
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 جل البقاء:أالكفاح من 
الیمن فيتدھور الم الصحي النظامقصص من واقع 

	 2016دیسمبر 

   الیمن – صنعاء السبعین، مستشفى في حاضنة في طفل
 ر: محمد عوض/منظمة رعایة األطفال)تصوی(
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 :تنفیذي موجز

 ملیوني من وأكثر للمساعدة، ماسة بحاجة طفل مالیین عشرة العالم؛ في اإلنسانیة األزمات أكثر قلب في الیمن أطفال یقع
 التفاعل في الدولي المجتمع وفشل اإلقتصادي واإلنھیار الحرب تسببت  .تزاید في والعدد – التغذیة بسوء مصابون طفل
 .األزمة ھذه في

طفل آخرون  10,000التي كانت مرتفعة بشكل واضح قبل اندالع الصرع. یتوفى  –لقد ازدادت معدالت وفیات األطفال 
سنویاً ألسباب یمكن الممكن تجنبھا.   ھؤالء األطفال ھم الضحایا الخفیون للحرب في الیمن. باإلضافة إلى ذلك، لقد توفي 

  .طفل كنتیجة مباشرة لالقتتال 1,219

 والمعدات األدویة في حادة شحة إلى اإلقتصادي والعجز المالیة األزمة أدت لقد. البالد في الھش الصحي لنظاما ینھار
 .م2016 أغسطس شھر منذ واألطباء الصحیة الكوادر رواتب دفع یتم لم الطبیة؛

 الجھاز وإلتھابات التغذیة وسوء كاإلسھاالت تجنبھا الممكن من كان قاتلة ألسباب دقائق عشر كل یمني طفل یتوفى
 یحتاج الذي اإلنساني العمل دعم أجل من بحزم الدولي المجتمع یتجاوب مالم التززاید في األرقام ھذه ستسمر. التنفسي
 .2017 عام في للحیاة المنقذة والتغذویة الصحیة األنشطة دعم أجل من األقل على دوالر ملیارنصف 

 األمم بواسطة العالمي للقانون متعددة انتھاكات وثقت ولقد المدنیین، لحمایة الكامل بتجاھلھ الصراع ھذا وصف لقد
 واإلقتتال الجوي القصف جراء الصحیة والمرافق المستشفیات ودُمرت تضررت لقد. اإلنسان حقوق ومنظمات المتحدة

 لمنظماتا وصول وتقیید بیروقراطیة معوقات بسبب الطبیة المستلزمات وتوزیع استیراد تأخیر وتم األرض على
 .الدعم إلى المحتاجین المواطنین إلى اإلنسانیة

 المقدمة .1
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بنسبة األدویة أسعار في ارتفاع وھناك تقریباً؛ منھار الصحي النظام إن
 المواطنین یجد ال ببعضیھما؛ متصالن والصحة اإلقتصاد قطاعي. 300%
 عائلتھم أفراد أو أطفالھم یصاب عندما العالج لتلقي یأتون ال لھذا المال

 .مرضھم یزداد وبذا بالمرض،
 للمستشفى، المجيء یستطیعون ال الصحي والكادر األطباء من العدید

 ال األطباء بعض أن تخیلوا. الوطن في متواجدین غیر األجانب والموظفین
 على ینطبق وھذا المستشفى، إلى المواصالت تكالیف تحمل یستطیعون
ً  الممرضین . اآلن إلى أشھر مدى على رواتبھم یتقاضوا لم الذین أیضا

 تتحسن لم إن. اختبار محالیل على تحتوي ال الرئیسیة المعامل أن تخیلوا
 القادمة القلیلة األشھر في المستشفى إغالق إلى سنضطر فلربما األوضاع،

 الوضع ھذا في الدولي المجتمع یتدخل لم إذا. الصحي النظام إنھیار بسبب
 .كارثیة النتائج فستكون الحرج

 "یحتضر السبعین مستشفى ولكن ،البقاء اجل من نكافح مازلنا نحن"
 
	

 18.7 .العالم في إنسانیة كارثة أكبر من یعاني االن الیمن اصبح
 مساعدات إلى حاجة في ھم طفل ملیون 10 بینھم من شخص ملیون
 سكان اجمالي ثلث من أكثر یمثل وھذا حمایة أو عاجلة إنسانیة
 األطفال دفع ،2015 مارس فى الصراع اندالع منذ .الیمن
 وصلا بدوره الذي القتال في حشيالو لتصعیدل األكبر الثمن
 اسوا إلى الصحي النظامأوصل و المجاعة حافة إلى البالد

) أطفال منھم ٪55( نسمة ملیون 14.8 فإن ما عدده .حاالتھ
 الصحیة الرعایة ابسط إلى الوصول من حالیا محرومون
 تكون أن ینبغي التي األمراضإن  للكثیرین، بالنسبةو .األساسیة

 تؤدي ما وغالبا ،حیاتھم ھددت اآلن اصبحت بسھولة للعالج قابلة
 .الموت إلى
	

 )(تصویر: محمد عوض/منظمة رعایة األطفال

	:ةحال	دراسة
	–صنعاء  –السبعین 	مستشفى	مدیر	نائب	،البحري	محمد	ھالل
 الیمن

 والوضع والموظفین؛ الطبي الكادر رواتب تدفع ولم األدویة في شحة لدینا
 مثل واألمراض التغذیة سوء أبرزھا القضایا من كثیر ولدینا منھار االقتصادي

 .الكولیرا
 بسبب لھا غیار قطعیوجد  وال المستشفى، معدات على للحفاظ میزانیة لدینا لیس

 العنایة غرفة في أشھر تسعة سن دون األطفال استقبال بوسعنا. الحصار
 20 إال لدینا یوجد ال. ذلك منسنا  أكبر ھم من استقبال نستطیع ال لكننا المركزة،

 في الوحید األطفال مستشفى أننا من بالرغم المركزة العنایة غرفة في سریراً 
 .األقل على سریراً  50 – المزید إلى نحتاج. المنطقة
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من معلومات  2016 أكتوبر في المتحدة األمم ھنشرتبحسب ما  

 وتظھر الصراع جراء تضرر قد صحي مرفق 270 حوالي أن
 عددھا البالغ الطبیة المرافق نصف من أكثر أخیرة احصائیات

 شحة ھناكو. جزئي بشكل تعمل أو أبوابھا أغلقت قد إما 3,500
 أصل من %40 من أكثر في المؤھل الصحي الكادر في طارئة
 حاد نقص البالد تشھد بینما الیمن، في المسح ضمن مدیریة 267

 . األساسیة الطبیة المستلزمات في
 ومقابالت أسرة 500 لحوالي تقییم األطفال رعایة منظمة أجرت

 في مریض 70و الصحي القطاع في موظف 30 حوالي مع
 أن التقییم وأظھر الیمن، شمال في والحدیده عمران محافظتي
 بسوء تأثروا قد الخصوص بوجھ واألطفال واألمھات الحوامل
 كبیر؛ بشكل الحمل ومضاعفات األمراض وانتشار التغذیة
 مات الصراع، یتصعد أن قبل. یموتون األطفال لذلك ونتیجة

ً  تجنبھا الممكن من كان ألسباب طفل 40,000  في – لكن.  سنویا
 الممكن األمراض أن یونیسیف منظمة قدرت – 2016 یونیو
 سن دون طفل 10,000 من أكثر أرواح حصدت قد تجنبھا

 غیر الوفیات معدل یرتفع. السابقة بالسنة مقارنة الخامسة
 سن دون واحد طفل أن تظھر بتقدیرات یوم كل الملحوظ
 الممكن من كان أسباب جراء دقائق عشر كل یموت الخامسة

 .  تجنبھا
 اإلنسانیة اإلستجابة خطة فإن المتزایدة، اإلحتیاجات من بالرغم

 بتمویل فقط، %58 بنسبة ممولة 2016 لعام) HRP( الیمن في
  التوالي؛ على %52و %47 بنسبة والتغذیة الصحة لقطاعي

 األرواح إلنقاذ إداءه رفع من اإلنساني المجتمع قدرة یقوض وھذا
 .كبیر بشكل

 . النظام الصحي الھش ینھار:2
 ،الحالي النزاع بدء قبل ضعیف الیمن في الصحي النظام كان
 وكان. بشكل كامل تعمل كانت الصحیة المرافق من فقط 61%

 اإلنفاق إجمالي من %5 فقط ھو الصحة على الحكومي اإلنفاق
 الطبي الطاقم إلى تفتقر الصحیة والعیادات المستشفیات. العام

 المرضى نأ یعني وھذا األدویة، في نقص من وتعاني المؤھل
في المرافق الصحیة  الصحیة الرعایة إلى اللجوء إلى ونمضطر
 یعیش بلد في ؛الخاصة جیوبھم من األدویة ثمن دفع أو الخاصة

 تصبحوھنا  الواحد، الیوم في $ 2 من أقل على سكانھ من 54٪
 .للكثیرین بالنسبة الصعوبة بالغ أمراً  الصحیة الرعایة

 الصحي النظامإن . كارثیا كان المسلح النزاع تأثیر ولكن
ً أ الضعیف العدید  ودمرت تضررتلقد  ؛االنھیار مرحلة في ساسا

 المساعدات وصول إعاقة في وكانت ھناك ،صحیةال مرافقمن ال
 في العاملین من؛ ولقد أجبر الكثیر الطبیة االمدادات وتوزیع
 . النزوح داخل البالد أو البالد من الفرار على الطبي المجال

 

 إلى أدى مما اقتصادیة، أزمة النزاع خلق ذلك، على وعالوة
 والممرضین األطباء ذلك في بما العام، القطاع رواتب دفع عدم

 في العاملین من كثیر وقال. الصحیین المھنیین من وغیرھم
 االطفال رعایة منظمة مع مقابالت خالل مؤخرا الطبي المجال

 تحمل حتى یستطیعون ال أنھم وعمران الحدیدة محافظات في
 .لعملأجور المواصالت للذھاب إلى ا تكلفة

 16 على مؤخرا العالمیة الصحة منظمة أجرتھ لمسح وفقا
نصف المرافق  من أقلكان  ،الیمن في 22 محافظة من أصل

 267 أصل من ٪42تعمل بشكل كامل، و) ٪45(الصحیة 
 لتقدیم ثنینإ وأ واحد طبیب یوجد فیھا الدراسة شملتھا ةطقمن

 على أطباء لدیھم لیس ٪18و المنطقة سكان لكافة الخدمات
 عدد یبلغ التي حجة، محافظة في المثال، سبیل على. االطالق
 مدیریة 12 مدیریة، 31 في شخص ملیوني من یقرب ما سكانھا

 طبیب فیھا مدیریة 14و اإلطالق على أطباء فیھا لیس منھا
 عشرة أصل من ستة أن إلى التقدیرات وتشیر. اثنین أو واحد

 أشكال من شكل أي إلى الوصول یستطیعون ال الیمنیین من
 في لھ مستوى أعلى في المؤشر ھذاویعتبر . الصحیة الرعایة
لقد تأثر . مرتفعة العنف مستویات فیھا تكون التي المناطق
 ملیون 2.2 نحو اآلن عددھم یبلغ الذینو - داخلیا النازحین
 قدل. نسبي غیر بشكل - طفل ملیون 1.2 ذلك في بما شخص،

 مصادروفقدوا  ممتلكاتھم تاركین جمیع منازلھم من الكثیر فر
 األمر الذي یجعلھم غیر قادرین على تحمل تكالیف رزقھم،
 .لھا الحاجة أمس في ھم التي واألدویة الطبیة الرعایة

	

 مرفق یدیر  -سنة  48،منصور صالح یحیى/ د :حالة دراسة
 في االطفال رعایة مةظمن قبل من المدعوم الصحي المربوع
 عمران

 
"إن التحدي األكبر الذي نواجھھ ھو عدم وجود الموظفین، وھناك نقص 

یمر بھا المجتمع بسبب الحرب  في األدویة... من األوضاع القاسیة التي
والحصار. نحن خائفون من الطائرات التي تحلق فوقنا. إنھا تحلق فوق 
رؤوسنا كل یوم، نحن قلقون ونتسائل: ھل سیقصفوننا؟ نحن نتوقع أن 

 نصبح ھدفاً في أي لحظة."
 

 )االطفال رعایة منطمة/  عوض محمد: تصویر(
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 وزیادة البطالة معدالت الرتفاع اإلجمالي التأثیر نإف ذلك ومع. الصحیة الرعایة تكالیف مجموع من ٪70 تلبي العائالت كانت ،الصراع قبل
مما تسبب في زیادة  متاحة تزال ال التي القلیلة األماكن في الطبیة الرعایة تحملعن  األسر من مالیینعجز  عنھ نتج التضخم وتفشي رالفق

 أوساط األطفال.خصوصا في عدد الوفیات 
تفشي األمراض وتزاید معدالت سوء التغذیة  إال أنالغارات الجویة والقتال البري،  األطفال نتیجةمن حالة وفاة  1,219 لیسجوفي حین تم ت

الوقایة مكن یأكثر من ألف طفل یموتون كل أسبوع في الیمن بسبب أمراض فإن األطفال. ووفقا للتقدیرات األخیرة، الكثیر من أرواح یحصد 
مع العام الواحد إذا ما قورنت یموتون في س طفل 52,000 حواليالجھاز التنفسي. وھذا یعني أن  وإلتھاباتمثل اإلسھال وسوء التغذیة  منھا

ً حالة  40,000البالغة التي یمكن تجنبھا وحاالت الوفاة   قبل الصراع. تقریبا
 

 )2016نوفمبر -2015الصحیة والتغذیة (أبریل  االحتیاجاتمقارنة بین زیادة  : 1جدول رقم 

 المئویة النسبة زیادة 2016 نوفمبر 2015 ابریل قبل
 من یعانون الخامسة سن دون طفل 850,000 التغذیة

 :ذلك في بما التغذیة، سوء
 التغذیة سوء من یعانون طفل 690,000 •

 المتوسط
 الحاد. التغذیة سوء من یعانون طفل 160,000 •

 سوء من یعانون الخامسة سن دون طفل ملیون 2.2
 :ذلك في بما التغذیة،

 التغذیة سوء من یعانون طفل ملیون 1.7 •
 .المتوسط

 الحاد. التغذیة سوء من یعانون طفل 462,000 •

259%   ↑ 
 

246 %  ↑ 
289 %		↑ 

 على طفل مالیین 4 بینھم من شخص، ملیون 8.4  الصحة
 الصحیة الخدمات على الحصول یمكنھم ال األقل،

 األساسیة

 من ملیون 8.1 بینھم من شخص، ملیون14.8
 الصحیة الرعایة على الحصول یمكنھم الفال،االط

 األساسیة

76%		↑  
  ↑ %100 لالطفال وبالنسبة

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ً  اصباح كان"  للخروج خططنا. األسبوع نھایة عطلة فيرائعا
. الیوم ذلك ظھر بعد الجدیدة بدراجتي للعب األصدقاء مع
 وأصیب ،أخي مع أبكي كنت ھائل، انفجار صوت سمعنا فجأة،و

 .صنعاء إلى انتقلنا التالي الیوموفي . بشظیة بیتنا
مشیا على األقدام بسبب إنعدام  صنعاء إلى السیر علینا كان

. سیارة استئجار یستطع لم والدي ،التنقل وإرتفاع تكلفة وقودال
 جرأاست وصولنا، بعد. ساعات استغرقنا ،طویالً  الطریق كان

 .فیھا للبقاء لنا صغیرة شقة بيأ
 أي دون تركنا لقد. اإلیجار لدفع الجیش مع للقتال والدي ذھب
 وأخي مني والدتي طلبت. ھكلألن شيء أي لدینا یكن ولم دخل

 حتى المال لكسب الشوارع في البیض لبیع الذھاب الصغیر
 ألن ھنا للبقاء اضطررنا. الغذائیة المواد شراء من نتمكن

 عاد الذي صدیقي قتل. للغایة خطیرا یزال ال لمنزلا الى الذھاب
  ".بصاروخ منزلھ إلى
 

 (تصویر: محمد عوض/منظمة رعایة األطفال)

 
 .  صنعاء إلى عائلتھ مع ھرب" الصورة یمین على" سالم: حالة دراسة

	

 تعتبر والتي 1612 رقم األمن مجلس قرار في تحدیدھا تم التي
بشكل خاص من أفضع االنتھاكات التي یتوجب الحیلولة دون 

فقد قامت  ذلك ومع. حدوثھا وفقاً لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة
 قوات قبل من مستشفیات على ھجماتبتوثیق  المتحدة ألمم

 المقاتلة والقوات الحوثي من قبلو السعودیة الذي تقوده التحالف
 ةعسكری ھدفأ على الھجمات توجھ عندما حتى. الیمن في األخرى
لمستشفى معین فإنھ یتضرر أو  تقع في الجھة المقابلة  ةمشروع

یدمر بفعل االستخدام المتكرر لألسلحة التفجیریة واسعة النطاق 
كما ھو الحال في المستشفیات الواقعة في المناطق المكتضة 
بالسكان في المدن التي تضررت أو دمرت مما تسبب في وفات 

عدد من الطاواقم الطبیة والمرضى ومنع المواطنین من  وجرح
 الحصول على الخدمات الصحیة المنقذة للحیاة.

 .الصحیة المرافق على الھجمات
 نظمةموقد ذكرت  ،تعرضت مستشفیات لھجمات متكررة لقد

 صحي مرفق 274في تقریرھا تضرر عدد  العالمیة الصحة
مرفق  69ودمر منھا بشكل كامل ما عدده  لصراعا نتیجة

 ةالصح مجال في العاملین تكبد ذلك، إلى باإلضافة .صحي
 والجرحى المرضى لعالج محاولتھم فيأبھض األثمان 

 مجال في العاملین منشخص  13 فقد قتل ناآل وحتى. الیمنیین
 . الصراع خالل آخرون 31 جرحو ةالصح

 نزاع أي في األطراف جمیع یُلزم الدولي اإلنساني القانونإن 
 المرافق الحترام الممكنة االحتیاطات جمیع اتخاذ مسلح

 على الھجمات حیث تندرج .الھجوم من وحمایتھم الصحیة
 تحت الستة اإلنتھاكات الجسمیة ضد األطفال المستشفیات
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 مداداتاإل نقص
 عطائيإب متنقلة صحیة وحدة في موظف أو طبیب یقوم عندما أحیانا"

 فقط قومأ ،تكالیفھا تحمل أستطیع ال دویةأ لشراء طبیة وصفة
 ،" الوصفة برمي
 ، أب لطفلین یعانون من سوء التغذیة، الحدیدة.38*صادق، 

	

 حمایة ضمان مسؤولیة الدولي األمن مجلستقع على عاتق 
 في بما الصراع، في لحقوقھم الجسیمة االنتھاكات من األطفال

، بید أنھ فشل باإلستجابة الفعالة المستشفیات على الھجمات ذلك
 األطفال وتجنیدلھذه االنتھكات فضالً عن أحداث القتل والتشویھ 

التي یحدث  اإلنسانیة المساعدات من والحرمان واالستغالل
 التابع اإلنسان حقوق مجلس قرار فإن وبالمثل،. بشكل متكرر

 خبراء نتدبی 2016 سبتمبر في 33/18 رقم المتحدة ألممل
 لحقوق السامي المفوض لمكتب اإلنسان لحقوق إضافیین دولیین

ً . الیمن في) اإلنسان حقوق مفوضیة( اإلنسان  بالدور وإدراكا
 ،الیمن في اإلنسان لحقوق واإلبالغ الرصد في مفوضیةلل المھم

إال أن القرار لم یكن كافیاً إلجراء التحریات الدولیة المستقلة 
 لضمانبموجب توصیات المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

 .االنتھاكاتتحمل أطراف الصراع مسؤولیة 

 في زاید مستشفى لدى ةعامل ،31 *سمراء: ةحال دراسة
 .صنعاء

 لعدد ھخدمات ویقدم ،المنطقة في الوحید المستشفى ھو زاید مستشفى
 .صنعاء سكان من 200,000

 منطقة استھدفت جویة غارة إثر بالمستشفى أضرار لحقت"تقول سمراء: 
 الموظفین جمیع یقتل ان الممكن من كان  .النوافذ تحطمت - منھ قریبة

 لحمایة جھدھم ىقصار لبذل الموظفین حثأ كنت. المستشفى في والمرضى
 .ھنواطفال االمھات

 إلى 7 حوالي یشمل وھذا ،كل یوم مریضاً  60 الى 40 بین ما نحن نستقبل
 الستقبال األدویة أو الموظفین من یكفي ما لدینا لیس. أم في حالة والدة 12
 الكھرباء، مولدات لتشغیل وقودال من وال المرضى، من الكبیر العدد ھذا

 ".إلیھ للذھاب لھم آخر مكان یوجد ال ولكن

	  (تصویر: محمد عوض/ منظمة رعایة األطفال) 

	

 االستیراد على المفروضة القیود
 

مستلزماتھ من  جمیع من ٪90 لىإ یصل ما تستورد الیمن
أجرت  .الطبیة اإلمدادات من ٪100و والوقود، الغذائیة المواد

وبینت  ،والحدیدة عمران فية مقابل 70 منظمة رعایة األطفال
 لنقصل رئیسي كسبب" الحصار" اً یصفونغالبأن المواطنین 

 المفروضة المستمرة القیود إلى ویشیرون ،اإلمدادات في حادال
 منذ السعودیة بقیادة التحالف قوات تفرضھا التي االستیراد على

 ذلك في بما الحوثي، علیھا سیطری مواني وأ منافذ على 2015
  .الحدیدة

 نقطة یعد والذي الحدیدة میناء في االستیعاب قدرة تخفیض تم
 الغارات بعد البالد لشمال حیویةال إلمداداتل الرئیسیة الدخول
 اھذ عن نتج وقد .2015 أغسطس في التحتیة البنیة على الجویة

 تدخل التي واألدویة والوقود لطعاما اتكمی في نقص مراأل
 واردات من ٪58 القمح واردات شكلت یونیو، فيو. الیمن
 طن 200,000 ربایق بما وذلك عامة، بصفة الغذائیة المواد
إرتفاع األسعار  لىإ - المتوسط في - أدى مما مستورد، متري
أنھم  موظفینا أفاد .األزمة قبل ما مستوى عن ٪42 بمعدل

 الدواء على للحصول أشھر ستة إلى تصل مدة ینتظرون
 لغرض لھا الحاجة مسأ في نحن التي الطبیة والمستلزمات

 .اإلنسانیة الستجابةا

 األدویة اإلستیراد من دخول المفروضة على قیودلقد حالت ال
 الغذائیة المواد جانب ىذلك إل ،إلى الیمن الطبیة والمستلزمات

 الحیویة المضادات مثل األساسیة اللوازمإن  الیوم،و .والوقود
 غیر والفیتامینات، الدیدان من لتخلصا عقاقیرو والمسكنات،

المستلزمات توفر  خفض في تسبب مما كبیر، حد إلى متوفرة
عن بالمقابل أسفر و ،الصحیة في المراكز خطیر بشكل الطبیة

 في األطباء وأفاد .السوداء السوق سعارأ في جداً  كبیر رتفاعإ
 بنسبة زادت قد األدویة بعض أسعار أن السبعین مستشفى

 االطفال رعایة منظمة أجرتھا التي المقابالت خاللو ؛300٪
 أكتوبر في والحدیدة عمران محافظة سكان منشخص  70 مع
 اضطروا كیف لمنظمةوصف ھؤالء األشخاص ل ،2016 عام
 والسیارات المجوھرات ذلك في بما ممتلكاتھم بیع إلى

 االقتراض حتى أو الغاز واسطوانات والمواشي واألراضي
 .الخاصة بھم الطبیة التكالیف لتغطیة

باإلضافة إلى تلك اإلحتیاجات، تستمر المستشفیات في اإلعتماد 
 نادراً  التي - الكھرباء على المولدات التي تعمل بالدیزل لتوفیر

 على االعتماد في المستشفیات وتستمر - الیمن في توفرت ما
 التھویة مراوح الحاضنات، مثل المعدات لتشغیل الدیزل مولدات

 .متاحة  زالت ما التي الطبیة باللوازم لالحتفاض ثالجاتال أو
 نشئتأ التي والتفتیش التحري آلیةتعمل  أن المؤمل من وكان

 النقل لتسھیل ،)UNVIM( المتحدة االمم قبل من 2016 مایو في
الموانئ  على الفعلى الحصار وإنھاء الیمن إلى التجاري البحري
 على  السعودیة بقیادة التحالف قوات قبل من الیمن في البحریة
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 من الخامسة سن دون ونآخر طفل ملیون 1,7 ما یعادل یعاني
 الدماغ نمو یعوق أن یمكن بدوره وھذا ،المتوسط التغذیة سوء

 التغذیة سوءإلى  سریع وانزالق والتقزم النمو توقف إلى ویؤدي
 وقت في تداركة یتم لم إذا للحیاة وخطر تھدید یشكل الذي الحاد
 .مبكر

خالل المقابالت التي أجریناھا في عمران والحدیدة، قال أكثر من 
) أن واحداً على األقل من أبنائھم ٪57نصف اآلباء واألمھات (

یعاني من الجوع. ذكرت ثالثة تقاریر ربعیة ان النظام الغذائي 
متدھور وذلك ألن المواد الغذائیة األساسیة لم تعد متوفرة أو أنھم 

ارتفع متوسط تكلفة مجموعة فقد ة على شرائھا. لم یعد لدیھم القدر
منذ ما  ٪26من المواد الغذائیة األساسیة الرئیسیة لألسرة بنسبة 

 قبل الصراع.
ً  األطفال على ذلك أثر كان قدل  ،2016 عام في اآلن حتىف. كارثیا

 في طفل 90,000 من أكثر بفحص االطفال رعایة منظمةقامت 
 من یعانون ثلثال من أكثر أو ٪36 أن تووجد محافظات، خمس
من سوء  یعانون 10 من أصل 1 من أكثر أو – التغذیة سوء

 .التغذیة الحاد
بعشرین إن األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة ھم اكثرعرضة 

یقلل سوء التغذیة من أداء الجھاز حیث من االمراض. للوفاة مرة  )20(
المناعي عند حدیثي الوالدة واألطفال الصغار مما یجعلھم أكثر عرضة 
ألمراض أخرى معدیة بما في ذلك اإلسھال والكولیرا وااللتھاب 

قبل الحرب، كان فالرئوي. لقد بدى ذلك التأثیر واضحاً اآلن في الیمن؛ 
 ٪12 مانسبتھ سن الخامسة انتشار االلتھاب الرئوي بین األطفال دون

من مجموع وفیات األطفال  ٪29وبلغت نسبة الوفیات جراء المرض 
دون سن الخامسة. ومع ذلك، تشیر نتائج آخر تقییم أجرتھ منظمة رعایة 
االطفال إلى وجود زیادة كبیرة في االلتھاب الرئوي بین األطفال 

وھذا یعني أن ، ٪38الصغار. وقد سجل انتشار االلتھاب الرئوي بنسبة  
أكثر من ثلث األطفال في المواقع المختارة قد انطبقت علیھم الشروط 

 خالل األسبوعین ما قبل التقییم. 

 

 %90الذي یعتمد علیھ الیمن بنسبة - الوقودواردات  تدفقضمان 
 أقل تزال الفإن مستویات ھذه الواردات  ذلك، ومع. بحریة -

ً  وبعیدة الصراع قبل ھامستویات من بكثیر  الحد عن حتى تماما
 أغسطس شھري في ،المثال سبیل علىف .االحتیاجات من األدنى

 ٪23 فقط الوقود وارداتنسبة  كانت ،2016 عاممن ال وسبتمبر
 الطاقم وأوضح. مطلوبما كان م من التوالي، على ،٪39 و

 یؤثر الكھربائي التیار نقطاعإ أن االطفال رعایة لمنظمة الطبي
ً و الكھربائیة المولدات على  للحیاة المنقذة المعدات تتعطل ما غالبا
 یستطیع ال. لالصالح قابلة غیر وتصبح االطفال حاضنات مثل

 غیارال قطع فیتكال تحمل أو إیجاد الصحیة المرافق مدراء
 من األطفال حیاة عیض وھذا الالزمة، الطبیة المعدات وصیانة

 .خطر في اخرى ناحیة

 الجوع لىإ انؤدیی سعاراأل رتفاعاو المعیشة سبل فقدان
 :التغذیة وسوء

 
 من یعانون الیمن في شخص مالیین 8 من أكثر كان األزمة، قبل

 14 إلى ارتفع قد كان 2016 یونیو بحلولو. الغذائي األمن نعدامإ
 جانب إلى الفقر، وزیادة العیش سبل فقدان ومع الیوم،. نسمة ملیون

 أضطرت الغذائیة، المواد سعارأ ارتفاع وبالتالي المؤن في نقصال
 عدد في تخفیض مثل المواجھة استراتیجیات استخدام إلى األسر

 هھذ في الغذائیة بالقیم ظاالحتفا من التقلیل وأ یتناولونھا التي الوجبات
 .التغذیة سوء معدالت ارتفاع إلى ھذا أدى وقد. الوجبات

كانت األسر تقول  االطفال، رعایة منظمة أجرتھا مقابلة 70 خالل
 على الحصول تستطیع تكان الصراع قبل اأنھ التابعة لنا فرقلل

 الزبدة مثل للسلع العرض في نقص ھناك اآلن ولكن ،بسھولة الطعام
 ونادراً ما یتناولونھا المتناول في تعد ولم واللحوم والسمك والعسل

 االساسیةالمواد الغذائیة  أنحیث أنھم یجدون  ؛الغذائیة وجباتھم في
ھي  والحلیب والشاي واألرز الخبز مثلعلیھا  الحصول الممكنو

 بین والفاصولیا البطاطس تكملھا االستھالك، في شیوعا أكثر اآلن
 .واالخر الحین

 والخضروات الفواكھ شراء یستطیعون ال انھم لنا الناس وقال
 الوجبات عدد من التقلیل الى یضطرون الحاالت، معظم وفي
 األحیان من كثیر في االطفال ویضطر یومیا، یتناولونھا التي

 . جائعون الفراش إلى الذھاب
 

 :ةالملح االحتیاجات -3
 یأكلون الغداء، في. اإلفطار على الخبز یأكلون األطفال الصباح، في"

 "أخرى مرة الخبز یأكلون اللیل، وفي. األرز
 ، الحدیدة46*أحمد، 

 األمراض زیادة في یسھم التغذیة سوء رتفاعإ
 المعدیة

 سن دون األطفال عددو ،الصراع من شھرا وعشرین واحد
 صحي وضع - الحاد التغذیة سوء من یعانون الذین الخامسة

 واالن. تقریبا مرات ثالث تضاعف قد  - عالج دون الحیاة یھدد
 ذلك، إلى وباإلضافة. ةحال 462,000 أمام نقف

 مستشفى في طبیب مساعدة ،25* سامیة: ةحال دراسة
  صنعاء السبعین،

 الجزء في 9 و المركزة العنایة وحدة من الجزء ھذا في طفل 11 لدینا"
 الحاالت من العدید. ئممتل المكان اصبح. طفالً  20 جماليأن اإلأي  اآلخر،

 . استقبالھم نستطع لم ولكن الینا تأتي
فیھا أجزاء مفقودة وال نستطیع یوجد  وأضافت: حتى الحاضنات التي نستخدمھا

تحمل تكالیف شرائھا. ھناك بعض الثقوب ویجب تغطیتھا بواسطة مطاط شفاف 
لتتمكن الممرضات من وضع ایدیھن بداخلھا واالعتناء باالطفال. لكن حتى تلك 

القطع من المطاط اصبحت مھترئة أو ممزقة وال نستطیع استبدالھا. لذلك نستخدم  
زرقاء التي یجب على  الزوار أن یضعوھا على أقدامھم عند الورقیة الاألكیاس 
. ھذا كل ما لدینا. نحن بحاجة إلغالق الثقوب حتى ال إلى قسم العنایة دخولھم

 یتعرض األطفال للجراثیم ویمرضون نتیجة لذلك".
 

  (تصویر: محمد عوض/منظمة رعایة األطفال)
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بنھا الى عیادة منظمة رعایة إلى إحضار إ أضطرت -سنة  30ى *,سلو
محافظة عمران بعد اصابتھ بسوء التغذیة  فياالطفال في منطقة نائیة 

صبح أمن األغذیة العالجیة واآلن تحت جرعة علي الطفل  تم وضعالحاد. 
، المتوسطال یزال یعاني من سوء التغذیة  ھلكن ؛فضلأصحیة  ةفي حال

مع عدم وجود مصدر ونمو. عرضة لخطر التقزم ومشاكل الفإنھ وبالتالي 
ستقبل، وإخوتھ في الم عليل تغذیة یادخل لالسرة، سلوى تشعر بالقلق ح

الذي قد مرة أخرى وسوء التغذیة الحاد اصابتھ بمما یزید من احتماالت 
 .یھدد حیاتھ

وأحیانا لدینا الفاصولیا. نادرا  والخبز "في الغالب نحن نأكل الحلبة واألرز
. یمكننا أن نستھلك أبداً  ال ناكل الفواكھ والخضرواتو ،ما یكون لدینا دجاج

فقط. كل یومین مرة كیلوغرام من األرز لمدة شھر إذا تناولناه  10كیس 
للعائالت  جداً في العامین الماضیین، أسعار المواد الغذائیة اصبحت مرتفعة 

) 6/ $  4.80(£ لایر  1500 بسعر مثلنا. قبل الحرب، كان األرز الفقیرة
كجم من الدقیق كان  20). كیس $ 8/10(£ لایر  2500صبح أاآلن  ولكن

 7000 سعره) ولكن اآلن 16/ $  12.80(£ لایر  4000سعره حوالي 
الغذاء،  -) . منذ بدایة الحرب، تقلص كل شيء $28£) (22.40لایر (

 نا الحصول على نفس األشیاء اآلن كما كاننوالوظائف، والعمل. ال یمك
مكان ان نتناول یر من المال وكان باإلكان لدینا الكث؛ حینئذ قبل الحرب الحال

 اللحم مرة واحدة في األسبوع على األقل، وربما الدجاج أو لحم الخروف ".
 

 (تصویر: محمد عوض/ منظمة رعایة األطفال)
 

 التغذیة سوء من تعاني ،سنوات 5* امیرة: ةحال دراسة
  : عمران الطفیلیة، والعدوى

 

 الصحي مركزنا في التغذیة سوء من تتلقى العالج كانت -سنة  20*, اسماء
 سنوات خمس العمر من البالغة ابنتھا أحضرت. بمحافظة عمران المربوع

ً  الطفیلیة العدوىو التغذیة سوء من تعانى كانت والتي : سماءأ قالت. مسبقا
 الطبیب أعطانا. االن حتى تتحسن ولم ،جداً  شدید سعال الدیھ* ةمیرأ اختي"

  انھا سببھ مرضھا أن أعتقد. ھاتساعد نأ نأمل التي السعال أدویة بعض
 تعاني وكانت مرضت لقد. األخیرة اآلونة في التغذیة سوء من تعاني كانت

 مراأل صبحأ. كالبالون وتصبح تنتفخ كانت معدتھا نأ كما. سھالاإل من
 وا لنا فيقال .عمران مستشفى الى للذھاب دفعنا وھذا للغایة سیئ

 اووصفو الجیاردیا تسمى التي الطفیلیات من تعاني كانت انھا المستشفى
 .تعاني تزال ال لكنھا. السعال وأدویة حیویة مضادات لھا
 

 من تيأت التي والمیاه األمطار میاه یحوي خزان من الماء على نحصلنحن 
 لخزان نذھب الخزان  في الماء اذاستنف تم إذا. الجبل أسفل یمر الذي السیل
 قریتنا إلى للشرب الصالحة المیاه لنقل شاحنة ھناك لیس. قریب آخر میاه

 ".للغایة ةمرتفع البنزین وتكلفة جداً  بعیده النھا وذلك
 

 (تصویر: محمد عوض/منظمة رعایة األطفال)

 
 
 

 الصحي والصرف المیاه زمةأ حین في تنتشر الفتاكة األمراض
  تتفاقم

 
 " قریتنا إلى للشرب الصالحة المیاه لنقل شاحنة أي وجدت ال"

 عمران ،سنة 20 عصام*
 

ً أ یساھم الصحي والصرف المیاه خدمات نھیارإن إ  من رفعال في یضا
 في بما السكان، نصف من أكثر .األطفال لھا یتعرض التي المخاطر

 النظیفة المیاه على الحصول یستطیعون ال طفل، مالیین 8 ذلك
ً أ ولھذا الصحیة، والخدمات  مما أدى العامة الصحة أزمة في ید یضا

 13 من عتباراإ .األخیرة األشھر في والجرب الكولیرا تفشي إلى
 لكولیرابا مبإصابتھ مشتبھحالة  10,000 من أكثر ھناك كان دیسمبر

 ؛ وھذامؤكدة وفاة حالة 11 باإلضافة إلى مؤكدة إصابة حالة 156 و
 من الحد یتم لم ما خطرلل معرضون شخص ملیون 7.6 بنحو یقدر

 .بسرعة علیھ والسیطره المرض انتشار
بشكل  الصغار األطفال بین مرتفع بالمرض صابةاإل خطر نإ

 ،بھا المشتبھ الحاالت مجموع من ٪37 یشكلون الذین ،خاص
 ال الذین وأولئك التغذیة بسوء المصابین األطفالباإلضافة إلى 

 على الحصول .عرضة كثراأل ھم الطبیعیة الرضاعة على یحصلون
 والمجتمعات النازحین بین جداً  منخفض المأمونة الشرب میاه

 تحمل یستطیعون ال الذین النائیة المناطق وسكان والعائدین المضیفة
 والتي األحیان من كثیر في المیاه من آمنة إمدادات توفیر تكالیف

ً أ  مصادر إلى الناس لجوء إلى ذلك أدى وقد .متوفرة تكون ال قد یضا
 في ھي والتي ،األمطار من جمعھا تم التي المیاه مثل ، آمنة غیر میاه

 مثل المیاه تنقلھا التي األمراض انتشار في ما یسھم ملوثة غالبال
 .الحاد المائي واإلسھال الكولیرا

 

 التغذیة سوء من العالج یتلقى ،اشھر 10*, علي: ةحال دراسة
 عمران الحاد،
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 فقمر يأ نیزور لم نأنھ للتقییم خضعن تيالال االمھاتقالت 
من  ھناك یوجد ال أنھ یعرفن كن نألنھ الحمل فترة أثناء صحي

ومن ضمن  .إلیھایحتجن  التي الرعایة لھن یقدم نأبوسعھ 
 فضالً  الصحیة، المرافق إلى النقل وسائل ةشح األسباب أیضاً 

وتزید حاجة  ،الصحیة الرعایة تكالیف لدفع المال توفر عن
 الطاقم أخبرنا. الصراع نتیجةللرعایة الحیویة األمھات واألطفال 

 نییعان النساء من متزایدة أعداداً  أن -أثناء المقابالت  – الطبي
 نصف من یقرب ما أن حین في الحمل، مضاعفات من

 معدالت ارتفاع یرون انھم لنا قالوا مقابلتھم تمت الذین األشخاص
 وااللتھابات اإلسھال مرض مثل واألمراض، التغذیة سوء

 مستشفى لىإ احضارھا تم,  سنوات 7*, یاسمین: حالة دراسة .الوالدة حدیثي األطفال بین التنفسیة،
 .الكولیرا من تعاني وھي صنعاء في لالطفال السبعین

 
جدتھم  لدى "كانت: عاما 38من العمر البالغ بشیر والد یاسمین یقول 

 -بنات  3اوالد و 3 - أعراض المرض وبعد ثالثة أیام، ستة من أطفالنا
على الفور، ذھبنا إلى أقرب سھال حاد. إبالمرض . كان لدیھم  اصیبوأ

یاسمین في  إبنتيالحاالت. دخلت  اعیادة في منطقتنا ولكن األطباء لم یقبلو
طفال اآلخرین إلى األو إبنتي آخذن أواقترح الطبیب في العیادة  ،غیبوبة

شل كلوي بسبب الجفاف عانت یاسمین من ف المستشفى في صنعاء".
 ن للعنایة المركزة.وباء الكولیرا، وتحتاج اآلجراء الشدید 

 
 )االطفال رعایة منظمة/  عوض محمد: تصویر(

	 
 واألمومة اإلنجابیة الصحة

 
 ،الوالدة في مضاعفات تواجھ مرأةإ ھناك كانت الماضي، األسبوع في"

 یكن لم. التالي الیوم مساء حتى اللیل ذمن مآلا من تعاني وكانت
. الصباح حتى تنتظر أن علیھا كان ولذا نقل، وسائل أي ھناك

 قد الجنین كان التالي، الیوم في المستشفى إلى وصلت عندما
 "توفي

 الحدیدة, 30*, ملأ
 مناطق في یعیشون الحوامل النساء من 400,000 من أكثر
 وأ محدودة تكون قد التي الصحیة الرعایة احتیاطي لىإ تفتقر

 رعایة خدمات أن العالمیة الصحة منظمة وجدت .معدومة
 من ٪37 في فقط متوفرة كانت الوالدة حدیثي واألطفال األمومة
 شملتھا التي المحافظات من ةمحافظ 16 في الصحیة المرافق
 األمھات أن یعني الخدمات في الحاد نقصال اھذ .الدراسة

الرعایة  على الحصول یستطیعون ال الوالدة حدیثي واألطفال
 الوالدة أو الوالدة االمنھ.ھ لما قبل وما بعد األساسی

 حوالي ما سألنا والحدیدة عمران محافظات في تقییمنا خالل
 حملھن أثناء الطبیة الرعایة تلقین قد ناك ما إذاعن  مرأةإ 500

 األمھات صحة معدالتفي  إنخفاض النتائج وأبرزت .األخیر
 .التي قام بھا فریق صحي مؤھل الوالدات من ٪56 بنسبة

 على یحصلن ال النساء من العدید أن أیضا النتائج أظھرت
 فقط ٪39 حصل ما نسبتھ .الحمل وبعد قبل الصحیة الرعایة

 طبیب من طبیة ستشارةإ علىالالتي خضعن للتقییم  النساء من
 استشارة علىمنھن  ٪33بینما حصل  الحمل، أثناء مختص

 .الوالدة بعد طبیة
 

 أحد في تعمل قابلةسنة،   40 - *الكریم مةأ: حالة دراسة
 في االطفال رعایة منظمةقبل  من المدعومة الصحیة المرافق
 عمران

 
كان  ذلك قبل. اإلجھاض حاالت عدد في زیادة الحظت ،الصراع بدء منذ"

ً اإلجھاض   ثالث رأیت الماضي الشھر في؛ لكني منطقتنا في عادي غیر شیئا
 اسببتھ الذي والتأثیرات والحزن الصدمة بسبب یحدث ھذا أن أعتقد. حاالت
 كنا الماضي في. قسوة أكثر أصبحت وظروفھا التي على حیاة المرأة الحرب
 مكلف إنھ أو األحیان بعض في متوفر غیر اآلن ولكنھ بالغاز  الطعام نطھي
 وجمع عن البحث المرأة على یجب لذلك. تكالیفھ تحمل نستطیع وال للغایة،
 علیھن یتوجباألوقات  معظمفي و الطعام، طھي على قادرة لتكون الحطب

 .المبكرة الوالدة أو اإلجھاض یسبب أن باإلمكان وھذا  ثقیلة اوزان حمل
 
 حمیة تناول أھمیة حول والمرضعات الحوامل النساء انصح أن عتدتإ"

 أعلم. بصمت وجھي الى رنظین أنصحھن، عندما اآلن،. متوازنة غذائیة
 فقدوا قد أزواجھن ألن والخضروات الفواكھ شراء عنیستط ال نأنھ

 لقد. والدخن القمح مثل الحبوب من ساسیاتاأل نكلوأی فقط وأنھم وظائفھم،
 سوءالالتي یعانین من  والمرضعات الحوامل النساء في زیادة شھدنا
 معروف سبب دون ستمرارإب تنزف كان حامل مرأةإ مؤخراً  رأیت. التغذیة

 إحالة ورقة لھا كتبت. عمران مدینة في المستشفى إلى تذھب أن ونصحتھا
 ال زوجي ألن لھا قیمة ال ؟ه الورقةبھذ أفعل أن یمكنني ماذا: "قالت لكنھا

 ."المدینة إلى یأخذني أن یستطیع
 

 (تصویر: منظمة رعایة األطفال)
 



Page	10	of	12	
	

	

	 	
	 	

 جل البقاء:أالكفاح من 
 الیمن فيتدھور الم الصحي النظاممن واقع قصص 

	

 

 

 :االطفال رعایة منظمة استجابة -4
. نحن 1963منظمة رعایة االطفال في الیمن منذ عام  تعمل

تدخالت برامج  من خاللنستجیب لألزمات اإلنسانیة الملحة 
األمن الغذائي وسبل المعیشة وحمایة وبالصحة والتغذیة  متصلة

 8ودعم برامج التعلیم في  الطفل والمیاه والصرف الصحي
محافظات في جمیع أنحاء البالد. استطعنا الوصول الى 

 طفل 700,000شخص، من بینھم ما یقرب من  1,200,000
 .2015منذ مارس 

 
 والتغذیة الصحة
 ً ً  60 ندعم نحنحالیا ً  مرفقا  صعدة( محافظات خمس في صحیا
 الطبیة المعدات توفیر خالل من) ولحج وعمران والحدیدة وحجة

 خدماتنا وصلت لقد. األساسیة وتأھیل الكوادر الطبیة واألدویة
. األطفال من نصفھم شخص، 400,000 من أكثر لىإ الصحیة

 الحاد التغذیة بسوء المتعلق للحیاة المنقذ العالج نقدم نحن
 سواء، حد على والتكمیلیة العالجیة التغذیة خالل من والمتوسط

 أیضاً  نحن. ةالحیوی التكمیلیة المواد التغذویة الغذائیة كذا التوعیةو
 ثقافة لتقدیم) مجموعات األمھات( الدعم مجموعات بتشغیل نقوم

واألطفال  الموالید بتغذیة المتعلقةوتشارك المعارف  التغذیة
 في االمھات مع صغار السن؛ وتعقد جلسات ھذه المجموعات

ً  نحن. الریفیة المناطق  الطبیعیة الرضاعة بتشجیع نقوم أیضا
 األولى الستة األشھر خالل صناعیة تداخالتالحصریة دون 

 

 فقد إستطعنا االستجابة،أنشطة  بدایة منذو. الطفل حیاة من
ً  طفل 75,000 لىإ الوصول إلى و الغذائیة عبر التدخالت تقریبا

 .إمرأة حامل ومرضع 17,000 من أكثر
 

 المجتمع صحة ومتطوعي المتنقلة الطبیة الفرق
 

 كلیقوم ). MMTs( متنقلة طبیة فرق 7 بتشغیل أیضا ونقوم
 الخدمات قدملی أسبوع كل في مواقع خمسة بزیارة فریق

 یقوم. الصحیة الرعایة على الحصول یمكنھا ال التي للمجتمعات
ً  الفریق  كیفیة على المجتمع صحة في المتطوعین بتدریب أیضا
 لدى الوعي مستوى ورفع ةالشائع األطفال أمراض عالج

 لمنازلل تنفیذ الزیارات ھذایشمل و ،الصحة قضایا حول المجتمع
 الحاالت والتعرف على التغذیة بسوء المصابین األطفال لتحدید

 .المناسب العالج وتحدید  متابعةإلى ال تحتاج التي
 

  المعیشة وسبل الغذائي األمن
 

 في الغذائي األمن ألزمة ستجابةباإل االطفال رعایة منظمةتقوم 
عبر توزیع مبالغ مالیة  تضرراً  األكثر المحافظات من العدید

 العیش كسب سبل ستعادةإ أیضاً  ندعم نحن. وقسام غذائیة
من  جراء الصراع المتضررة األسر بما یمكن وتطویرھا
 الى الوصول من اتمكنَّ  لقد. للدخل المدرة األعمال على الحصول

 .في ھذه المشاریع شخص 716,000 أكثر
 
 

 ) االطفال رعایة منظمة:  تصویر. (الحدیدة في األطفال ومعالجة بفحص تقوم االطفال رعایة لمنظمة ةالتابع المتنقلة الطبیة الفرق
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 عرض المسؤولین وضمان اإلنسان حقوق مفوضیة جھود
بما في ذلك االنتھاكات  – الدولي القانون انتھاكات عن

 .للمسائلة -الجسیمة ضد األطفال
 النار طالقإلوفوري  مشروط غیر وقف على تفاقاإل•

  .للصراع سیاسي حل عن والبحث

 
 

 :المانحین على یجب ذلك الى باالضافة
 
 لخطة الكامل التمویل لضمان التمویل من المزید وفیرت•

 ةتلبیمن أجل  2017 لعام الیمن في اإلنسانیة االستجابة
 الصحیة التدخالت ذلك في بما ،الملحة اإلنسانیة حتیاجاتاإل

 .للحیاة المنقذة والغذائیة
 
 

 :الدول على وینبغي
 
 تزال ال حین في طرف أي إلى األسلحة نقل أو بیع وقف•

 خطیرة نتھاكاتإ ارتكاب في قائمة  ھاستخدام سوء مخاطر
 .الدولي اإلنسان حقوق قانون أو اإلنساني للقانون

 

 التوصیات -5
 : لىإ النزاع أطراف جمیع االطفال رعایة منظمةتدعو 
 المستلزمات استیراد أمام عقبات يأل اإلزالة الفوریة•

 الغذائیة والمواد األدویة فیھا بما األساسیة، التجاریة
 بسرعة اإلنسانیة المساعدات وصولب والسماح والوقود،

لكي یتسنى إیصال  البالد أنحاء جمیع في عراقیل ودون
 . المساعدات لكافة المواطنین المحتاجین

 الدولي اإلنساني القانون في إطار لتزاماتاإلإحترام •
 حد لوضع فوریة تدابیر واتخاذ اإلنسان، حقوققانون و

 الھجمات ذلك في بما األطفال، ضد الجسیمة نتھاكاتلإل
 وباإلضافة.  الصحیین والعاملین الصحیة المرافق على
ذات القوة  األسلحة استخدام وقف یجب ذلك، إلى

 بالسكان المأھولة المناطق في النطاق واسعةالتفجیریة 
التي تتضمن  ضررال أشكال منأن تحدثھ  یمكن لما نظراً 

 بما - الحیویة التحتیة بالبنیة ضرارإلوا واإلصابات لوفاةا
 .المستشفیات فیھا

 حقوق اإلنسان مفوضیة تحقیقات مع كاملال التعاون•
.  الموثقة الدولي لقانونانتھاكات ا فيالتابعة لألمم المتحدة 

 على ینبغي ألحوال، من حال يأب ذلك اعاقة تم حال في
 تعزیزلمستقلة  دولیة آلیة إنشاء على العمل المتحدة األمم

 منظمة رعایة االطفال) تقوم بفحص ومعالجة األطفال في الحدیدة. (تصویر :  طفالنظمة رعایة األلم ةالفرق الطبیة المتنقلة التابع
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