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صنعاء / سبأ 
ــذي عقد أمس  ــدوري ال ــوزراء يف اجتماعه ال ــس ال ــف مجل وق
ــز صالح بن  ــس الدكتور عبدالعزي ــة رئيس املجل ــاء برئاس بصنع
حبتور، أمام الرتاجع املتسارع الذي تشهده العملة الوطنية مقابل 
ــاته املبارشة عىل الجانب االقتصادي  العمالت األجنبية وانعكاس
ــة املواطنني وتأجيجه الكبري للمأساة اإلنسانية التي يمر  ومعيش

بها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار.
حيث اطلع املجلس عىل تقرير نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــة املدفوعات  ــة ولجن ــة االقتصادي ــات اللجن ــج اجتماع عن نتائ
ــأن الزيادات  ــري بش ــادر عن األخ ــان الص ــي والبي ــد األجنب والنق
ــعار رصف العمالت األجنبية مقابل الريال اليمني  الناشئة يف أس
ــعودي ومرتزقته التي  ــدوان الس ــن قبل الع ــباب املفتعلة م واألس
ــعب اليمني ،  ــم االقتصادية املعلنة عىل الش ــدرج ضمن حربه تن

والتدخالت الالزمة لوقف تدهور الريال.
ــن العملة الوطنية  ــر إىل أن الطبعات الجديدة م ــار التقري وأش
ــام بطباعتها مرتزقة  ــال، التي ق ــدرت بثمانمائة مليار ري ــي ق والت
ــة أو الذهب، تقف  ــة الصعب ــن العمل ــا أي غطاء م ــدوان دونم الع
ــهده  ــري الذي تش ــم الكب ــور والتضخ ــارشة وراء التده ــورة مب بص
العملة الوطنية، عالوة عىل الدور السلبي والخطري الذي تقوم به 
ــا من قبل مرتزقة  ــن محالت الرصافة التي تم تفريخه مجموعة م
ــىل املضاربة يف العملة  ــدوان يف املناطق املحتلة والتي تعمل ع الع

وسحبها من السوق املحلية بشكل ممنهج.
ــيد فاتورة الواردات  وأوضح التقرير يف ذات الوقت أن عدم ترش
ــتوردة األساسية والرضورية  ــلع املس والتأخر يف إعداد قائمة الس
ــتثنائي الراهن الذي يمر  ــي ينبغي االلتزام بها يف الظرف االس الت
ــادة الضغط عىل  ــل التي تؤدي إىل زي ــن يعترب من العوام به الوط

طلب العمالت األجنبية وبالتايل زيادة قيمتها مقابل الريال.
ــتنكر املجلس عىل ضوء مناقشته للتقرير ، لجوء العدوان  واس
ــة  ــتخدامها ورق ــة واس الوطني ــة  بالعمل ــب  التالع إىل  ــه  ومرتزقت
ــه عرب عدوانهم وتصعيدهم  ــتطيعوا تحقيق لتحقيق ما لم ولن يس
ــكريا وأمنيا واعالميا .. مطالبا األمم املتحدة القيام  ــتمر عس املس
بواجباتها يف مواجهة عبث املعتدين بقوت وحياة املواطن اليمني 

الذي يحدث عىل مرأى ومسمع الجميع وبتواطؤ دويل.
ــاز يف مارب وحرضموت  ــار التقرير إىل مبيعات النفط والغ وأش
ــهريا  ــن 120 مليون دوالر ش ــالل التي تزيد ع ــني لالحت الخاضعت

وتذهب إىل أحد البنوك التجارية بمدينة جدة السعودية.
ــن يف البنك  ــط وغاز اليم ــغ املرتاكمة من نف ــذه املبال ــني أن ه وب
ــخريها لرصف مرتبات موظفي الدولة  ــعودي كان األحرى تس الس

يف عموم اليمن وبالتايل إنها الذريعة التي عمد املرتزقة لتسويقها 
لطباعة العملة الوطنية عىل املكشوف وبشكل غري قانوني.

ــة  ــن اللجن ــوع م ــرار املرف ــرشوع الق ــىل م ــس ع ــدق املجل وص
ــت الورقية املتغري  ــع كل الفائ ــأن وقف التعامل م ــة بش االقتصادي
شكلها وحجمها املطبوعة من قبل املرتزقة، واعتبارها باطلة وغري 
رشعية وتجريم كل من يتعامل بها باعتبارها من األدوات املبارشة 
ــداث التضخم الكبري  ــرب مرتزقتهم إلح ــي أعتمدها املعتدون ع الت
ــة وتراجعها عىل ذلك النحو  ــبوق لقيمة العملة الوطني وغري املس
ــلع  ــعار مختلف الس ــري الذي ألقى بظالله القاتمة عىل أس الخط
ــع  ــي يف جمي ــكل جنون ــا بش ــتهالكية وارتفاعه ــية واالس األساس

األسواق املحلية.
ــة  ــس بإحالة املرشوع إىل مجلس النواب للمناقش ووجه املجل

واملصادقة عليه.
ــة التي ثبت  ــالت الرصاف ــف جميع مح ــه املجلس بوق ــا وج كم
مشاركتها بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف مؤامرة العدوان لرضب 
ــالت األجنبية  ــة ببيع العم ــرب تعمدها املضارب ــة الوطنية ع العمل
ــك املركزي  ــة النقدية للبن ــوق والسياس ــة القتصاد الس باملخالف

اليمني، وكذلك تلك التي تعمل حتى اآلن بدون تصاريح.

ــة عىل  ــرشكات التجاري ــوك وال ــة والبن ــرف التجاري ــث الغ وح
التعامل التام مع لجنة املدفوعات والنقد األجنبي .

وحمل املجلس العدوان السعودي االماراتي والرئيس املنتهية 
ــؤولية عن الرتاجع الكبري الذي شهدته  واليته وحكومته كامل املس
ــف تريليون ريال  ــة، بطبعهم أكرث من ترليون ونص ــة الوطني العمل

عىل املكشوف منذ نقل وظائف البنك املركزي إىل عدن.
ــدن بدعم من األمم  ــد أن نقل وظائف البنك إىل محافظة ع وأك
ــباب الرئيسة التي  ــات النقدية الدولية من األس املتحدة واملؤسس
ــة وتوقف رصف  ــة الوطني ــتمر للعمل ــور املس ــف التده ــف خل تق

مرتبات أغلبية موظفي الجهاز اإلداري للدولة.
ــة املدفوعات والنقد  ــة االقتصادية ولجن ووجه املجلس اللجن
ــائل املتاحة التي  ــا للوس ــة اجتماعاتها وبحثه ــي مواصل األجنب
ــبب بها  ــة التي تس ــار الكارثي ــن اآلث ــد م ــا الح ــن خالله ــن م يمك
ــني، مع العمل  ــة املواطن ــة العملة الوطنية عىل معيش ــع قيم تراج
ــالت األجنبية  ــح ارتفاع العم ــات الطارئة لكب ــىل تحديد املعالج ع
ــذا الجانب  ــبي يف ه ــتقرار النس ــوق املحلية وتحقيق االس يف الس
ــة التدهور  ــا اللجنتان يف مواجه ــوم به ــود التي تق ــا الجه .. مثمن
ــن املعالجات الكفيلة بالحد منه  ــؤول ع االقتصادي والبحث املس

وآثاره عىل املجتمع .
ــن رئيس  ــاح م ــس إىل إيض ــه أم ــس يف اجتماع ــتمع املجل واس
الوزراء عن أبرز املحددات التي سيحملها الوفد الوطني املشارك 
يف مشاورات جنيف املقرر التئامها الخميس املقبل، والذي روعي 
ــكيله البعد الوطني والسيايس وباتفاق مسؤول بني القوى  يف تش
الوطنية املناهضة للعدوان ويف املقدمة مكوني أنصار الله واملؤتمر 

الشعبي العام.
ــة  ــروح االيجابي ال ــود  ــه يف أن تس ــن أمل ــس ع ــرب املجل وأع
ــاء الثقة  ــراءات بن ــج وإج ــيض إىل نتائ ــة وأن تف ــاورات املقبل املش

املطلوبة للتمهيد للعملية السلمية الشاملة والكاملة.
وجدد املجلس تأكيده عىل أن الشعب اليمني وقواه السياسية 
ــالم  ــالم وليس مع االستس ــدوان والحصار مع الس ــة للع املناهض
ــارك  ــريا إىل أن الوفد الوطني سيش ــع البناء وليس الهدم .. مش وم
يف هذه املشاورات انطالقا من وحي املسؤولية التاريخية الوطنية 
ــعب اليمني  والحرص عىل الخروج بنتائج إيجابية وتطمينه للش
ــدوان ورفع  ــالم وإنهاء الع ــق الس ــا إىل تحقي ــالد يف طريقه أن الب

الحصار.
ــكري واالقتصادي ال يمكنه  ــد أن تصعيد العدوان العس كما أك

ــعب اليمني والروح  ــوال النيل من عزيمة الش ــأي حال من األح ب
ــداء الذين يخوضون املالحم بإيمان  املعنوية العالية ملقاتليه األش

مطلق بقضيتهم الوطنية وعدالتها.
ــىل املرشوع املقدم من قبل  ــق املجلس يف اجتماعه أمس ع وواف
ــة للتعدين،  ــة اليمني ــاء الرشك ــأن إنش ــط واملعادن بش ــر النف وزي
ــؤون مجليس  ــة لش ــادن والدول ــط واملع ــن وزراء النف ــف كل م وكل
النواب والشورى والشؤون القانونية العمل عىل متابعة استكمال 

اإلجراءات الدستورية الالزمة إلنشاء الرشكة.
ــاح املجال أمام عملية التنقيب عن  ويأتي إنشاء الرشكة إلفس
ــق اليمن وجبالها  ــة والالفلزية التي تزخر به مناط املعادن الفلزي
ــوم والحديد وغريها  ــب والفضة والزنك واألملني ويف مقدمتها الذه
ــتثمارية وقانونية شفافة تساعد عىل استخراجها  وفق أسس اس

يف هذا القطاع االقتصادي الواعد بالخري الكبري للوطن وأبنائه.
ــؤون األمن  ــتمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لش واس
ــعودي  ــة العدوان الس ــات مواجه ــاع يف جبه ــاع عن األوض والدف
ــي ومرتزقته الداخلية وفيما وراء الحدود، و النجاح الكبري  اإلمارات
ــتهداف مواقع اسرتاتيجية  ــرية التي تمكنت من اس للطائرات املس

يف عمق دولتي العدوان السعودية واإلمارات.
ــة التي  ــة والنوعي ــارات املتواصل ــر االنتص ــتعرض التقري واس
ــعبية واملتطوعون من  يحرزها أبطال الجيش واالمن واللجان الش
ــكري  ــوم الجبهات ومواجهة التصعيد العس ــاء القبائل يف عم أبن
للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم بكل قوة وحزم ودحرهم من عدد من 
ــان اليمن  ــرتاتيجية .. منوها باملعنويات الكبرية لفرس املواقع االس
ــعبهم للسنة  ــالمة وعزة ش الذين يذودون عن حياض وطنهم وس
ــاب بعيدا يف معركة  ــتعدادهم العايل الذه ــة عىل التوايل واس الرابع

الوطن املصريية حتى النرص
ــهده  ــذي تش ــي ال ــور املتنام ــتوى التط ــس بمس ــاد املجل وأش
ــالح الجو  ــة وس ــن الدفاعي ــة الوط ــة للمؤسس ــدرات الدفاعي الق
ــان الجيش  ــطورية لفرس ــوالت األس ــا عالياً البط ــري .. مثمن املس
ــون املعتدين  ــني وهم يواجه ــعبية واملتطوع ــن واللجان الش واألم
البغاة وأذنابهم بإمكانيات بسيطة وبمعنويات تكاد تالمس عنان 

السماء.
ــة  ــعبي يف مواجه ــمي والش ــي الرس ــم الوطن ــت إىل التالح ولف
العدوان ودعم جبهات الرشف والكرامة والذي يزداد قوة وعنفوانا 
ــنة إثر أخرى .. مؤكداً أن حكومة االنقاذ ستظل عىل عهدها يف  س
ــات التي تعزز  ــال يف الجبهات وتوفري املتطلب ــناد األبط دعم وإس
ــى واثقة صوب النرص الكامل  ــري بخط من ثباتهم وصمودهم والس

والناجز.

ــي العالم ــام  الع ــرأي  ال ــام  أم ــفها  كش ــه  أولويات ــي  ف ــيضع  س ــان  والبرلم ــرب  الح ــم  جرائ ــى   إل ــى  ترق ــاكات  ــياالنته العالم ــام  الع ــرأي  ال ــام  أم ــفها  كش ــه  أولويات ــي  ف ــيضع  س ــان  والبرلم ــرب  الح ــم  جرائ ــى   إل ــى  ترق ــاكات  االنته

في ندوة فكرية بجامعة صنعاء حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين بشأن جرائم العدوان في ندوة فكرية بجامعة صنعاء حول مضامين تقرير الخبراء الدوليين بشأن جرائم العدوان 

صنعاء /سبأ
ــب التنفيذي  ــي باملكت ــم الجامع ــرة التعلي ــت دائ نظم
ــوان" قراءة  ــدوة فكرية بعن ــاء أمس ن ــار الله بصنع ألنص
نقدية يف مضامني تقرير الخرباء الدوليني التابعني ملجلس 

حقوق اإلنسان ".
ــال الفكر  ــا نخبة من رج ــارك فيه ــي ش ــدوة الت ويف الن
والسياسة والقانون واألكاديميني والناشطني وممثلني عن 
ــات املجتمع املدني، أكد نائب رئيس مجلس النواب  منظم
ــول زابية، أهمية انعقاد هذه الندوة قبيل  عبد السالم هش
انعقاد اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان ملناقشة تقرير 
ــن جرائم العدوان  ــف جزءاً م الخرباء الدوليني الذي يكش

بحق الشعب اليمني وانتهاكاته لحقوق اإلنسان.
ــية  ــس النواب أدان الجرائم الوحش ــار إىل أن مجل وأش
ــعب اليمني ووجه  التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الش
ــات الدولية والربملانات  ــائل ومخاطبات لجميع املنظم رس
ــت  ــة تثب ــق وأدل ــفوعة بوثائ ــم مش ــف دول العال يف مختل
ــان باليمن  ــورط تحالف العدوان يف انتهاك حقوق اإلنس ت
ــى إىل جرائم  ــق املدنيني ترق ــية بح ــكاب جرائم وحش وارت

الحرب التي يحاكم القانون الدويل مرتكبيها .
ــول أن من أولويات الربملان متابعة الوضع  وأوضح هش
العام يف الوطن وكشف جرائم العدوان للرأي العام العاملي 
ــاد األوروبي أن  ــفراء االتح ــة املبعوث األممي وس ومطالب
ــافر الذي تجاوزت  يكون لهم دور فاعل تجاه العدوان الس

أفعاله وانتهاكاته كافة املواثيق والقوانني الدولية.
ــرباء الدوليني الذي أدان العدوان لم  وأكد أن تقرير الخ
ــم الجرائم واالنتهاكات  ــوى 5 باملائة من حج تمثل فيه س
ــعب اليمني عىل مدى ما يقارب أربع  التي تعرض لها الش
ــن قصف طريان  ــة م ــو 96 باملائ ــا إىل أن نح ــنوات.. الفت س
ــآت مدنية ونساء وأطفال وأسواق  العدوان استهدف منش

وحفالت وغريها من األماكن واملنشآت املدنية.
ــم الجامعي لدى أنصار  ــار رئيس دائرة التعلي فيما أش
ــامي، أن الندوة تهدف  ــد الش ــه الدكتور عبدالله محم الل
ــة  ــرباء وآلي ــق الخ ــول فري ــة ح ــة قانوني ــم خلفي إىل تقدي
ــم  ــد الجرائ ــرى، ورص ــات األخ ــع اآللي ــة م ــه باملقارن عمل
ــب التقرير  واالنتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان بحس

ــائل ملتابعة الجناة قانونيا إضافة إىل جرائم  وأفضل الوس
ــدوان التي أغفلها التقرير والرؤية الوطنية  وانتهاكات الع

للتعامل مع التقرير ككل.
ــه تأخر كثرياً خاصة  ــح أن التقرير رغم إيجابيات وأوض
ــن العدوان، وبني  ــات نهاية العام الرابع م ونحن عىل عتب
ــبة لالنتهاكات يف  ــات مغلوطة بالنس ــر عىل معلوم التقري
ــتطع زيارة املدينة آنذاك  محافظة تعز كون الفريق لم يس

واعتمد عىل معلومات من طرف واحد .
وتطرق الشامي إىل دعوة رئيس اللجنة الثورية العليا 
ــات  ــنة واملنظم ــا الحس ــفري النواي ــرب 2017م لس يف نوفم
ــالع عىل  ــن واالط ــارة اليم ــال لزي ــوق األطف ــة بحق املهتم

النتائج الكارثية جراء العدوان.
ــاً يف  ــررة خصوص ــوات متك ــاك دع ــه كان هن ــني أن وب
ــاملة وكاملة  ــادل ش ــة تب ــراء عملي ــارس 2018م إلج 31 م
ــة  خارط ــم  تقدي إىل  ــة  إضاف ــداً  أح ــتثني  التس ــألرسى  ل
ــل الرصاع  ــاني للمحتجزين يف ظ ــول اإلنس ــق للوص طري
ــليم  ــر.. الفتا إىل أنه تم تس ــة الصليب األحم ــس لجن لرئي
ــاً بالجرائم التي ارتكبها  ــس لجنة الصليب ملفاً خاص رئي
ــن إعدامات، وملفاً خاصاً  مرتزقة العدوان بحق األرسى م
ــعودية واإلماراتية يف  ــجون الس ــل الس ــاكات داخ باالنته

الداخل والخارج، وملفاً خاصاً باألرسى املحررين.

ــض املجازر  ــار إىل بع ــامي أن التقرير أش ــح الش وأوض
ــارة إىل أكرث من  ــي ارتكبها تحالف العدوان وأهمل اإلش الت
ــة إىل إغفال ذكر  ــا يف اليمن إضاف ــني مجزرة ارتكبه خمس
بعض التقارير الرسمية والتي صدرت من منظمات دولية 

عاملة يف اليمن.
ــدوة التي أدارها الدكتور أحمد العماد، بحضور  ويف الن
ــرتب، ورئيس  ــد العزيز ال ــور عب ــة الدكت ــار الرئاس مستش
ــام، وعدد  ــيخ ضيف الله رس ــس التالحم القبيل الش مجل
من وكالء الوزارات، ورؤساء الجامعات الحكومية واألهلية 
ــني، قدمت عدد من أوراق العمل حول مضامني  واألكاديمي

تقرير الخرباء الدوليني التابعني ملجلس حقوق اإلنسان .
ــامي ورقة عمل  ــد الش ــفري وحي ــتعرض الس حيث اس
ــرباء الدوليني  ــة القانونية حول فريق الخ ــت الخلفي تناول
ــان يف اليمن،  ــي بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنس املعن
ــل وآلية عمله  ــه وردود الفع ــكيل الفريق وواليت ــة تش وآلي
ــان يف  ــع اآلليات األخرى لحماية حقوق اإلنس باملقارنة م

األمم املتحدة.
وتناولت الورقة منهجية عمل فريق الخرباء والزيارات 
التي قام بها واستناده إىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان 
ــني  ــدويل لالجئ ــون ال ــاني والقان ــدويل اإلنس ــون ال والقان

والقانون الجنائي الدويل.

ــة الوطنية  ــات الحقوقي ــد من املنظم ــدت أن العدي وأك
ــت  ــادر ودع ــر الص ــت بالتقري ــة رحب ــة والدولي واإلقليمي
ــر توريد  ــرب وحظ ــم الح ــني يف جرائ ــة املتورط إىل محاكم
ــدء بتوثيق  ــىل الب ــف، والعمل ع ــدول التحال ــلحة ل األس
ــدوان يف  ــا دول تحالف الع ــي ارتكبته ــرب الت ــم الح جرائ
ــم الوطنية  ــا يف النيابات واملحاك ــن قانونياً وتحريكه اليم
ــات الدولية  ــا إىل محكمة الجناي ــداً لرفعها وتقديمه تمهي

ومجلس حقوق اإلنسان واملطالبة بمحاكمة مرتكبيها.
ــية  السياس ــات  الدراس ــز  مرك ــر  مدي ــدم  ق ــا  فيم
ــرتاتيجية بجامعة صنعاء الدكتور سامي السياغي  واإلس
ــل  ــات التعام ــة ألولوي ــة املقرتح ــول الرؤي ــل ح ــة عم ورق
الوطني إزاء تقرير فريق الخرباء الحقوقي األممي املعني 

باليمن.
وأشار إىل أن التقرير األممي جرم قوى العدوان وحمل 
ــعب اليمني ..  ــم املرتكبة بحق الش ــعة للجرائ إدانات واس
الفتا إىل أن الرد عىل التقرير بهذا الوقت مجرد نقل ملعركة 
ــاً وأخالقيا إىل  ــع التقرير إعالمي ــدوان املندلعة م قوى الع

مدار مرتهل من املواجهة.
ــة لتعامل القوى  ــث أولويات مقرتح ــتعرض الباح واس
ــا إمكانية  ــر ومنه ــه التقري ــا تضمن ــة مع م ــة عام الوطني
ــرتكة تتضمن بعض  ــة وطنية مش ــة وثيقة توجيهي صياغ

ــع هذا  ــل م ــد التعام ــتيعابها عن ــرتض اس ــددات املف املح
ــاره صحيفة إدانة  ــتمرار باعتب التقرير والتعامل معه باس

أممية لقوى العدوان.
وشدد عىل أهمية الرتكيز عىل حتمية جر قوى العدوان 
ــدويل ومحاكمة  ــاحات التقايض ال ــًال إىل س ــًال أم آج عاج
مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق اإلنسان يف اليمن، 
ــيايس القانوني  ــاب الس ــة تكثيف الخط ــن أهمي فضًال ع
ــمي، واملطالبة  ــري الرس ــمي وغ ــارج الرس ــه إىل الخ املوج
ــة ذات  ــالة اإلعالمي ــل الرس ــائط نق ــع وس ــز وتنوي بتعزي

العالقة إىل الخارج.
ــؤون القانونية  ــل وزارة الش ــتعرض وكي ــن جانبه اس م
ــاكات وجرائم تحالف  ــدي انته ــور عيل محمد العم الدكت

العدوان وإمكانية رفع الدعاوي الجنائية.
ــاكات والجرائم التي  ــة العمل إىل االنته وتطرق يف ورق
ــملها التقرير ومنها"  ــدوان وش ــا دول تحالف الع ارتكبته
الهجمات ضد املدنيني، والقيود املفروضة عىل املساعدات 
ــري،  القه ــاء  واالختف ــفي  التعس ــال  واالعتق ــة،  املدني
ــري،  ــة التعب ــاكات حري ــة، وانته ــوء املعامل ــب وس والتعذي
إضافة إىل العنف الجنيس وتجنيد األطفال واستخدامهم.

ــاً يف إلقاء  ــي يعد مؤرشاً ايجابي ــد أن التقرير األمم وأك
ــي ارتكبت  ــاكات والجرائم الت ــم االنته ــىل حج ــوء ع الض

ــم إغفاله لكثري  ــماًال وجنوباً رغ ــعب اليمني ش ــق الش بح
ــا يقارب أربع  ــية واالنتهاكات طيلة م ــازر الوحش من املج

سنوات من العدوان .
ــار الدكتور العمدي إىل أن جرائم تحالف العدوان  وأش
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاص املحكم ــن اختص ــدرج ضم تن
ــاوي جنائية  ــة اليمنية دع ــك الجمهوري ــة تحري وإمكاني
ــان  ــم الدولية الجنائية ومحكمة حقوق اإلنس أمام املحاك
ــفوعة  ــادرة يف إعداد ملفات الدعاوى مش ــة، واملب األوروبي
ــاكات  ــك االنته ــدة لتل ــني املؤك ــة والرباه ــق واألدل بالوثائ

لجرائم الحرب.
ــة  ــة متخصص ــة وطني ــكيل لجن ــة تش ــب برسع وطال
ــدوان بكافة أنواعها  ــتكمال ومتابعة توثيق جرائم الع الس
ــق القانوني  ــات ذات العالقة، والتوثي ــيق مع الجه والتنس
ــة ومحارض  ــع كافة األدل ــم العدوان م ــق لكافة جرائ الدقي

إثبات الحاالت من الجهات الرسمية ذات العالقة.
ــق والتقارير  ــتفادة من الوثائ ــدد عىل رضورة االس وش
ــة واإلقليمية  ــة الدولي ــات الحقوقي ــا املنظم ــي تملكه الت
ــان، ورفع  ــاكات حقوق اإلنس ــة بانته ــة ذات الصل واملحلي
دعاوى ضد مجرمي الحرب أمام املحاكم الوطنية واملحاكم 

األوروبية لحقوق اإلنسان أمام القضاء األوروبي.
ــق يف ورقته  ــى الرفي ــث حميد يحي ــرق الباح فيما تط
ــر  تقري ــا  أغفله ــي  الت ــدوان  الع ــاكات  وانته ــم  جرائ إىل 
ــص أويل تضمن  ــالل ملخ ــرباء الدوليني من خ ــق الخ فري
ــاكات دول تحالف العدوان بقيادة  إحصائية جرائم وانته
ــانية  ــف املجاالت اإلنس ــن يف مختل ــىل اليم ــعودية ع الس
ــة واالقتصادية والصناعية  ــة والغذائية والزراعي والصحي
ــن  ــا م ــاه والضحاي ــمكية واملي ــرثوة الس ــة وال واالجتماعي
ــارشة، إضافة إىل  ــكرية املب ــني جراء العمليات العس املدني
ــي الحياة  ــتى مناح ــارشة وغري املبارشة يف ش األرضار املب

التي أغفلها التقرير األممي.
ــات واملداخالت حول مضامني  وأثريت الندوة بالنقاش
ــان  ــر الخرباء الدوليني التابعني ملجلس حقوق اإلنس تقري
ــي  الت ــاكات  ــم واالنته الجرائ ــة  ــني كاف ــة بتضم واملطالب
ــعب اليمني أرضاً  ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق الش

وإنسانا وحضارة .
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صنعاء/ سبأ
نظمت لجنة الحشد والتنظيم ومديرية معني بالعاصمة صنعاء، أمس، الوقفة 
ــعر رصف الريال اليمني مقابل الدوالر وارتفاع  االحتجاجية الثالثة ضد تدهور س

أسعار املواد الغذائية.
ويف الوقفة، جدد عضو مجلس الشورى الشيخ صادق أبو شوارب عىل رضورة 
ــاربهم السياسية واتجاهاتهم الفكرية مع  أن يقف جميع املواطنني بمختلف مش
ــف الخبز رافضني عبث حكومة املرتزقة بالعملة الوطنية وإرصارهم عىل طبع  رغي
ــبب بارتفاع سعر الرصف وانهيار  املليارات من الرياالت دون غطاء األمر الذي تس

الريال اليمني إىل مستويات غري مسبوقة.
ــات  ــة الوقف ــع حمل ــل م ــة إىل التفاع ــة العاصم ــات أمان ــة مديري ــا كاف ودع

ــة كل يوم رفضاً  ــدة ومواصلة الوقفات االحتجاجي ــة أمام األمم املتح االحتجاجي
ــوف  ــي الذي لن يركع إال لله وس ــعب اليمن ــه تجويع الش ــول له نفس لكل من تس

يواجه قوى االستكبار والغطرسة العاملية بمختلف مسمياتها.
ــعب اليمني  ــة أن %75 من الش ــن الوقفة االحتجاجي ــان الصادر ع ــد البي وأك
ــاعدات  ــون عىل املس ــري قادر عىل رشاء الغذاء الكايف منذ بداية العدوان ويعيش غ

اإلنسانية.
ــوف يؤدي إىل حدوث كارثة إنسانية ال يمكن تالفيها  مبينا أن إغراق العملة س
ــة والنازحني واألطفال  ــة الفقرية والضعيف ــاط الفئات االجتماعي ــة يف أوس وخاص

والنساء.
ــي للورقة  ــعودي اإلمارات ــدوان واالحتالل الس ــتخدام قوى الع ــار إىل أن اس وأش

االقتصادية لرتكيع الشعب اليمني بعد أن فشل عسكريا يعد جريمة ضد اإلنسانية.
ــوارب األمني العام لألمم املتحدة ومبعوثه إىل اليمن مارتن غريفتث  ودعا أبو ش
ــدي إىل العمل عىل وقف  ــز غران ــانية يف اليمن لي ــؤون اإلنس ــق املقيم للش واملنس
ــوري وعاجل لتاليف  ــكل ف ــعب اليمني بش العدوان والحرب االقتصادية عىل الش

مجاعة محققة وخاصة يف أوساط الفئات االجتماعية الفقرية والضعيفة.
ــات املوظفني  ــاء ورصف مرتب ــك املركزي إىل صنع ــادة البن ــب البيان بإع وطال
ــم وإدانة الحصار االقتصادي  ــم املتحدة هي الضامنة عىل ذلك، وتجري كون األم
ــيلة وسالح يف املعركة وتجويع  ــتخدام الغذاء والدواء كوس والتجويع املمنهج واس
الشعب اليمني بشكل جماعي من قبل تحالف العدوان السعودي اإلماراتي عىل 

اليمن.

وقفات احتجاجية ضد تدهور العملة الوطنية وارتفاع األسعار بصنعاءوقفات احتجاجية ضد تدهور العملة الوطنية وارتفاع األسعار بصنعاء

صنعاء / سبأ 
ــوم  الي ــم  والتنظي ــد  الحش ــة  لجن ــم  تنظ
ــىل هامش الوقفات  ــاء مؤتمرا صحفيا ع األربع
ــة التي تنظمها اللجنة ضد ارتفاع  االحتجاجي
أسعار املواد الغذائية وتدهور سعر الريال أمام 

مكتب األمم املتحدة بصنعاء.

ــالم  ــائل اإلع ــان وس ــة يف بي ــت اللجن ودع
ــة لتغطية املؤتمر الصحفي  املحلية والخارجي
ــر  آخ ــىل  ع ــوء  الض ــه  في ــلط  ستس ــذي  ال
املستجدات بشأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
ــعر  ــة بس ــه يف املضارب ــدوان ومرتزقت ودور الع

الرصف من أجل تجويع الشعب اليمني.

ــوم مؤتمرا  ــد والتنظيم تعقد الي ــوم مؤتمرا لجنة الحش ــد والتنظيم تعقد الي لجنة الحش
صحفيا أمام مقر األمم المتحدة في صنعاءصحفيا أمام مقر األمم المتحدة في صنعاء

ــــام تـــراجـــع الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــف أم ــق ــــــوزراء ي ــــام تـــراجـــع الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــجــلــس ال ــف أم ــق ــــــوزراء ي مــجــلــس ال
ــى األوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــة ــل ــا الــكــارثــيــة ع ــه ــات ــاس ــك ــع ــى األوضـــــــاع الــمــعــيــشــيــةوان ــل ــا الــكــارثــيــة ع ــه ــات ــاس ــك ــع وان
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ـــي الـــصـــدور ـــر كـــثـــيـــراً ف ـــأخ ـــم وت ـــرائ ـــج ـــن ال ــــم إيــجــابــيــاتــه أغـــفـــل كـــثـــيـــراً م ـــي الـــصـــدورالـــشـــامـــي : الــتــقــريــر رغ ـــر كـــثـــيـــراً ف ـــأخ ـــم وت ـــرائ ـــج ـــن ال ــــم إيــجــابــيــاتــه أغـــفـــل كـــثـــيـــراً م الـــشـــامـــي : الــتــقــريــر رغ


