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ثلثي  ,193وجرح  مدني 168 قتل ما اليقل عن خالل شهر فبراير,  .باالزدياد  عدد الضحايا المدنيين في  اليمنيستمر 
  لقوات التحالف. الجوية الغاراتجراء عدد الضحايا سقط 

حيث سجل اكبر  ,لقوات التحالف الغارات الجوية جراء ينآخر 129رح مدنيا وجُ  117 تلاليمن بشكل عام, قُ  ارجاءفي و
العام  من نوفمبر . وفيمدنية ضحية 99 ىلا العدد حيث وصلصنعاء  العاصمهفي ضحايا الغارات الجوية  عدد من 
 مع بشكل ملحوضعدد الضحايا  لحوظ ، ولكن منذ ذلك الحين ارتفعم تراجع عدد ضحايا الغارات الجوية بشكلالماضي، 
 الماضي هو االعلى خالل شهر المدنيين  في صفوفالضحايا  عدد وكان .شهري يناير وفبراير خاللعدد القتلى  تضاعف

  .من العام الماضي سبتمبرشهر  منذ

 5733جرح  و  مدني 3081 يقاربما مقتل  المفوضية السامية لحقوق االنسان ، وثقت2015مارس  26منذ بشكل عام و 
 . الضحايا المدنيين فقط تتضمن  الجانبين وإنما من كالالمقاتلين  الضحايا في صفوف ال تشمل هذه األرقام  و. اخرين

غارة جوية  نتيجة ينآخر  33جرح ، و  مدنيا، بينهم تسعة أطفال 39 قُتل فبراير 27 في يومو في اسوأ حادثة منفردة، 
في هذه الحادثة  ويعتبر عدد القتلى والجرحى ,شمال شرق صنعاء فيالواقع في  النهار،منتصف في ،  استهدفت سوق خلقة

 من قبل قواة التحالف السوق الذي تم استهدافهمدني  في  41منذ مقتل  ،جراء عملية قصف واحدة للضحايا أعلى معدل هو 
  في صعدة قبل خمسة اشهر.

 السابق للرئيس الموالية الجيش حداتو و للحوثيين التابعة الشعبية اللجان أعضاء قبل من العشوائي والقصف القتال دىا
  .الجوف و،  إب، تعزمحافظات  في حيث سقط معظمهم   فبراير، شهر خاللمدني  49 التسبب في مقتل و جرح في صالح

والقوات الموالية للرئيس السابق  للحوثيينعضاء اللجان الشعبية التابعة والمنسوب أل في مدينة تعز القصف العشوائيتسبب 
من يعتقد انه اطلق  ،صاروخ طلقاُ , فبراير 17 ففي.في عدد من الحوادثهم للخطروتعريض المدنيين وجرح في قتلصالح 

سكني يدعى صينه والذي شهد  وأصابة والدتهما في حيفتيات  3قتل م أدى الى ،للحوثيين التابعة اللجان الشعبية قبل
   .ةواضحال ةعسكريمن االهداف الخلوه  اشتباكات ومواجهات عديدة رغم

 البنية التحتية المدنيةتضررت من ما ادى الى , خالل شهر فبراير طرفي النزاع بأستهداف االعيان المدنيه المحمية استمر
  ،طائرات التحالفل استهداف بسبب ، ما قيل انه، بينهم أطفال، اخرين 53 ُجرحمدنيا و 14تل قُ  فبراير,  3ي فف .بشكل كبير

، بما في ذلك سيارة  سيارة  11دُمرت و ومتجرمنزل  11في نفس الحادث، تضرر . وعمرانمحافظة في  األسمنتمصنع ل
 شرطة.إسعاف وسيارة 

حدة عسكرية تابعة للحوثيين لو بخصوص استهداف قوات التحالف – ما زالت قيد التحقيق –قلقة مُ  مزاعم هنالككما ان 
 .عمرانأسمنت جنوب مصنع ,منطقة جبلية  علىقنابل عنقودية ب

 حدث النار اطالق أن يبدو الذي، قناص صاصةبرفبراير 16 يوم قُتل صحفي فيم مع ,في اليمن معاناة الصحفيينو تستمر 
. كما اُعتقل والقوات الموالية للرئيس السابق صالحاللجان الشعبية التابعة للحوثيين مسلحي  لسيطرة خاضعة منطقة من



لعام والتي سيارات تابعة لألمن ا ويستعملونيرتدون الزي العسكري فبراير من قبل مسلحين  شهر خاللصحفيين آخرين 
 يسيطر عليها الحوثيين.

ضريح بتفجير  قاموا  )في اليمن مسلحين ينتمون إلى جماعة أنصار الشريعة (فرع تنظيم القاعدة يُزعم ان، إضافة الى ذالك
  عام. 500ما يقارب  ويقدر عمر هذا الضريح الىي يدعى الشيخ اسماعيل تاريخ

 من ،مشكلمن يناير بشأن أنشاء فريق متعدد الجنسيات  31يوملف في كما ننوه للبيان المنسوب للمتحدث بأسم قوات التحا
ادة قوات التحالف ان قي على في االحياء المدنية. وقعتث التي دوالحوا ةية االستهداف العسكريللتقييم آ ،قوات التحالف قبل

  تضمن الحيادية واالستقالل.ان دولية والمعايير الوفق تحرص على ان تكون التحقيقات 

حقوق  وضع عرض شفهي بخصوص تطورات المفوض السامي قدمسيُ خالل الجلسة الحالية لمجلس حقوق اإلنسان، 
ُ  30/18فقا لقرار مجلس حقوق اإلنسان وذالك اإلنسان في اليمن، و   30بتاريخ  جلسات المجلسعتمد في نهاية الذي ا

  .سبتمبر

 انتهى 


