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محافظات / الثورة / محمد المشخر / سبأ
قامت فرق التفتيش التابع لوزارة الخدمة المدنية 
ــة  ــدات اإلداري ــى الوح ــي إل ــزول الميدان ــس بالن أم
ــات الجمهورية  ــوم محافظ ــة العاصمة وعم في أمان
ــاط الوظيفي في أول يوم  لالطالع على مدى االنضب

للدوام عقب إجازة عيد األضحى المبارك.
ــي  ــن محافظ ــدد م ــام ع ــد ق ــس الصعي ــى نف عل
ــي هذه  ــة ف ــلطة المحلي ــادات الس ــات وقي المحافظ
ــة  اإلداري ــدات  للوح ــة  تفقدي ــارة  بزي ــات  المحافظ
ــا حثوا خالل  ــاط الوظيفي كم ــالع على االنضب لالط
ــات المختصة لبذل المزيد  ــم الميدانية الجه زياراته
ــهيل  ــتوى االنضباط وتس ــز مس ــود لتعزي ــن الجه م

معامالت المواطنين
ــبة االنضباط  ــط نس ــدد بلغ متوس ــي هذا الص وف
ــن الدوام  ــي أول  يوم م ــة العاصمة ف ــي بأمان الوظيف
ــمي عقب إجازة عيد األضحى المبارك 82 في  الرس

المائة.
ــة  المدني ــة  ــب الخدم ــام مكت ــر ع ــح مدي   وأوض
ــد علي الهندي  ــات بالعاصمة صنعاء حمي والتأمين
ــي مكتب  ــبأ)أن مندوب ــة (س ــاء اليمني ــة األنب لوكال
ــي لـنحو 37  ــزول الميدان ــروا أمس الن ــة باش الخدم
ــة لمراقبة ورصد  ــدة إدارية تابعة ألمانة العاصم وح
ــذ البيانات لكافة  ــتوى االنضباط الوظيفي وأخ مس

الموظفين الحاضرين.
ــي  ــبة ف ــى نس ــق أعل ــل  حق ــب النق ــر أن مكت وذك
ــب التنفيذية في  ــاط الوظيفي من بين المكات االنضب
أمانة العاصمة... بنسبة 100 في المائة من ثم مكاتب 
الضرائب والخدمة المدنية،  جمارك المطار ، الثقافة 
و الصناعة والتجارة والشباب والرياضة ومستشفى 
السبعين وفرع شركة النفط بنسبة حضور 97 المائة  

إلى 92 % .
وأشار الهندي إلى أن مديرية آزال حققت المرتبة 
ــلطة المحلية  األولى في االنضباط الوظيفي في الس
ــبة 98  في المائة تلتها مديرية السبعين بنسبة   بنس

93 في المائة ثم ديوان األمانة بنسبة 89 في المائة.
ــة بالعاصمة  ــة المدني ــب الخدم ــر مكت ــد مدي  وأك
ــتواصل نزولها  صنعاء أن فرق التفتيش والرقابة  س
ــات  والمؤسس ــة  التنفيذي ــب  المكات ــى  إل ــي  الميدان
ــة ، لمراقبة  ــة الحكومية باألمان ــات الخدمي والقطاع
ــتوى الحضور ورفع التقارير التخاذ اإلجراءات  مس
ــدوام  بال ــن  والمتهاوني ــن  المخالفي ــال  حي ــة  الالزم

الرسمي واالنضباط الوظيفي.
ــي بمحافظة  ــبة االنضباط الوظيف ــا بلغت نس كم
ــمي عقب  ــس األول من الدوام الرس ــدة في أم الحدي

إجازة عيد األضحى 91 في المائة.
ــة المدنية والتأمينات  ــح مدير مكتب الخدم وأوض
ــاء  ــة األنب ــح لوكال ــد صال ــادق محم ــة ص بالمحافظ
ــة الميدانية  ــب الخدم ــبأ)أن لجان مكت ــة (س اليمني
ــاً حكومياً  ــي لـنحو 45 مرفق ــرت النزول الميدان باش
ــلطة المحلية  ــع مكاتب الس ــة وهيئة وجمي ومؤسس
ــتوى االنضباط  ــة ورصد مس ــي المحافظة لمراقب ف

الوظيفي.
ــورة حققت  ــفى الث ــة مستش ــى أن هيئ ــار إل وأش
أعلى نسبة انضباط بلغت 95 في المائة يليها مكتب 

الخدمة المدنية بنسبة بلغت 94 في المائة.
ــة  ــة بمحافظ ــة المدني ــب الخدم ــر مكت ــد مدي وأك
الحديدة أن فرق التفتيش والرقابة ستواصل نزولها 
ــات  والمؤسس ــة  التنفيذي ــب  المكات ــى  إل ــي  الميدان
والقطاعات الخدمية الحكومية بالمحافظة ، لمراقبة 
ــتوى االنضباط الوظيفي ونسبة الحضور ورفع  مس
ــراءات الالزمة حيال  ــة التخاذ اإلج ــر اليومي التقاري

المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي .
ــد صالح  ــظ إب عبدالواح ــد محاف ــك  تفق ــى ذل إل
ــب التنفيذية والوحدات  ــير العمل في المكات أمس س
ــمي عقب إجازة  ــام الدوام الرس ــة  في أول أي اإلداري

عيد األضحى.
 واطلع المحافظ صالح ومعه مدير مكتب الخدمة 
ــى  ــن عل ــجاع الدي ــاب ش ــة خط ــة بالمحافظ المدني
ــب المالية  ــي مكات ــي ف ــاط الوظيف ــتوى االنضب مس
والضرائب والواجبات والتربية والتعليم ومستشفى 

جبله الجامعي وصندوق النظافة والتحسين.
ــب والموظفين  ــظ إب قيادات المكات ــث محاف  وح
ــتوى  ــود لالرتقاء بمس ــن الجه ــذل المزيد م ــى ب عل
ــددا على ضرورة  الخدمات المقدمة للمواطنين. مش
ــالت  معام ــهيل  وتس ــمي  الرس ــدوام  بال ــزام  االلت
ــم وأعمالهم على أكمل  ــن وقيامهم بمهامه المواطني

وجه.
ــم  ــي الزن ــة عل ــل المحافظ ــام وكي ــه ق ــن جانب م
ــمي واالنضباط الوظيفي بمكتب  بتفقد الدوام الرس
ــة  العام واإلدارات  ــة  القانوني ــؤون  والش ــات  الواجب

بديوان عام المحافظة.
بدوره أشار مدير عام مكتب الخدمة المدنية خالل 
ــبة االنضباط الوظيفي في  هذه الزيارات إلى أن  نس
ــة بالمحافظة خالل  ــب الوحدات اإلداري جميع مكات

اليوم األول من الدوام بلغت 85 بالمائة.
ــب الخدمة  ــن مكت ــرق م ــكيل ف ــه تم تش ــن ان  وبي
ــات  الجه ــع  جمي ــى  إل ــي  الميدان ــزول  للن ــة  المدني
ــام والمختلفة  ــق بالمحافظة بالقطاعين الع والمراف

لمتابعة الدوام الرسمي واالنضباط الوظيفي.
وتمن شجاع الدين مستوى الشعور بالمسؤولية 
ــي مختلف وحدات  ــكادر العامل ف ــي يتمتع بها ال الت
ــل  ظ ــي  ف ــا  خصوص ــة  بالمحافظ ــة  العام ــة  الخدم

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
ــد  ــاء حمي ــة صنع ــل أول محافظ ــد وكي ــا تفق كم
ــي المكاتب  ــير العمل ف ــم ووكالء المحافظة س عاص
ــمي عقب إجازة  ــة في أول أيام الدوام الرس التنفيذي

عيد األضحى المبارك.
ــتوى االنضباط  ــم على مس ــل عاص ــع الوكي واطل
ــل  ــة والنق ــات الزكوي ــب الواجب ــي مكات ــي ف الوظيف
 ... ــل  والعم ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــن  والمغتربي
ــتوى  ــد الحباري على مس ــع الوكيل محم ــا أطل فيم
ــرور واألراضي  ــة والم ــب التربي ــاط في مكات االنضب

والجمارك. 
ــان وعلي  ــن جمع ــى محس ــوكالء يحي ــع ال واطل
الغشمي وعبدالله السياغي على مستوى االنضباط 
ــط والتعليم  ــب الصحة والتخطي ــي في مكات الوظيف
ــالن جبران غوبر  ــة ، بينما اطلع الوكي الفني والثقاف
ــتوى األداء  ــى مس ــر عل ــح المنتص ــدس صال والمهن

الوظيفي في مكتبي األشغال العامة والضرائب 

وتفقد وكالء المحافظة محمد علي جميل وخالد 
ــتوى األداء في مكتبي  ــايف عاصم مس األجرب وش

المالية والخدمة المدنية .
ــي داوود ويحيى  ــد المغن ــوكالء عب ــع ال ــا اطل  كم
ــتوى  ــد المحاقري على مس ــو نجوم أحم ــول وأب الك
ــي األوقاف والصناعة  ــاط الوظيفي في مكتب االنضب
ــاوش  ــارة.. بينما تفقد الوكالء عبد القادر الش والتج
ــير العمل  ــتوى س ومانع االغربي وعباد االعوج مس

بمكتبي األمن واإلصدار اآللي. 
ــب  المكات ــادات  قي ــة  المحافظ وكالء  ــث  وح  
ــذل المزيد من الجهود  ــة والموظفين على ب التنفيذي
ــتوى الخدمات المقدمة للمواطنين ...  لالرتقاء بمس
مشددين على اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحق 

المقصرين في أداء واجبهم. 
ــد  محافظ المحافظة  ــي محافظة البيضاء تفق وف
ــير  س ــتوى  مس ــس  أم ــوري  المنص ــد  محم ــي  عل
ــد االضحي  ــازة عي ــب إج ــي عق ــاط الوظيف االنضب
ــة بمركز  ــب الحكومي ــن المكات ــدد م ــي ع ــارك ف المب
ــاط الوظيفي  ــبة االنضب ــت نس ــد بلغ ــة وق المحافظ
ــبة  ونس  .%  16 ــاب  الغي ــبة  ونس ــة  بالمائ  80 ــو  نح
ــة بوحدات  ــة ومصلح ــي 37 مؤسس ــازة  4 % ف اإلج
ــع المحافظ  ــة حيث اطل ــة بالمحافظ ــة العام الخدم
ــمي  ــتوى االلتزام بالدوام الرس المنصوري على مس
ــي والثقافة  ــاون الدول ــط والتع ــب التخطي ــي مكات ف
والواجبات والخدمة المدينة والتأمينات بالمحافظة  
ــوري مكتب الخدمة المدنية  ووجه  المحافظ المنص
ــزول الميداني  ــات بمتابعة الن ــة والمديري بالمحافظ
إلى مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة لإلشراف 
ــر يومية لتطبيق  ــم والرفع بتقاري ــة والتقيي والمتابع
ــن والمتغيبين عن  ــق المتخلفي ــح اإلدارية بح اللوائ

الدوام الرسمي .
ــرورة تفعيل مبدأ  ــوري على ض ــدد المنص وقد ش
ــن في وظائفهم  ــاب وتكريم المنضبطي الثواب والعق
والمتميزين في اداء المهام واألعمال الموكلة إليهم، 
ــى أن يكونوا  ــدراء اإلدارات والمكاتب إل ــا م ــا دع كم
ــي بالعمل  ــاط والتفان ــي االنضب ــدوة لموظفيهم ف ق
ــي ووطني .  ــل واجب دين ــزام بالعم ــار أن االلت باعتب

ــل على حرص  ــد الكبير دلي ــذا التواج ــدا أن ه ..مؤك
ــة  ــب التنفيذي ــة والمكات ــلطة المحلي ــبي الس منتس
ــم الخدمة العامة  ــى أداء واجبهم الوظيفي وتقدي عل
وتسهيل تخليص معامالت المواطنين . داعيا جميع 
ــكل همة  ــاط والعمل ب ــى االنضب ــة إل ــي الدول موظف
ــتقراره.  ــن وأمنه واس ــل خدمة الوط ــاط من اج ونش
مشددا على أهمية تنشيط العمل للمجالس المحلية 
ــة واألمنية بمديريات المحافظة  وأجهزتها الحكومي
ــية  األساس ــه  متطلبات ــر  وتوفي ــع  المجتم ــة  لخدم
ــن معاناة  ــي التخفيف م ــهم ف ــتهالكية بمايس واالس
ــه أوضح  ــن .. من جانب ــر به اليم ــراء ما يم ــاس ج الن
ــة بالمحافظة فضل  ــام مكتب الخدمة المدني مدير ع
ــتواصل  ــادر العواضي  أن الفرق الميدانية س عبدالق
ــم  ــام لتقيي ــة  أي ــدى ثالث ــى م ــي عل ــا الميدان نزوله
ــات  ــب والهيئ ــي المكات ــي  ف ــتوى األداء الوظيف مس
ــيراً إلى أن  ــات الحكومية بالمحافظة.مش والمؤسس
ــوم األول في مختلف  ــبة االنضباط الوظيفي للي نس
الدوائر الحكومية بالمحافظة بلغ %80 . من إجمالي 
الموظفين العاملين في مختلف المكاتب والوحدات 
ــبة الغياب 16  ــات الحكومية ونس اإلدارية والمؤسس

.%
ــبة اإلجازة 4 %. في أول أيام الدوام الرسمي  ونس
ــة  ــد االضحي المبارك في 37 مؤسس ــد إجازة عي بع
ــة  بمحافظ ــة  العام ــة  الخدم ــدات  بوح ــه  ومصلح

البيضاء..
ــة  ــش التابع ــرق التفتي ــي  أن ف ــاف العواض وأض
ــاز المركزي  ــن من الجه ــي تضم مندوبي ــب الت للمكت
ــزول الميداني  ــبة قامت أمس بالن ــة والمحاس للرقاب
ــة  العام واإلدارات  ــدات  والوح ــب  المكات ــف  لمختل
بمركز المحافظة والمديريات لإلطالع على مستوى 
أو  ــاب  الغي ــاالت  ح ــد  ورص ــي  الوظيف ــاط  االنضب
ــن والمكلفين بمهمات.  االنقطاع الوظيفي والمجازي

لتطبيق العقوبات القانونية ضدهم.
ــي بأمانة  ــس المحل ــام المجل ــن ع ــا تفقد أمي كم
العاصمة أمين جمعان أمس سير العمل في عدد من 
المكاتب التنفيذية والقطاعات الخدمية باألمانة في 

أول أيام الدوام بعد إجازة عيد االضحى .

ــؤون  الش ــة  لجن ــس  رئي ــه  ومع ــان  جمع ــع  واطل
ــود النقيب ورئيس  ــة بمحلي األمانة حم االجتماعي
لجنة الخدمات عادل العقاري ووكيل األمانة لشؤون 
التعويضات محروس عقبة على مستوى االنضباط 
ــب  ــة ومكات ــي أزال والصافي ــي مديريت ــي ف الوظيف

الخدمة المدنية .
واستمع جمعان من مدير مديرية أزال عبدالعزيز 
شعالن إلى شرح عن سير العمل بالمديرية و تسيير 
ــكاليات التي  ــل كافة اإلش ــن وح ــالت المواطني معام

تواجههم واإلجراءات المتخذة إزاءها .
ــتوى  ــاد أمين محلي العاصمة صنعاء‘ بمس وأش
ــمي  ــي أول أيام الدوام الرس ــي ف ــاط الوظيف االنضب
ــى أن النزول  ــيراً إل ــد األضحى ..مش ــد إجازة عي بع
ــة يأتي في إطار  ــلطة المحلي ــي لقيادات الس الميدان
ــية العليا من أجل التأكيد  توجيهات القيادة السياس
ــكان  ــات الضرورية لس ــتمرار تقديم الخدم ــى اس عل

العاصمة.
ــمي  ــبة الدوام الرس ــاع نس ــان أن ارتف ــد جمع وأك
ــة  ــه العاصم ــذي تعيش ــي ال ــع اإليجاب ــس الواق يعك
ــتقرار والسلم والتعايش  صنعاء نتيجة األمن واالس
 . ــن  اليمنيي كل  ــة  عاصم ــا  باعتباره ــي  المجتمع
ــادات  ــي لقي ــزول الميدان ــة الن ــى ان عملي ــا إل .الفت
ــتتواصل وسيتم اتخاذ  ــلطة المحلية باألمانة س الس
ــن والمتهاونين  ــال المخالفي ــراءات الالزمة حي اإلج

بالدوام الرسمي واالنضباط الوظيفي.
ــة  ــب التنفيذي ــوم المكات ــدراء عم ــة م ــث كاف وح
والمديريات والموظفين والعاملين بأمانة العاصمة‘ 
ــود والعمل بروح الفريق  ــى ضرورة مضاعفة الجه إل
ــة المواطنين والتخفيف  ــهم في خدم الواحد بما يس
من معاناتهم الصعبة جراء استمرار العدوان الغاشم 

وحصاره الغاشم ألكثر من عامين وأربعة أشهر.
ــام مكتب  ــة مدير ع ــارة التفقدي ــي الزي ــم ف رافقه
ــة باألمانة ماجد العامري ومدير عام العالقات  المالي
ــة  المتابع ــر  ومدي ــي  القديم ــؤاد  ف ــة  األمان ــوان  بدي

باألمانة احمد الكركشي وعدد من المسؤولين.
ــاط الوظيفي في  ــبة االنضب ــت نس ــك بلغ إلى ذل
ــب إجازة عيد األضحى  ــمي عق أول أيام الدوام الرس

بمحافظة ذمار 76 في المائة.
ــة المدنية والتأمينات  ــح مدير مكتب الخدم وأوض
ــة األنباء  ــنباني لوكال ــد عتيق الس ــة أحم بالمحافظ
ــة التي  ــب الحكومي ــدد المكات ــبأ) أن ع ــة (س اليمني
ــة ومعهداً  ــغ 35 مكتباً ومؤسس ــم التعقيب عليها بل ت
ــش والتعقيب  ــا جهود لجان التفتي وصندوقاً.. مثمن

من الكوادر الوظيفية لمكتب الخدمة المدنية .
ــيواصل مراقبة مستوى  وأشار إلى أن المكتب س
الحضور والغياب في مختلف المكاتب والمؤسسات 
ــراءات  اإلج ــاذ  التخ ــر  التقاري ــع  ورف ــة،  الحكومي

القانونية بحق المتغيبين.
ــاب  ــادن ذي ــط والمع ــر النف ــد وزي ــك تفق ــى ذل إل
محسن بن معيلي أمس مستوى االنضباط بالوزارة 
والوحدات والمؤسسات التابعة لها عقب إجازة عيد 

األضحى.
ــير العمل  ــادن على س ــر النفط والمع ــع وزي واطل
ــة  التابع ــركات  والش ــات  والمؤسس ــدات  الوح ــي  ف
للوزارة التي يرتبط نشاطها باحتياجات المواطنين 

ومتطلباتهم اليومية.
ــدراء  ــن م ــي م ــن معيل ــاب ب ــر ذي ــتمع الوزي واس
ــير العمل  ــركات إلى شرح عن س ــات والش المؤسس
ــاع  األوض ــل  ظ ــي  ف ــا  تواجهه ــي  الت ــات  والصعوب
ــتمرار العدوان  الراهنة التي يمر بها الوطن جراء اس

والحصار.
ــتمع من المدير التنفيذي للشركة اليمنية  كما اس
ــير  ــرح حول س لتكرير النفط منصر مجيديع إلى ش
ــروف الصعبة التي  ــل الظ ــركة في ظ ــي الش األداء ف
ــين مستوى  تمر بها البالد والجهود المبذولة لتحس

األداء.
ــى أهمية تعزيز  ــط والمعادن عل ــدد وزير النف وش
ــاوز الصعوبات  ــتوى االنضباط والعمل على تج مس
ــاع الحيوي وفق  ــه هذا القط ــات التي تواج والتحدي

اإلمكانات المتاحة .
ــا البالد  ــي تمر به ــة الت ــة الراهن ــد أن المرحل وأك
ــن الجهود للتغلب  ــب من الجميع بذل المزيد م تتطل
ــدوان والحصار  ــا الع ــي فرضه ــات الت ــى الصعوب عل

الذي أفقد قطاع النفط والغاز الكثير من الموارد.
ــة المهندس  ــاه والبيئ ــاد وزير المي ــن جانب أش م
ــوزارة  ال ــي  موظف ــود  بجه ــر  الوزي ــه  عبدالل ــل  نبي
ــال  مج ــي  ف ــا  له ــة  التابع ــات  والمؤسس ــات  والهيئ

مكافحة وباء الكوليرا.
ــالل زيارته التفقدية  ــث وزير المياه والبيئة خ وح
ــوزارة،   لل ــة  التابع ــات  والمؤسس ــات  للهيئ ــس  أم
ــة العاصمة وبقية  ــرق الميدانية بأمان ــن والف العاملي
ــود واالرتقاء  ــذل مزيد من الجه ــات على ب المحافظ
ــأنه تتبع الوباء والقضاء  ــتوى العمل بما من ش بمس

عليه.
ــو تحقيق  ــى المضي نح ــرار الوزارة عل ــد إص وأك
ــاريع  ــن مش ــم م ــن واحتياجاته ــات المواطني تطلع
المياه الضرورية والتي تعد من أولويات ومهام قطاع 

المياه في اليمن.
ــاه على بلورة  ــث المعنيين في هيئات المي كما ح
ــد الميداني  ــاه على الصعي ــاع المي ــتراتيجية قط إس
ــي تنحصر في  ــن والت ــات المواطني ــد احتياج وتفق
ــددا على  ــة ونقية .. مش ــاه صحي ــول على مي الحص
ــات  ــام إرادة وتطلع ــا أم ــون عائق ــن يك ــدوان ل أن الع
ــبي قطاع المياه والبيئة في أداء واجبهم  كافة منتس
ــل بروح  ــع العم ــن الجمي ــب م ــذي يتطل ــي ال الوطن

الفريق الواحد .
ــالل اجتماعاته  ــاه والبيئة خ ــر المي ــتمع وزي واس
ــوارد المائية  ــادات وموظفي الهيئة العامة للم مع قي
ــة  ــاه الريف والمؤسس ــاريع مي ــة العامة لمش والهيئ
ــة العامة  ــي والهيئ ــرف الصح ــاه والص ــة للمي العام
ــير العمل وخططها  ــرح عن س لحماية البيئة إلى ش

وبرامجها خالل المرحلة المقبلة.
كما تم استعراض عدد من المهام واألنشطة التي 
تم إنجازها خالل المرحلة السابقة وكذا احتياجات 
ــرص على  ــن الح ــل .. مؤكدي ــير العم ــات س ومتطلب
ــد لتجاوز  ــروح الفريق الوح ــود والعمل ب ــذل الجه ب

التحديات.
ــادة وزارة  ــات باهتمام قي ــادت قيادات الهيئ وأش
ــير  ــة وتلمس احتياجات ومتطلبات س ــاه والبيئ المي

العمل في الوزارة والجهات التابعة لها.

صنعاء / سبأ
ــط للتنمية وحقوق اإلنسان  ــرق األوس ــة الش أكدت مؤسس
ــفير كارثة  ــرة جماعية وبات على ش ــول إلى مقب ــن تح أن اليم
ــانية تهدد حياة الماليين نتيجة استمرار الغارات الجوية  إنس
ــعودية  ــه التحالف بقيادة الس ــامل الذي يفرض والحصار الش

على مدى 29 شهرا.
 وذكرت المؤسسة في تقريرها الدوري حول " حالة حقوق 
ــؤولية  ــي يرتكبها التحالف ومس ــم الحرب الت ــان وجرائ اإلنس
ــم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم وتحقيق  األم
ــاب " الذي أطلقته  ــاءلة وعدم إفالت المجرمين من العق المس
ــادة  ــف بقي ــنها التحال ــي يش ــارات الت ــاء، أن الغ ــس بصنع أم
السعودية وبدعم  لوجيستي واستخباراتي أمريكي وبريطاني 
ــّول اليمن إلى  ــار بري وجوي وبحري ح ــذي يرافقها حص وال
ــانية تهدد حياة  ــفير كارثة إنس ــرة جماعية وبات على ش مقب
الماليين الذين باتوا ال يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية 

من المتطلبات األساسية كالغذاء والماء والدواء.
ــببت في مقتل  ــى أن الغارات الجوية تس ــار التقرير إل  وأش
ــة ماليين مواطن على  ــن، وأجبرت ما يقارب ثالث آالف المدنيي
ــاوية ومعاناة بالغة  ــرد والنزوح والعيش في ظروف مأس التش
ــكن  ــي والرعاية الصحية والمس ــن الغذائ ــل انعدام األم في ظ
ــرب وهو ما تسبب بشكل  المالئم وانعدام المياه الصالحة للش
ــحايا  ــة كالكوليرا والس ــراض واألوبئ ــار األم ــر في انتش مباش
ــدد حياة مليوني  ــوء التغذية الذي أصبح يه ــة إلى س باإلضاف
ــى والجرحى والوفيات أصبح  ــل .. الفتاً إلى أن أعداد القتل طف

أمراً ال يحتمل مزيداً من الصمت.
ــرات  ــة لطائ ــارات الجوي ــن الغ ــر أن اآلالف م ــد التقري وأك
ــي  ــاني الدول ــون اإلنس ــا للقان ــا واضح ــل خرق ــف تمث التحال
ــية التي تحكم سير  ــان والقواعد األساس وقانون حقوق اإلنس
ــخاص المدنيين الذين  العمليات القتالية وتوفر الحماية لألش

ال يشاركون في األعمال العدائية.
 وأشاد التقرير بجهود المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ــكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة إلجراء  والرامية إلى دعم تش
ــاوزات الدولية لقانون  ــاملة في االنتهاكات والتج تحقيقات ش
ــاني في  ــي اإلنس ــون الدول ــاكات القان ــان وانته ــوق اإلنس حق
ــارة إلى  ــر المفوضية أغفل اإلش ــى أن تقري ــيرا إل ــن.. مش اليم
ــا تنظيم القاعدة كما أغفل وقائع القصف  العمليات التي نفذه
والتدمير واستخدام القنابل العنقودية على مساحات واسعة 

وبصورة مستمرة ويومية في صعدة وحجة.
ــتهداف  ــد دون تمييز إلى االس ــى أن التحالف عم ــت إل ولف
ــكنية  الس ــات  والتجمع ــاكن  المس ــي  ف ــن  للمدنيي ــر  المباش
ــتهدف األعيان  ــزاء واألعراس، كما اس ــواق وصاالت الع واألس
ــذاء ، اآلبار ،  ــط والغ ــالت النف ــذاء ، ناق ــازن الغ ــة كمخ المدني
ــور ،  ــرق والجس ــات ، الط ــدارس والجامع ــفيات ، الم المستش
ــآت الطبية ، األعيان ذات  ــئ والمطارات المدنية ، المنش الموان

اإلشارة المميزة ، األعيان الثقافية والمواقع األثرية.
ــت ضد أهداف  ــو أربعة آالف  غارة وجه ــد التقرير نح ورص
ــان و 248 امرأة  ــالً منهم ألف ــاً و 388 قتي ــة وأوقعت 15 ألف مدني
ــاً و 213 مدنياً  ــببت في إصابة 30 ألف ــان 773  طفالً ، وتس و ألف
ــرا تلك  ــن مواطن .. معتب ــة  ماليي ــزوح  ثالث ــى ن ــة إل ، باإلضاف

الغارات جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
ــع  ــات المجتم ــط ومنظم ــرق األوس ــة الش ــت مؤسس وأدان

ــتمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية  المدني بشدة اس
ــوى  ــدف وال نهاية منظورة س ــه أي ه ــس ل ــذي لي ــدوان ال للع
ــادة والتدمير ودعم جماعات اإلرهاب في  مزيد من القتل واإلب
ــرة  عن الصدمة البالغة للتجاهل والصمت الدولي  اليمن...معب
ــي اتخاذ أي  ــان ف ــاق المتواصل لمجلس حقوق اإلنس واإلخف

قرارات تحقق المساءلة وعدم اإلفالت من العقاب.
ــفها وخيبة أملها تجاه الصمت  ــة عن أس وأعربت المؤسس
ــة باألمم المتحدة  ــض الطرف للهيئة الدولية ممثل والعجز وغ
ــا تتخلى عن  ــية جعله ــف سياس ــاً لمواق ــن تبع ــس األم ومجل
ــئت وحملت على  ــا أنش ــن أجله ــي م ــية الت ــادئ األساس المب
ــي وصيانة حياة  ــلم الدول ــؤولية حفظ األمن والس عاتقها مس
ــج الحروب  ــال ويالت ونتائ ــعوب وتجنيب األجي ــة الش وكرام
ــريد  ــرر قتل وجرح وتش ــى غطاء يب ــذه الهيئات إل ــول ه وتح

ماليين اليمنيين.
ــه  ــاء بالتزامات ــى الوف ــي إل ــع الدول ــر المجتم ــا التقري ودع
ــي  اليمن ــعب  الش ــاه  تج ــة  واألخالقي ــانية  واإلنس ــة  القانوني
ــة و إيقافها  ــرب والغارات الجوي ــرك العاجل إلدانة الح والتح

والعمل عاجالً على رفع الحصار غير القانوني.

ــان إلى العمل  كما دعا األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنس
ــي تكفل حماية  ــق المواثيق والمعاهدات الت ــه وتطبي بالتزامات
ــل على  ــه والعم ــه وعيش ــان وكرامت ــوق اإلنس ــن وحق المدنيي
مكافحة اإلرهاب دون اعتبار ألي تهديدات أو ضغوط تتعرض 
ــب ما  ــعودية أو أمريكا بحس ــن قبل الس ــف التمويل م ــا بوق له
ــر الخبراء عن  ــم المتحدة وتقاري ــات وقرارات األم ــرت بيان عب

ذلك.
ــرف ورضوخ  ــع وإخفاق وغض الط ــر أن تراج ــد التقري  وأك
ــي  ــي البريطان ــي األمريك ــط السياس ــدة للضغ ــم المتح األم
ــن اتخاذ قرارات صارمة  ــعودي  للتهديدات التي تثنيها ع الس
ــاءلة عن جرائم  ــن وإدانة قتل األطفال والمس لحماية المدنيي
ــعب اليمني وما قامت به  الحرب واإلبادة التي يتعرض لها الش
من استجابة لتهديدات وقف التمويل من ِقـبل السعودية ؛ يعد 
ــرة الداعمة لمرتكبي الجرائم  ــكال غير المباش ــكالً من األش ش
ــاع الدولي  ــدة واإلجم ــم المتح ــف األم ــة وتوظي ــإرادة دولي وب
ــلم  ــدة وهو تحقيق الس ــه األمم المتح ــأت ألجل ــاً لما نش خالف

واألمن الدوليين.
ــادة والقتل  ــن واإلب ــة اليم ــرورة إيالء قضي ــى ض ــار إل وأش

اليومي لإلنسان اهتماماً عاجالً في جدول أعمال الدورة (36) 
ــئوليته  ــوف أمامها وفقا لمس ــان والوق ــس حقوق اإلنس لمجل

القانونية واإلنسانية والحقوقية واألخالقية .
وأوصى التقرير بوقف العدوان على اليمن واتخاذ إجراءات 
ــدة أراضيه ،  ــتقالله ووح ــل تعزيز أمنه واس ــأنها أن تكف من ش
ــن قبل دول التحالف  ــاء الحصار المفروض على اليمن م وإنه
ــذه األعمال التي تمس حياة  ــاً للقانون الدولي وتجريم ه خالف
ــية  ــات األساس ــة االحتياج ــول كاف ــماح بدخ ــان والس اإلنس

الغذائية والطبية وتقديم اإلغاثة العاجلة للشعب اليمني.
وأكد أهمية ضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم 

والتي تقارب أعدادهم ثالثة ماليين مشرد ومهجر ونازح.
وطالب بإدانة التحالف بقيادة السعودية واإلمارات لدعمها 
اإلرهاب وتكليف المقرر الخاص بالجماعات اإلرهابية ولجنة 
ــزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة للتحقيق في عالقة  الج
ــاب في اليمن  ــف بدعم وتمويل اإلره ــعودية ودول التحال الس
ــاب لضمان  ــي مكافحة اإلره ــة ف ــات الدولي ــاء بااللتزام والوف

تعزيز األمن والسلم الدوليين.
ــراءات الالزمة  ــاذ اإلج ــرورة اتخ ــى ض ــر عل ــدد التقري وش

إلعادة كافة األسرى وضمان سالمتهم وعدم تعرضهم ألعمال 
ــافرين  القتل والذبح والتعذيب ووقف أعمال االعتقاالت للمس
ــوات التحالف أو  ــيطرة ق ــن في المناطق الخاضعة لس والماري
ــف عن مصير  ــلحة التابعة لها، والكش من قبل المجاميع المس

المخفيين.
ــكيل لجنة دولية  ــى أهمية تش ــددت التوصيات عل ــا ش كمم
ــاكات قصف  ــم وانته ــي جرائ ــق ف ــتقلة للتحقي ــدة ومس محاي
ــكال  ــن وفي أش ــي اليم ــن ف ــدوان للمدنيي ــف الع ــران تحال طي

العدوان المختلفة على اليمن .
ــان  ــر طالبت وزيرة حقوق اإلنس ــي فعالية إطالق التقري وف
ــي ألقاها نيابة عنها  ــاء فيصل عبد اللطيف في كلمتها الت علي
ــدة ومجلس  ــم المتح ــق، األم ــد الرفي ــوزارة حمي ــار ال مستش
ــون  ــي ص ــا ف ــة إليهم ــام الموكل ــام بالمه ــرورة القي ــن بض األم
ــل  ــن أج ــل م ــرك العاج ــانية والتح ــة اإلنس ــاة  والكرام الحي
ــماح  ــدوان ورفع الحصار والس ــرار فوري إليقاف الع ــدار ق إص
ــواد الغذائية والطبية  ــتلزمات الضرورية من الم بدخول المس
ــكيل لجنة  ــاعدات الغذائية وتش ــة والمس ــتقات النفطي والمش

دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم واالنتهاكات في اليمن.
ــى االنتهاء  ــارفت عل ــان ش ــفت أن وزارة حقوق اإلنس وكش
ــابيع  ــيتم إطالقه خالل األس ــامل س من إعداد تقرير وطني ش
ــي حق اليمنيين  ــم الكارثة المرتكبة ف ــف حج المقبلة وسيكش
ــات والمنظمات  ــن الهيئ ــون م ــاه اليمني ــذي يلق ــذالن ال والخ
ــة أمنهم وصون  ــا في حماي ــت عن واجباته ــة التي تخل الدولي

كرامتهم.
ــا تضمنه  ــان بم ــرة حقوق اإلنس ــة وزي ــادت كلم ــا أش وفيم
ــان من  ــامية لحقوق اإلنس ــر الصادر عن المفوضية الس التقري
ــتقلة للتحقيق في  ــة مس ــكيل لجن ــات بالدعوة إلى تش توصي
االنتهاكات والجرائم والذي هو مطلب الوزارة المستمر، أكدت 
ــيمة  ــرات الجرائم الجس ــال كثيرا من توثيق عش ــر خ أن التقري
ــي مهنية  ــال واضحا ف ــا خل ــا أو تجاوزه ــر إغفاله ــي يعتب والت

وحيادية معديه.
وجددت مطالبة مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ــان  ــع وزارة حقوق اإلنس ــراكة حقيقية م ــن إلقامة ش ــي اليم ف
ــع الحكومة للوصول  ــيق م ومنظمات المجتمع المدني والتنس
ــق مبادئ  ــوم المحافظات لتحقي ــي عم ــة الضحايا ف ــى كاف إل
ــتراطات  ــان بعيداً عن اإلمالءات واالش ــد حقوق اإلنس ومقاص
ــا خالصا دون عمل أي اعتبارات تؤثر  وأن يكون العمل حقوقي

على المهنية الحقوقية.
ــان في  ــامية لحقوق اإلنس ــل المفوضية الس ــا أكد ممث  فيم
ــد احمد بن العبيد أن اإلمكانيات المتمثلة  اليمن الدكتور العبي
ــة محايدة  ــة دولي ــكيل لجن ــية لتش ــر اإلرادة السياس ــي توف ف
ــد جميع  ــدم رص ــي ع ــبب ف ــي الس ــم ه ــي الجرائ ــق ف للتحقي

االنتهاكات والتحقق من عدد الضحايا.
ــط للتنمية  ــرق األوس ــة الش ــن جانبه  دعا رئيس مؤسس م
ــن حكومة  ــيق بي ــالو إلى التنس ــان عبد الله ع ــوق اإلنس وحق
ــامية  ــة الس ــي والمفوضي ــع المدن ــات المجتم ــاذ ومنظم اإلنق

بهدف رصد كافة االنتهاكات.
ــب مفوضية  ــره مدير مكت ــالق التقرير الذي حض ــل اط تخل
ــن  ــدد م ــود وع ــث العم ــان لي ــوق اإلنس ــدة لحق ــم المتح األم
ــم  ــن جرائ ــي ع ــم وثائق ــرض فيل ــن ع ــن واإلعالميي الحقوقيي

العدوان.

ــاوزت ٨٠٨٠٪٪ ــج ــاوزت الــخــدمــة املــدنــيــة: نسبة االنــضــبــاط الــوظــيــفــي عــقــب إجــــازة الــعــيــد ت ــج الــخــدمــة املــدنــيــة: نسبة االنــضــبــاط الــوظــيــفــي عــقــب إجــــازة الــعــيــد ت

ــق الــســكــنــيــة  ــاط ــن ــم ــل ـــــــارات الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي ل ــق الــســكــنــيــة إســـتـــهـــداف غ ــاط ــن ــم ــل ـــــــارات الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي ل إســـتـــهـــداف غ
ـــار يـــهـــدد حـــيـــاة املــاليــني ـــص ـــح ـــة وال ـــارث ـــك ــــع الــيــمــن عــلــى شــفــري ال ـــار يـــهـــدد حـــيـــاة املــاليــنيوض ـــص ـــح ـــة وال ـــارث ـــك ــــع الــيــمــن عــلــى شــفــري ال وض

زيارات تفقدية لقيادات السلطات المحلية بالمحافظات

مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان:

على مفوضية حقوق اإلنسان العمل للوصول إىل كافة الضحايا بعيدًا عن االمالءات واالشرتاطات


