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رسالة من المدير

ها أو تعرضت  ي تم تدم�ي
خالل الأشهر الثمانية ع�ش الماضية ، توسعت قائمة أنظمة الرعاية الصحية ال�ت

ثيوبية،  ثالثة أرباع  المنشآت الصحية  ي منطقة تيغراي الإ
لخطر شديد بسبب العنف المرتبط بالحرب. �ف

ي ربيع عام 
ي غزة �ف

ي الرصاع المنسي الآن �ف
ي نوفم�ب 2020. �ف

اع الذي بدأ �ف ف ي ال�ف
رت �ف ها أو ترصف تم تدم�ي

ي 
ي ميانمار، انهار نظام الصحة العامة تقريًبا منذ النقالب �ف

رت. و �ف 2021 ،30 منشأة صحية قد ترصف
وس نقص  ف أن كوفيد19- وف�ي ي ح�ي

اير 2021، بسبب احتالل الجيش للعديد من المستشفيات ، �ف ف�ب
اير  ف�ب ي 

�ف ثم  الصحة.  اعتقال 300 من عمال  توقفت وتم  قد  المالريا  وبرامج  والسل  ية  الب�ش المناعة 
أثناء  الصحي  المجال  ي 

�ف ف  والعامل�ي سعاف  الإ وسيارات  المستشفيات  مهاجمة  ي 
�ف روسيا  بدأت   ،2022

غزوها لأوكرانيا. بحلول نهاية أبريل 2022 ، أكدت منظمات الصحة العالمية من تسجيل ما يقرب من 200 من هذه الهجمات.

ات الحكومات  ي منع مثل هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها. تواصلت تعب�ي
ي بالفشل الدولي المستمر �ف

وقد اتسم العام الما�ف
عن هول العنف المستمر دون اتخاذ أي إجراء. بحلول الذكرى الخامسة لصدور قرار مجلس الأمن التابع لالأمم المتحدة رقم 
 . فمت فيه الحكومات باتخاذ إجراءات ملموسة لمنع مثل هذه الهجمات وزيادة المساءلة، لم يتم فعل الكث�ي 2286، الذي ال�ت

ي تصحيح المسار لتنفيذ متطلبات القرار.
كما لم ينظر مجلس الأمن �ف

ي الوقت نفسه ، ظلت إحدى أسس العمل ، وهي أنظمة منظمة الصحة العالمية لمراقبة الهجمات ، غ�ي كفوئة لوظيفتها. 
�ف

ي 
ي ميانمار وأوكرانيا ، حيث أدى الهتمام الواسع إل زيادة الأهمية لجمع البيانات ، استمرت الحوادث ال�ت

بالغ �ف باستثناء الإ
ف  ي إثيوبيا ، عىل الرغم من التدم�ي الفعال للنظام الصحي وقتل العامل�ي

. �ف بالغ عنها منخفصة بشكل كب�ي لم يقم النظام بالإ
ي عفار وأمهرة ، فقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 

ي منطق�ت
ها من الهجمات �ف ي منطقة تيغراي وغ�ي

ي المجال الصحي �ف
�ف

دي  ي البالد طوال عام 2021. وقد ساهم هذا الفشل بال شك بعدم الهتمام العالمي بالوضع الم�ت
عدم وقوع أي هجمات �ف

ورية لفهم ما حدث ومكان  ي حجب المعلومات الرصف
بالغ ، استمر �ف ي إثيوبيا. عندما قام نظام منظمة الصحة العالمية بالإ

�ف
وقوع الهجمات.

ي مجال المساءلة. حصلت ألمانيا عىل إدانة مجرم حرب سوري بموجب مبادئ الولية 
ف أنه كان هناك بعض التقدم �ف ي ح�ي

�ف
القضائية العالمية )وإن لم يكن بسبب جرائم تنطوي عىل هجمات عىل الرعاية الصحية(. و قد قبل المدعي العام للمحكمة 
الهيكلية  المشكلة  تعالج  لم  القضايا  هذه  لكن  هناك.  المزعومة  الحرب  جرائم  ي 

�ف بالتحقيق  أوكرانيا  الدولية طلب  الجنائية 
ي مجلس الأمن بمنع بعض الإحالت إل المحكمة الجنائية الدولية ، ولكنها 

ف �ف ي تسمح لالأعضاء الخمسة الدائم�ي
المستمرة ال�ت

اً. مع ذلك عالمة عىل أن المساءلة قد تزداد أخ�ي

ي أوكرانيا ، 
ربما سيكون عام 2022 نقطة انعطاف ،مع استمرار انتشار صور وتقارير الهجمات عىل الرعاية الصحية وعواقبها �ف

. مصحوبة بمطالب متكررة وقوية للمساءلة – لكن لن يكون الأمر كذلك إذا استمر تراخي المجتمع الدولي

ف روبنشتاين ل�ي
زاع ي حاالت ال�ز

المدير  لتحالف حماية الصحة �ز

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-who-press-conference-16-march-2022
https://news.un.org/en/story/2021/06/1093262
https://news.un.org/en/story/2021/06/1093262
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نظرة عامة 

ي عام 
ي السودان �ف

اع SHCC( 52( حادثة عنف أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية �ف ف ي حالت ال�ف
حدد تحالف حماية الصحة �ف

ي عام 2020. خالل هذه الحوادث ، أصيب 34 عاماًل صحًيا و / أو تعرضوا لالعتداء وتم اعتقال 22 
2021 ، مقارنة بـ 15 حادثة �ف

. داهمت قوات الأمن المستشفيات 25 مرة عىل الأقل. وقعت 35حادثة تتعلق بالحتجاجات السياسية  ف ف الصحي�ي من العامل�ي
ي دارفور وجنوب كردفان.

اعات المسلحة طويلة الأمد �ف ف ي سياق ال�ف
و 17 حادثة أخرى �ف

ي حالت 
ي السودان المعتمدة من تحالف حماية الصحة �ف

تستند ورقة الحقائق هذه إل مجموعة البيانات الصحية لعام 2021 �ف
 3.)HDX( نسانية اع  ، والمتاحة للتحميل عىل تبادل البيانات الإ ف ال�ف

أطباء  لمنظمة  بشكل رصيح  تابعة  إسعاف  سيارة  تعرضت   ،2021 أبريل   3 ي 
�ف

ي جبل مرة بولية غرب دارفور 
ي طريقها إل مستشفى الفا�ش �ف

بال حدود وهي �ف
امرأة حامل، و جميع مقتنياتهم وتركوا  بينهم  الركاب، ومن  لل�قة. تم �قة 
عىل جانب الطريق. رداً عىل الحادثة أوقفت منظمة أطباء بال حدود مؤقتا جميع 
 1. ي الإحالت إل مستشفى الفا�ش ح�ت يمكن ضمان سالمة المر�ف و الطاقم الط�ب

التعليمي بحثاً  كانون الأول ، اقتحمت قوات الأمن مستشفى الخرطوم  ي 30 
�ف

المداهمة،  أطلقت  للديمقراطية. وأثناء  المؤيدين  المتظاهرين  عن جرحى من 
ة من الغاز المسيل للدموع عىل المستشفى ، مما أدى  القوات الأمنية كميات كب�ي

2. ف إل إصابة المر�ف والموظف�ي

السودان

52
بالغ عنها حادثة تم الإ

زاع  ي حاالت ال�ز
ي السودان المعتمدة من تحالف حماية الصحة �ز

المصدر: البيانات الصحية لعام 2021 �ز

بالغ ي تم الإ
ك�ث شيوًعا ال�ت الحوادث والمخاوف الأ

34
من عمال الصحة تمت 

إصابتهم

25
مرافق صحية تم 
رها ها\ت�ض تدم�ي

22
عامل صحي تم 

اعتقالهم

https://data.humdata.org/dataset/sudan-violence-against-civilians-and-vital-civilian-facilities
https://data.humdata.org/dataset/sudan-violence-against-civilians-and-vital-civilian-facilities
https://data.humdata.org/dataset/sudan-violence-against-civilians-and-vital-civilian-facilities
https://data.humdata.org/dataset/sudan-violence-against-civilians-and-vital-civilian-facilities
https://data.humdata.org/dataset/sudan-violence-against-civilians-and-vital-civilian-facilities
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السياق 

ي أبريل 2019. 
ي عمر البش�ي �ف

طاحة بالرئيس السودا�ف ي ديسم�ب 2018 إل الإ
أدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الفساد بدأت �ف

وع ميثاق دستوري وضع عملية استمرت 39 شهًرا من شأنها  ي عن م�ش
ف والجيش السودا�ف ف القادة  المدني�ي أسفر اتفاق سياسي ب�ي

ي أكتوبر 2021، بدأ الجيش انقالبًا 
ي بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. �ف

نقل السلطة رسمًيا إل مجلس السيادة السودا�ف
وأعلن حالة الطوارئ. عندما اندلعت الحتجاجات ضد هذه الخطوة، استخدمت القوات العنف ضد المتظاهرين.

ي ذلك 
ي ، بما �ف

ي قيادة حركة عصيان مد�ف
ف ، �ف شاركت بعض الجمعيات الطبية ، ول سيما اللجنة المركزية لالأطباء السوداني�ي

 . ف سعافات الأولية للمتظاهرين المصاب�ي ي جميع أنحاء الخرطوم لتقديم الإ
ي منازل آمنة مخصصة �ف

تشغيل عيادات �ية �ف
استخدمت الميليشيات الموالية للجيش العنف داخل المستشفيات وضد العيادات ال�ية عندما تم العثور عليها.

ي منطقة دارفور بالسودان منذ عام 2003، عندما بدأت الجماعات المتمردة القتال ضد حكومة السودان، 
 يتواصل الرصاع �ف

ي أغسطس 2019 عملية سالم من 
عالن الدستوري الصادر �ف وع الإ ي دارفور. حدد م�ش

ي اتهمتها بقمع السكان غ�ي العرب �ف
ال�ت

ي السودان خالل الأشهر الستة الأول 
اع �ف ف رة من ال�ف ي دارفور والمناطق الأخرى المترصف

شأنها أن تؤدي إل توقيع اتفاقية سالم �ف
ي استمرت 39 شهًرا إل حكومة مدنية ديمقراطية.4

ة النتقالية ال�ت من الف�ت

ي دارفور 
ي دارفور عام 2020 ، تصاعدت حدة الهجمات �ف

كة لالتحاد الأفريقي والأمم المتحدة �ف بعد انسحاب العملية المش�ت
وح للهجوم والحرق.5 ف ي عام 2021 ، مما أدى إل نزوح 430 ألف شخص ق�اً  و إل تعرض القرى وبعض مخيمات ال�ف

�ف

نهاء  ي عام 2020 ومارس 2021 لإ
ي أعقاب ثورة 2019 ، تم توقيع اتفاقيات سالم مع مجموعات معارضة مسلحة مختلفة �ف

�ف
ي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

اعات طويلة الأمد لهذه الجماعات مع القوات المسلحة السودانية فيولي�ت ف ال�ف

ي كل من دارفور وجنوب كردفان.6  جعل انقالب أكتوبر 
ف �ف ف البدو الرحل والمزارع�ي منذ أكتوبر 2021 ، تصاعدت أعمال العنف ب�ي

عالن الدستوري لعام 2019. ي مسودة الإ
2021 من غ�ي المحتمل أن تستمر عملية السالم بالطريقة المتوقعة �ف

ي عام 2021 
العنف ضد أو عرقلة الوصول للرعاية الصحية �ض

عرقلة  أو  عنف  حادثة   52 عن  بالغ  الإ تم   ،2021 عام  ي 
�ف

ي 
ي السودان، مقارنة ب 15 حادثة �ف

الوصول للرعاية الصحية �ف
عام 2020. قبل انقالب 25 أكتوبر، ارتُكبت معظم الهجمات 
ي عام 2021 من قبل جهات فاعلة غ�ي 

عىل الرعاية الصحية �ف
ضد  العنف  تصاعد  النقالب  بعد  ميليشيات.  أو  حكومية 
ي سياق الحتجاجات المناهضة 

الرعاية الصحية بشكل حاد �ف
ضد  العنف  عىل  الضوء  تسليط  بالفعل  تم  لالنقالب. 
الأمن  قوات  جهود  عن  الناتج  الصحي  المجال  ي 

�ف ف  العامل�ي
شارة إليها من قبل  ي تمت الإ

نهاء الحتجاجات السياسية وال�ت لإ
الحتجاجات   خالل  اع  ف ال�ف حالت  ي 

�ف الصحة  حماية  تحالف 
ي أبريل 2019، ، مما 

ي دعت إل استقالة الرئيس البش�ي �ف
ال�ت

ي 
�ف الأمن  قوات  عنارص  تكتيكات  تطبيق  استمرار  كيفية  ز  ي�ب

البالد بطرق مماثلة بعد النقالب.

السودان

50

40

30

20

10

0
201620172018201920202021

ي 
ي تؤثر عىل الرعاية الصحية �ض

بالغ عنها وال�ت ي تم الإ
الحوادث ال�ت

السودان، 2016-2021

ي أبريل 
ي أعقاب الحتجاجات المناهصة للحكومة �ض

تصاعد الحوادث �ض

ي أواخر 2021 
2019 والنقالب العسكري �ض

 الحوادث المرتبطة بالحتجاجات )67(
ي تؤثر عىل الرعاية الصحية )41(

جميع الحوادث الأخرى ال�ت
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العنف المرتبط باالحتجاج
ي 25 أكتوبر - 

ي أعقاب انقالب أكتوبر 2021 عىل الرعاية الصحية بشكل رسيع. �ف
ي اندلعت �ف

 أثرت االحتجاجات ال�ت
 ، ي االإجمالي

ي الخرطوم.7 �ف
ة احتجاج مليونية �ف يوم االنقالب - ُقتل طبيبان برصاص قوات االأمن الحكومية خالل مس�ي

تسجيل  تم   .2021 عام  ي 
�ف السودان  ي 

�ف الصحية  الرعاية  عىل  أثرت  باالحتجاج  مرتبطة  حادثة   35 عن  بالغ  االإ تم 
ي واليات شمال كردفان والبحر االأحمر وسنار وكسال.

ي والية الخرطوم ، ولكن تم توثيقها أيًضا �ف
الغالبية العظمى �ف
                       

2021، داهمت قوات االأمن الحكومية المستشفيات  ف 25 أكتوبر و 31 ديسم�ب ب�ي
ي الخرطوم و أم 

ي مدين�ت
ف ل 25 مرة عىل االأقل �ف بحًثا عن متظاهرين مصاب�ي

ى.   ي كانت جميعها مواقع تظاهرات ك�ب
درمان ووالية شمال كردفان وال�ت

 
هذه  خالل  الصحية  الرعاية  موظفي  من  وآخرين  التمريض  ي  أخصائ�ي  ، ف نفسي�ي ف  ،أخصائي�ي أطباء  اعتقال  و  إصابة  وتمت 
ي مستشفى الرعاية 

ي االحتجاجات - ورد أن قوات االأمن اعتقلت 15 طبيباً �ف
- اليوم  االأك�ث دموية �ف ي 17 نوفم�ب

المداهمات. �ف
ي أم  درمان.8 وورد أن ما ال يقل عن 15 متظاهراً قتلوا عىل أيدي قوات االأمن خالل 

ف  �ف ي الخرطوم ومستشفى االأربع�ي
الملكية �ف

طة باالعتداء جنسياً عىل طبيبات إناث.10 ي البالد.9 كما وردت تقارير عن قيام رجال رسث
ي حدثت �ف

االحتجاجات الحاشدة ال�ت

ف و فضيل ومستشفى الخرطوم التعليمي. كانت بعض  ق النيل و االأربع�ي دخلت قوات االأمن بالقوة عدة مرات مستشفيات رسث
هذه المنشآت تقع  عىل طول طرق االحتجاج الرئيسية وعىل بعد مبان قليلة من القرص الرئاسي ، الوجهة المقصودة للعديد 

من االحتجاجات. 

= 

46 0510152025303540

35

السودان

قوات االأمن الحكومية   

ي 
ي تمت مداهمتها خالل االحتجاجات �ف

خريطة طريق تظهر المستشفيات ال�ت
ف 25 أكتوبر و 31 ديسم�ب 2021 الخرطوم ب�ي

تمت مداهمة المستشفيات القريبة 
من مناطق االحتجاج الرئيسية 19 مرة 

المشفى الدوليعىل االأقل

مشفى أحمد قاسم
الوجهة المقصودة 

لمعظم االحتجاجات

مشفى أحمد قاسم

مشفى الفضائل مشفى الفيصل ي
�ت  مشفى النيل ال�ش

السودان

الخرطوم

مشفى الخرطوم التعليمي مشفى الرعاية الملكية

مشفى الرباط الجامعي

موقع المشفى  كيلوم�ت 1  الغاز المسيل للدموع الذي تم استخدامه داخل المرفق الصحي
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ف 25 أكتوبر و 31 ديسم�ب  أطلقت قوات الأمن الحكومية الغاز المسيل للدموع عىل المستشفيات وداخلها حوالي سبع مرات ب�ي
ي 21 نوفم�ب و 

ي مستشفى الخرطوم التعليمي لهجمات بالغاز المسيل للدموع ثالث مرات ، �ف
2021. تعرضت غرفة الطوارئ �ف

منية الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى 
أ

، أطلقت القوات ال .11  �في حادثة أخرى يوم 30 ديسم�ب 25 ديسم�ب و 30 ديسم�ب
ف الذين قتلوا خالل الحتجاجات.12 ف بأم درمان وحاولت الستيالء عىل جثث المدني�ي الأربع�ي

.13 حدثت حالت وفاة بسبب  ف والمر�ف ف الصحي�ي ف العامل�ي ي التنفس ب�ي
ي صعوبات شديدة �ف

تسبب الغاز المسيل للدموع �ف
.14 و  ف الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة ويمكن أن يتأثروا بذلك بشكل عالي التعرض للغاز المسيل للدموع، خاصة ب�ي
ي الولدة 

ي مستشفى الخرطوم التعليمي تقع بالقرب من وحدة العناية المركزة وقسم حدي�ش
أفادت التقارير بأن غرفة الطوارئ �ف

ات الغاز المسيل للدموع. كانت قوات الأمن قد سبق لها استخدام الغاز  ف بشكل خاص لتأث�ي ، حيث يكون المر�ف معرض�ي
ي المرافق الطبية خالل احتجاجات 2019. 

المسيل للدموع �ف

ف ومنعهم من نقل  سعاف من الوصول إل المتظاهرين المصاب�ي ي بمنع سيارات الإ
 كما قامت قوات الأمن الحكومية بشكل روتي�ف

ق دارفور ، رفضت قوات الدعم  ي �ش
. �ف ي هؤلء المتظاهرين. بالإضافة إل ذلك ، ُمنع المتظاهرون المحتجزون من العالج الط�ب

وس كوفيد 19-  ف أصيبوا بف�ي ف حكومي�ي ال�يع - وهي وحدة خاصة تابعة للقوات المسلحة السودانية ، نقل خمسة مسؤول�ي
ف مدير وزارة الصحة 

ي السجن ، حيث احُتجزوا بعد النقالب - إل مستشفى كوفيد- 19 القريب.15 كان أحد هؤلء المسؤول�ي
�ف

بالولية.

اع ض العنف المرتبط بال�ض
كانت الميليشيات القبلية المسلحة والجماعات المسلحة غ�ي الحكومية الغ�ي معروفة هم المرتكبون الرئيسيون 
ف بأسلحة  ي معظم الحالت، كان هؤلء الجناة مسلح�ي

ي دارفور وكردفان. و�ف
ي منطق�ت

للعنف ضد الرعاية الصحية �ف
ي إحدى المرات بقذيفة صاروخية.

نارية، و�ف

ف الفصائل المتنازعة من  ي ولية وسط دارفور ب�ي
و، أدى القتال �ف ي بلدة روك�ي

�ف
ف  ف من كال الجانب�ي قوات الأمن الحكومية السودانية إل قيام جنود مسلح�ي
باقتحام مرفق صحي تدعمه منظمة أطباء بال حدود بطريقة عنيفة مما أدى 
إل إصابة ممرضة بجروح بالغة خالل تبادل إطالق النار الذي أعقب  ذلك.16

دارفور  بغرب  الجنينة  مدينة  ي 
�ف مستشفى  القبلية  الميليشيات  هاجمت 

بقذيفة صاروخية واستخدمت نفس النوع من الأسلحة ضد سيارة إسعاف 
ي أوائل أبريل.17

ف مساليت والميليشيات العربية �ف خالل اشتباكات ب�ي

ي شمال دارفور كميناً 
نصبت جماعات مسلحة غ�ي حكومية غ�ي معروفة �ف

لسيارة  إسعاف تابعة لمنظمة غ�ي حكومية دولية كانت تنقل مريضة حامل 
ي أبريل.18 �في غرب دارفور ، اعتدى أفراد من جماعة 

إل مستشفى الفا�ش �ف
ي 

ي أغسطس. و �ف
ي الريفي �ف

ي مستشفى مر�ف
ف �ف ف الصحي�ي مسلحة عىل العامل�ي

مدادات الطبية من  ديسم�ب قام مسلحون بقطع الطرق وحاولوا مصادرة الإ
قافلة متوجهة لمعالجة الضحايا من هجوم سابق.19 �في ولية جنوب كردفان 
، �ق مسلحون عىل دراجات نارية ألواح شمسية من مستشفى العباسية .20

46 0510152025303540
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46 0510152025303540

1

46 0510152025303540
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السودان

الفصائل المتنازغة من قوات الأمن الحكومية السودانية

الميليشيات القبلية

جماعات مسلحة غ�ي حكومية غ�ي معروفة
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التأث�ي عىل الأنظمة الصحية و الحصول عىل الرعاية الصحية 
 

الخدمات الصحية
ف  ي المجال الصحي المؤهل�ي

ف �ف ي دارفور إل تفاقم ضعف توافر العامل�ي
أدى العنف المرتبط بالحتجاجات والرصاع �ف

ي السودان. تش�ي الإحصاءات إل أن هناك 0.76 فقط من الفرق الصحية )الأطباء 
ي مجال الرعاية الصحية �ف

ف �ف والعامل�ي
ف أن هدف القوى العاملة الصحية لمنظمة  ي ح�ي

ي جميع أنحاء السودان ، �ف
ف والقابالت( لكل 1000 من السكان �ف والممرض�ي

ي  ي المجال الط�ب
ف �ف بالغ عن أد�ف نسب للعامل�ي الصحة العالمية للتغطية الصحية الشاملة هو 4.45 لكل 1000 من السكان. تم الإ

ق دارفور  ي تشهد أعىل مستوى من العنف ، مثل وليات النيل الأبيض وغرب كردفان و�ش
ي المناطق ال�ت

لكل 1000 شخص �ف
وشمال دارفور ووسط دارفور .21

ي ولية غرب دارفور ، علقت عدة مرافق صحية أنشطتها خالل الربع الأخ�ي من عام 22.2021
�ف

 الحصول عىل الرعاية الصحية 
.و أدت  ي المرافق الصحية إل تعطيل رعاية المر�ف

أدت عمليات التفتيش العنيفة واستخدام الغاز المسيل للدموع �ف
ي الولدة.

الهجمات المتكررة عىل مستشفى الخرطوم التعليمي إل تعطيل الرعاية الحرجة لالأطفال حدي�ش

ي 
صابة بالتهاب الكبد الوبا�أ ق السودان ، ازدادت حالت الإ ي �ش

ي انتشار الأمراض. �ف
ساهم ضعف الوصول إل الرعاية الصحية �ف

ب�عة. ينت�ش التهاب الكبد عن طريق المياه الملوثة وسوء الرصف الصحي ، وهو خط�ي بشكل خاص عند النساء الحوامل ، 
ف به. ويقتل 25 ٪ من المصاب�ي

   
ي الأمراض 

تب عىل ذلك من ارتفاع �ف هناك أيًضا مخاوف من أن برامج التطعيم الروتينية لالأطفال ستتأثر سلًبا قريًبا، مع ما ي�ت
ي يمكن الوقاية منها.23

المعدية ال�ت

السودان
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. تم دعم عمل تحالف  ي ي يتم تنفيذها بمساعدة مالية من التحاد الأورو�ب
نسانية ال�ت يغطي هذا الملف أنشطة المساعدة الإ

ي حالت 
وع “إنهاء العنف ضد الرعاية الصحية �ف ي بسخاء من خالل م�ش

اع و إنسايت سيكيوري�ت ف ي حالت ال�ف
حماية الصحة �ف

. ي بالغ عنها لوقف و منع الهجمات الممول من قبل التحاد الأورو�ب ي تم الإ
اع” :التوثيق، الأدوات ، منارصة للبيانات ال�ت ف ال�ف

 )FCDO( تمت المشاركة بالتمويل و الدعم لجمع البيانات وإنتاج التقرير من قبل مكتب وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية
ي مركز الستجابة 

وع البحث عن تأث�ي الهجمات عىل الرعاية الصحية  )RIAH( �ف التابع لحكومة المملكة المتحدة من خالل م�ش
 . اع بجامعة مانشس�ت ف نسانية لل�ف الإ

ي قائمة 
دراج �ف يرجى مالحظة أن هذا التقرير ل يمثل وجهات النظر الرسمية لجميع أعضاء التحالف ول ينبغي أن يُؤخذ الإ

الأعضاء عىل أنه يعكس تأييد المنظمات لمحتوى التقارير.

ي أو حكومة المملكة المتحدة.  الآراء الواردة هنا ل ينبغي أن تؤخذ بأي شكل من الأشكال لتعكس الرأي الرسمي لالتحاد الأورو�ب
ي التقرير.

المفوضية الأوروبية أو FCDO ليست مسؤولة عن أي استخدام قد يتم من المعلومات الواردة �ف
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اعات  ز ي ال�ز
تحالف حماية الصحة �ز

رقم 615 شارع وولف، ي7143، بالتيمور، م د 21205
safeguardinghcc@gmail.com  ،ي جون

جي�ز

ي المجال 
ز �ز اعات هي مجموعة من أك�ث من 40 منظمة تعمل عىل حماية العامل�ي ز ي ال�ز

تحالف حماية الصحة �ز
بالهجمات  الوعي  المهددة بسبب الحرب أو الضطرابات الأهلية. لقد قمنا برفع مستوى  الصحي والخدمات 
العالمية عىل الصحة وبالضغط عىل وكالت الأمم المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات دولية أك�ب لحماية أمن 
الصحة،  ي 

�ز الحق  ام  لح�ت العالمية  المعاي�ي  بتعزيز  ونقوم   ، الهجمات  برصد  نقوم  نحن  الصحية.  الرعاية 
ونطالب بمحاسبة الجناة.

www.safeguardinghealth.org

دراج  يرجى مالحظة أن هذا التقرير ل يمثل وجهات النظر الرسمية لجميع أعضاء التحالف ول ينبغي أن يؤخذ الإ
ي قائمة الأعضاء عىل أنه يعكس تأييد المنظمات لمحتوى التقارير.

�ز
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