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 . العامة للشؤون الخارجية للمجلس االنتقالي الجنوبي اإلدارة

 .جنيف

 م ٢٠٢٠سبتمبر  ١٤

 .لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ٤٥الدورة  انعقادبيان صحفي حول 

لمجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان  ٤٥في ظل مساعي دول العالم لتعزيز حقوق االنسان وحرياته العامة في بلدانها، تنعقد الدورة 
 .  يحرز المجلس تقدم في تفعيل آلياته الدولية الكفيلة بتعزيز وحماية تلك الحقوق إنوتلك الدول متفائلة في 

مبني على ثقته في إن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في  تفاؤلمن ) جنوب اليمن ( وبي ينتاب المجلس اإلنتقالي الجن هذا ما
 دورته الحالية سيعير أهمية خاصة للحقوق والحريات العامة في جنوب اليمن، 

ا وال يزال تلك الحقوق والحريات المهدورة ردحا من الزمن، والتي نتيجتها تعرض المواطنين الجنوبيين لمعاناة قاسية تجرعه
 ..أرواحهموسالمة  وأمنهميتجرعها، انعكست على حياتهم المعيشية 

المجلس االنتقالي الجنوبي هو استحقاق وطني انبثق من معاناة شعب الجنوب، فانه األكثر حرصا على حماية حقوق االنسان  إنوبما 
هذا ما أدى به . نضاالتهووجهوده  اهتماماتها في مقدمة تلك المعاناة، واضعا إياه أسبابفي جنوب اليمن، باذال كل ما بوسعه لرفع 

يعلن مؤخرا تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، كرد فعل على التسويف والمماطلة من قبل الحكومة اليمنية،  إن إلى
معاناتهم من جراء انهيار الخدمات  أسباب وإزالةهور الحياة المعيشية للمواطنين وبالذات فيما يتعلق بمطالبته العمل على وقف تد

الكهربائية والمائية وفقدان العملة المحلية لقيمتها التوازنية، مصاحب لها  واإلمداداتاألساسية بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية 
ة أشهر وعدم تسوية االرتفاع في أسعار السلع والخدمات الضرورية، مع التأخير في دفع معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين لعد

ذلك تعريض أمن واستقرار المواطنيين  إلىضف . المالية، عالوة على تجاهل رعاية أسر الشهداء وعدم معالجة الجرحى أوضاعهم
للخطر كنتيجة الستمرار وتزايد التصعيد العسكري من قبل القوات التابعة للحكومة اليمنية في محافظة أبين وسقوط المئات من القتلى 

وقد كانت أخر تلك االنتهاكات هو قيام قوات السلطة اليمنية بقمع . النار في يونيو الماضي إطالقعن وقف  اإلعالنحى منذ والجر
سبتمبر الحالي  ٣بتاريخ  وإقدامهاالتظاهرات الشعبية في كال من مدينة سيؤون محافظة حضرموت ومدينة المصينعة محافظة شبوة، 

 .محافظة شبوة أهاليتظاهرين واعتقال ستة وستين مواطن من الرصاص الحي على الم إطالقعلى 

إنسانية فان المجلس االنتقالي الجنوبي يحرص على بذل كل جهده للتغلب على أسبابها ورفع المعاناة من على  تلك األوضاع االً  أمام
واطني الجنوب من التمتع بحقوقهم تسّرع من وضع الحلول لها وتمكين م أنكاهل مواطني الجنوب، متخذا خطوات عملية من شأنها 

 .وحرياتهم األساسية وبحياة كريمة ومستقرة

واتساقا مع الجهود الحالية للمجلس االنتقالي الجنوبي، فأننا نؤمن بان الحل األمثل الستعادة الحقوق والحريات لمواطني الجنوب، 
الشامل لالزمة اليمنية من خالل العملية التي تشارك فيها تكمن في منحه حقه في استعادة دولته المستقلة، في إطار الحل السياسي 

 .الفاعلة على الساحة والتي تقودها األمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص لألمين العام السيد مارتن جريفتث األطرافجميع 

وفي الوقت الذي يؤكد المجلس اإلنتقالي الجنوبي رفضه وبشدة ألية أعمال من شانها انتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
وجود جهات معادية  إلىمنوها . يؤكد احترامه والتزامه بهذا المضمار في جميع أنحاء جنوب اليمن أن، يجدها مناسبة اإلنسانيالدولي 

 .ها سياسيا، على حساب ضحايا االنتهاكاترل األوضاع اإلنسانية لتجيياستغالتعمل على 

خاصة لمعاناة مواطني  أهميةيمنح  أن إلىالمجلس االنتقالي الجنوبي يدعو مجلس األمم المتحدة لحقوق االنسان في دورته الحالية  إن
  .عدم إفالت مرتكبيها من العقابللضحايا وضمانا ل إنصافاالجنوب ووضعها في المكانة المستحقة من االهتمام، 

  


