  األنشط  تعرقل  ال  لديها  االرهاب  مكافحة   قوانني 

مناطق يف  الصحي  القطاع  حامية  ائتالف  من  الخاص  التقرير  أعقاب  يف   القرار 

العامل أنحاء  يف  الصحي  بالقطاع  العاملني  ان  ليظهر  الرشيكة  واملنظامت   النزاع 

 تتم معاقبتهم بسبب قوانني مكافحة االرهاب والقوانني ذات الصلة وذلك بسبب

 التزامهم األخالقي بتقديم العالج ملن هو بحاجة له، أي كان

 عالوة عىل ذلك، فقد أصدرت منظمة جينيف غري الحكومية صك التزام للجامعات

مناطق يف  الصحية  الرعاية  قطاع  واحرتام  حامية  عىل  لتشجيعها  املسلحة   غري 

النزاع واملوافقة عىل االرشاف عىل األداء. وتم ارسال الصك لتوقيعه

 وقد أصبحت منظامت األمم املتحدة سباقة فيام يتعلق بالتحقيق يف الخروقات

ذلك، عىل  اضافة  االنسان.  حقوق  وقوانني  الدولية  االنسانية  بالقوانني    الخاصة 

املتحدة لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  ،أصدرت  السنوي  تقريرها   ففي 

عىل املستمرة  االعتداءات  مبرتكبي  قامئة  املسلحة  والجامعات  باألطفال   واملعنية 

واملستشفيات املدارس 

األعضاء الدول  تابعة  يف  طفيف  تطور  هناك  كان  فقد  ذلك،  من  الرغم   وعىل 

الخطوات تتخذ  مل  األمن  مجلس  دول  ان  اال   .2286 رقم  األمن  مجلس   لقرار 

.2016 عام  للقرار  تطبيقها  املتحدة عىل  لألمم  العام  األمني  والتي حث   املبارشة 

 شملت هذه الخطوات عىل اجراءات أساسية كإعادة  إصالح القوانني التي تعاقب

 العاملني بقطاع الرعاية الصحية لتقدميهم خدمات الرعاية املحايدة، دمج املعايري

او املبادئ  إصالح  املدنية،  القوانني  يف  الصحية  الرعاية  قطاع  لحامية   الدولية 

مل انه  كام  املساءلة.  وضامن  التحقيقات،  تقوية  والتدريب،  العسكرية   العقيدة 

 يكن هناك سوى القليل من االجراءات التي ميكن اتخاذها، كالتحقيقات وخالفه،
واليزال االفالت من العقوبة سائداً

املتحدة واململكة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األسلحة  مبيعات  استمرت   وقد 

اليها تصل  التي  النتائج  من  بالرغم   2018 عام  يف  السعودية  العربية   للمملكة 

 محققو األمم املتحدة والتي تفيد بأن قصف وتفجري املستشفيات قد يعد جرائم

منع قد  األمن  مجلس  يف  (الفيتو)  النقض  لحق  روسيا  استخدام  ان  كام   حرب. 

 إحالة سوريا إىل املحكمة الجنائية الدولية. ويف سياق متصل، فقد رفضت ارسائيل

التعاون مع تحقيقات األمم املتحدة لخروقات حقوق االنسان يف غزة

 وإذ يثمن االئتالف عمل كل من بولندا، السويد، فرنسا، وأملانيا يف ابقاء القضية

 عىل جدول أعامل مجلس األمن، فإنه يحث باقي الدول عىل القيام بواجبها من

تنفيذ الدول  كل  يجب عىل  وعليه،  الصحية،  الرعاية  قطاع  احرتام وحامية   أجل 

قرار مجلس األمن رقم 2286 والعمل عىل حامية القطاع الصحي

 ال زالت هناك فرصة التخاذ التدابري واالجراءات يف 2019. حيث ان متابعة اجتامع

ابريل بواسطة كل من فرنسا وأملانيا يف  انعقد  آريا والذي  األمن بصيغة   مجلس 

 2019 ومن ثم النقاش املفتوح حول حامية املدنيني يف مجلس األمن يف مايو من

الهجامت هذه  مثل  ملنع  ملموسة  مقرتحات  يف  للنظر  الفرصة  يعطي  ان   شأنه 

 وانحاء حالة االفالت من العقاب. وباإلضافة اىل ذلك، فإن اجتامع األمم املتحدة

يعطي الشاملة  الصحية  التغطية  حول  سبتمرب  يف  عقده  واملزمع  املستوى   رفيع 

 فرصة شاملة لدمج أمن قطاع الرعاية الصحية كجزء أسايس يف تحقيق األهداف

 الخاصة بكل املجتمعات حول العامل يف الوصول اىل الخدمات الصحية األساسية.

 ان العديد من الدول يف هذا التقرير قد فشلت يف تنفيذ توصيات منظمة الصحة

 العاملية بتوفري 4.45 أطباء وممرضني وقابالت لكل 1000 من السكان. بيد أنه يف

 عام 2019، ال تزال مثل هذه االعتداءات تضح حياة العاملني يف القطاع الصحي

العاملني من  العديد  الهجامت  هذه  تجرب  حيث  املحك،  عىل  والجرحى   واملرىض 

بالقطاع الصحي عىل الفرار من املناطق ذات الحاجة املاسة للخدمات الصحية

ملخص تنفيذي
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ينبغي عىل جميع أطراف النزاعات اآليت
الخاص االنسان  حقوق  وقانون  اإلنساين  الدويل  القانون  بأحكام  االلتزام    )١ 

عىل الصحة  عامل  وقدرة  واملرىض  والجرحى  الصحية  الخدمات  وحامية   باحرتام 

االلتزام مبسؤولياتهم األخالقية يف تقديم رعاية نزيهة لكل من هم بحاجة إليها

عملية معايري  وتبني   2286 رقم  األمن  مجلس  لقرار  الكامل  التطبيق  ضامن   )٢ 

النحو عىل  املسلحة،  النزاعات  يف  الصحية  الرعاية  وايصال  الحامية   لتعزيز 

املنصوص عليه يف توصيات األمني العام ملجلس االمن عام 2016

فورية تحقيقات  "إجراء   ،2286 القرار  يف  مطلوب  هو  وكام  خاص،  بشكل   )٣ 

 وكاملة ونزيهة وفعالة" للهجامت وغريها من أشكال التدخل يف الرعاية الصحية

من أجل ضامن املساءلة وتعويض الضحايا

ينبغي عىل مجلس األمن
 ١( اعتامد التوصيات الخاصة بتطبيق قرار 2286 والذي تم اقراره بواسطة األمني

العام عام 2016

األمني القرار 2286 وتوصيات  التقيد مبتطلبات  اإلبالغ عن  العام  األمني   ٢( حث 

للمجلس العام 

 3) إحالة ادعاءات خبري االمم املتحدة يف سوريا والسعودية التي حددت وجود

الدولية الجنائية  املحكمة  إىل  الصحية  الرعاية  محتملة ضد   حاالت جرائم حرب 

ملزيد من البحث واالستقصاء

 ٤( االبالغ عن الحاالت يف الدول املذكورة  يف هذا التقرير، حيث تعتري الهجامت

التقارير هذه  تتضمن  أن  ويجب  االعىل.  هي  الصحية  الرعاية  مرافق   عىل 

باتخاذها قامت  والتي  واملساءلة  االستجوابات  عن خطوات  معلومات    املخترصة 

الدولة العضو

 ٥( استخدام سلطاته يف فرض عقوبات عىل مرتكبي العنف ضد الرعاية الصحية،

عند االقتضاء

 ٦( مطالبة حكومات الدول األعضاء باتخاذ الخطوات التي أوىص بها األمني العام

يف عام 2016 الخاصة بالتطبيق الكامل للقرار 2286

:ينبغي عىل األمني العام لألمم املتحدة التايل
 ١( اعداد تقرير عن الدولة العضو التي تواصل العمل عىل متطلبات القرار 2286

والتوصيات السابقة لألمني العام

منصوص هو  كام  معني،  ببلد  خاصة  مخترصة  بتقارير  األمن  مجلس  تزويد   )٢ 

 عليه يف التوصية رقم 4 أعاله. هذه التقارير يجب تقدميها بواسطة وكاالت األمم

املتحدة التي تم تفويضها لتحديد الجناة املرتكبني للهجامت

بحيث املسلح،  والنزاع  االطفال  حول  السنوي  لتقريره  ملحق  تضمني/إدراج   )٣ 

 يشمل قامئة لكل الجناة املرتكبني ملخالفات ضد حقوق االطفال يف النزاع،  مبا فيها

الهجامت عىل املستشفيات وعامل الصحة

 ٤( أن يتضمن تقرير املوازنة السنوية املقرتح املصادر التي يحتاجها للتأكيد عىل

املطلوبة والخربات  املالية  املصادر  لديها  واملساءلة  القامئة  التحقيقات  آليات   أن 

إلنجاز مهامها

التوصيات

لتقريره يف عام 2016 حول القرار 2286 الخاص بتعزيز دور عمليات  ٥( تعزيزاً 

 حفظ السالم للمساهمة يف الوصول لبيئة "آمنة لتقديم الرعاية الصحية" وتنفيذ

 إعالن االلتزامات املشرتكة لعام 2019 بشأن عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم

دليل لتأسيس  ملموسة  اتخاذ خطوات  عليه  يجب  املدنيني،  بحامية  يتعلق   فيام 

  ارشادي وتدريب لقوات حفظ السالم يف االجراءات الخاصة والسلوكيات املطلوبة

الرعاية الصحية لحامية 

بالرعاية الخاص  األمن  لزيادة  املطلوبة  بالوسائل  الخاصة  االعتبارات  تضمني   )٦ 

عايل سيايس  إطار  خالل  من  بالنزاعات  واملتأثرة  الضعيفة  الدول  يف   الصحية 

من (جزء  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  املستدامة  بالتمية  معني   املستوى 

تحقيق أجندة 2030) واجتامع عىل مستوى عال خاص بتغطية صحية شاملة

يجب عىل الدول األعضاء
سلطات ويحدد  املامرسات  أفضل  إىل  يستند  الوطنية  للسياسة  إطار  وضع   )١ 

 ومسؤوليات مؤسسيه واضحة لحامية املدنيني واألهداف املدنية يف سري العمليات

املتعلق  2018 لعام  تقريره  العام يف  األمني  به  أوىص  الذي  النحو   العدائية، عىل 

بحامية املدنيني.  وتضمني الخطوات الالزمة لتنفيذ القرار 2286 يف طياتها

٢( من خالل وزاريت الدفاع والداخلية ، حسب االقتضاء

لضامن التدريب  ومامرسات  العسكرية  السياسات  وتنقيح  استعراض   أ ( 

يتعلق فيام  الصحية  الرعاية  وحامية  باحرتام  املتعلقة  لاللتزامات   االمتثال 

نقاط عند  املسلحة  القوات  وسلوك  الطبية،  املنشآت  إىل  املسلح   بالدخول 

معرضة فيها  الصحية  الرعاية  تكون  التي  الظروف  من  وغريها   التفتيش، 

للخطر جراء العمليات العسكرية

واملرافق املستشفيات  يف  أسلحة"  وجود  "عدم  بسياسات  االلتزام   ب( 

الصحية األخرى

التي الخطوات  بشأن  بتوجيهاتها  وااللتزام  الصحة  وزارة  مع  التعاون   ت( 

التابعة املسلحة  القوات  الصحية من تدخل  املرافق  اتخاذها لحامية   ميكن 

للدولة

 ث( وضع نظام تاديب للجنود وغريهم من أفراد األمن الذين يتدخلون أو

 يعرقلون أو يهددون أو يهاجمون املنشآت الصحية واملوظفني املشاركني يف

أنشطة الرعاية الصحية مبا يتسق مع مهمتهم والتزاماتهم األخالقية

 ج( إجراء مراجعات سنوية شامله ألداء جميع قواتها العسكرية والرشطية

 وغريها من قوى األمن فيام يتعلق بحامية الرعاية الصحية يف حاالت النزاع،

أو عن غري التي تتدخل فيها القوات عمداً   وال سيام فيام يتعلق بالحاالت 

باملرافق العنف  إلحاق  عليها؛  الحصول  عرقلة  أو  الصحية  الرعاية   قصد يف 

عىل القبض  أو  واملرىض؛  الجرحى  أو  الصحي  باملجال  العاملني  أو   الصحية 
العاملني بالصحة أو معاقبتهم ألنهم قدموا الرعاية لفرد يعترب عدواً

٣( من خالل وزارات الصحة

 أ ( جمع البيانات حول العنف والتهديدات التي تتعرض لها املرافق الصحية

يف حاالت النزاع كجزء من أنشطة املراقبة الصحية الدورية وضامن الجودة

الحكومية غري  املنظامت  من  املعلومات  لتلقي  أنظمة  تطوير    ب( 

 ومجموعات املجتمع املدين  بشأن األعامل التي تتدخل يف املرافق الصحية
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وتهددها أوتعرقلها  الصحية  الرعاية  أنشطه  يف  املنخرطني   واملوظفني 

عليها وتعتدي 

عىل للحفاظ  وسائل  عن  البحث  يف  الصحية  للمرافق  الفعال  الدعم   ت( 

 أمنها، من خالل التواصل مع الوزارات والجهات الفاعلة األخرى التي تنتهك أو

قد تنتهك حامية املرافق الصحية من الهجوم

بالقطاع املرافق واملوظفني  لزيادة أمن  الدفاع والداخلية  العمل كمحاور مع وزاريت   )٤ 

الصحي

 ٥( وفقاً لقرار الجمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان ومكافحه اإلرهاب 73/174 ، إصالح

 القوانني واملامرسات املتعلقة بالرشطة والنيابة العامة  حتى ال تعرقل الخدمات االنسانية

النظر بغض  املرىض،  أو  الجرحى  لألشخاص  يقدمونها  الذين  أولئك  تعاقب  أو   والطبية 

انتامئهم عن 

 ٦( االمتناع عن بيع األسلحة ملرتكبي الهجامت عىل الخدمات الصحية

٧( تعزيز اآلليات الوطنية إلجراء تحقيقات شاملة ومستقلة يف االنتهاكات املزعومة

ضامن محاسبة مرتكبي االنتهاكات

مرتكبي ضد  العامة،  واملساعي  البيانات  مثل  قوية،  دبلوماسية  إجراءات  اتخاذ   )٨ 

االعتداءات عىل الخدمات الصحية

 ٩( اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالضطالع مبسؤولياتها لضامن احرتام القانون الدويل اإلنساين،

 عىل النحو املنصوص عليه يف املادة األوىل من كل اتفاقية من اتفاقات جنيف. ولتحقيق

القوات فيها  تهاجم  قد  التي  الحاالت  يف  تحريات  إجراء  عليهم  ينبغي  الغاية،   هذه 

العسكرية الرشيكة أو تلك الخاصة بها املستشفيات أو املرافق الصحية األخرى

١٠( دعم منظمة الصحة العاملية لنظام مراقبة الهجامت يف الرعاية الصحية

١١( تقديم تقرير إىل األمني العام عن اإلجراءات التي اتخذتها لتعزيز مقاصد القرار 2286

 ينبغي أن تواصل منظمة الصحة العاملية تطوير نظام مراقبة
الهجامت ضد الرعاية الصحية وتعمل عىل

 ١( املشاركة يف التواصل مع الرشكاء املحتملني الجدد، مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية،

لضامن أن النظام يلتقط ويسجل جميع الهجامت

لزم إذا  املوقع  للحادث (حجب معلومات  األساسية  الوقائع  تقديم معلومات لوصف   (2 

األمر ألسباب أمنية) واتخاذ خطوات لتمكني التعرف عىل الجاين عند معرفة ذلك

وينبغي عىل الجامعات املسلحة غري الحكومية
نحو خطوات  واتخاذ  الصحية  الرعاية  حامية  بشأن  جنيف  تعهدات  عىل  التوقيع   )١ 

االمتثال والرصد واملساءلة، عىل النحو املنصوص عليه يف العقد
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