
اجتماعه  يف  الوزراء  مجلس  ناقش 
املجلس  رئيس  برئاسة  أمس  األسبوعي 
التطورات  ،مجمل  باسندوة  سالم  محمد 
واألوضاع عىل الساحة الوطنية عىل ضوء 
املطلوبة  والجهود  األخرية،  املستجدات 
للتعامل العقالني والحكيم معها بما يفوت 
األمن  لتقويض  الساعني  عىل  فرصة  أي 
واالستقرار وإفشال عملية استكمال املرحلة 

االنتقالية الجارية.
اجتماعه  الوزراء  مجلس  واستهل 
األسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما عىل أرواح 
جميع الشهداء من مدنيني وعسكريني الذين 
سقطوا يف األحداث املؤسفة التي شهدتها 
العاصمة يوم أمس ,معربا عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته لذويهم وتمنياته بالشفاء 
العاجل للجرحى واملصابني ,معربا عن أسفه 
الشديد لهذه األحداث ,مؤكدا عىل أهمية 
اضطالع الجميع بمسؤولياتهم ملنع تكرارها.

واستمع مجلس الوزراء إىل تقرير من وزير 
الدفاع حول طبيعة هذه األحداث املؤسفة 
التي حدثت يف منطقة حزيز وأمام مجلس 
الوزراء وشارع املطار ،وما نجم عنها من 
التي  العالية  ،واملسؤولية  ضحايا  سقوط 
تحىل بها رجال القوات املسلحة واألمن يف 
مؤسسات  وحماية  املعتدين  مع  التعامل 
الدولة ومنع اقتحامها ,مشريا إىل تعقيدات 
الوضع الراهن يف العاصمة وما يتطلبه من 
تكاتف جميع الجهود الرسمية والشعبية 
الحتوائها وتفادي االنزالق إىل أتون الفوىض 

وما ال يحمد عقباه .
بالدور  عاليا  الوزراء  مجلس  وأشاد 
واألمن  املسلحة  القوات  ألبناء  البطويل 
البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن 
وأمنه واستقراره ويقدمون أرواحهم رخيصة 
من اجل حماية املواطنني وصون استقرار 
وسالمة الوطن ,الفتا إىل إن القوات املسلحة 
واألمن هي الضامنة لسيادة الوطن وأمنه 

واستقراره .
والتقدير  الشكر  عن  املجلس  وعرب 

العامة والسكان والطواقم  لوزارة الصحة 
الطبية واالسعافية واملستشفيات يف أمانة 
العاصمة والتي عملت بكل مهنية ومسئولية 
الطبية  الخدمات  وتقديم  إسعاف  عىل 
والعالجية العاجلة للمصابني والجرحى يف 

هذه األحداث دونما أي تمييز.
وأكد مجلس الوزراء وقوفه مع الجهود 
الجمهورية  رئيس  يبذلها  التي  املسؤولة 
التحديات  مع  للتعامل  الوزراء  ورئيس 
للمؤسسة  الكاملة  ومساندته   ، الراهنة 
الدفاعية واألمنية للقيام بمهامهما ,وتقديره 
يقدمها  التي  الجليلة  للتضحيات  الكبري 
وامن  الوطن  حماية  سبيل  يف  منتسبوها 
املواطنني ,الفتا إىل أن هذه التضحيات ستظل 
محفورة يف ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة 
تاريخه  صفحات  عىل  نور  من  بأحرف 
املعارص ,موضحاً حرص الحكومة عىل القيام 
بواجبها القانوني واألخالقي تجاه عائالت 
شهداء الجيش واألمن ,مرتحما عىل أرواح 
شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل 

للجرحى واملصابني.
وجدد املجلس التأكيد عىل أن التعقيدات 

واإلشكاليات الراهنة ومحاولة البعض الدفع 
بالوطن إىل أتون الرصاعات والفوىض تتطلب 
من جميع القوى السياسية واالجتماعية 
الخرية ان تقف صفا واحدا ملؤازرة الجهود 
الدولة  تبذلها  التي  والحكيمة  املسئولة 
الكارثية  تداعياتها  وتعاظم  تفاقمها  ملنع 
,مؤكداً عىل  الوطن  عىل حارض ومستقبل 
املسؤولية التكاملية والتضامنية بني الدولة 
الوضع  لتجاوز  املجتمع  رشائح  ومختلف 

الراهن وتكريس أجواء األمن واالستقرار .
ودعا املجلس جميع القوى السياسية إىل 
التحيل بأعىل درجات الحكمة واملسؤولية 
إزاء األوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن 
الوطن  لتحصني  بوسعها  ما  كل  وبذل 

وحمايته من األخطار املحيطة به .
وحث كافة األطراف عىل وحدة الصف 
وتأكيد  والوئام  السالم  بنهج  والتمسك 
حضور ثقافة الحوار لحل أي خالفات بني 
أبناء الوطن ،إضافة إىل نبذ العنف أو اللجوء 
إليه كوسيلة للتعبري عن الرأي أو للمطالبة 
بالحقوق أيا كانت هذه الحقوق مرشوعة أو 
خالف ذلك ,مؤكدا احرتام الحكومة وتفهمها 
واالعتصام  التظاهر  يف  املواطنني  لحق 
القانونية  مسؤوليتها  وعىل  السلمي 
والوطنية يف حماية هذا الحق والحفاظ عليه 
,داعيا الجميع اىل تغليب لغة العقل والحكمة 
الحضارية  بالصورة  الرأي  عن  والتعبري 
القانونية  املعمول بها للمطالبة بالحقوق 
واملرشوعة ،واالبتعاد عن التحريض واإلثارة 

والعنف.
مشددا عىل أن الحكومة لن تتهاون عن 
القيام بواجبها القانوني يف اتخاذ كل ما يلزم 
من إجراءات رادعة تجاه كافة الترصفات الال 
مسؤولة وغري القانونية ،وصون املمتلكات 
العامة والخاصة والحفاظ عىل امن وسالمة 

املواطنيني.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير املقدم 
التي  النتائج  ضوء  عىل  النفط  وزير  من 
توصلت إليها اللجنة الوزارية املشكلة بأمر 

املجلس لتعديل أسعار الغاز ، وما تم التوصل 
إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات 
الغاز لرشكة جي دي اف سويز للعام 2014م.
اتفاق  عىل  الشأن  بهذا  املجلس  ووافق 
رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لرشكة 
جي دي اف سويز للعام 2014م بحسب ما 

توصلت إليه اللجنة الوزارية.
حيث أقر تحويل 16 شحنة ما تبقى للعام 
أسواق  إىل  األمريكية  السوق  من  الجاري 
أخرى عىل أساس تثبيت عائد مبارش للدولة 
من العوائد وبإجمايل قدره 172 مليوناً و800 
،وذلك  كاملة  شحنة   16 لعدد  دوالر  ألف 
العام من  الدولة لهذا  باإلضافة إىل حصة 

مرشوع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.
وأكد املجلس عىل أن الكميات التي سيتم 
تصديرها (16 شحنة) تكون من املخصص 
لرشكة جي دي اف سويز بحسب اتفاقية 
شحنات  تعترب  وال  املوقعة  والرشاء  البيع 

إضافية أو تعويضية لسنوات سابقة.
النفط  وزير  الوزراء  مجلس  وفوض 
واملعادن بالتوقيع عىل العرض املقدم من 
املشرتي جي دي اف سويز والرشكة اليمنية 

للغاز الطبيعي املسال لرفع إيرادات الدولة 
األمريكية  السوق  من  شحنة   16 لتحويل 
إىل أسواق أخرى ,موجها بالبدء الفوري 
بالتفاوض حول األسعار مع املشرتي للعام 

القادم 2015م.
الوزارية  اللجنة  املجلس  وكلف 
باالستمرار يف التفاوض مع رشكتي توتال 
أسعار  تعديل  حول  سويز  اف  دي  وجي 
الغاز للعام 2015م.. منوها بالجهود التي 
هذا  يف  الوزارية  اللجنة  وتبذلها  بذلتها 
الجانب والنتائج االيجابية التي حققتها 
اليمني  الغاز  يف مفاوضات تعديل أسعار 
،واآلثار املتوقعة من هذه النتائج عىل تحسني 

إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.
منحة  اتفاقية  الوزراء  مجلس  وأقر 
بني  األوىل  باألحرف  واملوقعة  التمويل 
الجمهورية وهيئة التنمية الدولية ،والتي 
و300  مليوناً   86 تقديم  بموجبها  سيتم 
الخاصة  السحب  حقوق  من  وحدة  ألف 
اي ما يعادل 134 مليون دوالر، للمساهمة 
الرسيع  الدويل  الطريق  مرشوع  تمويل  يف 

صعدة - عدن.
املقطع  لبناء  املنحة  هذه  وستخصص 
الفرعي بني عدن ونوبة دكيم بطول 55 كيلو 
الدويل  الطريق  هذا  مسار  من  وذلك  مرتاً، 

الرسيع املزدوج.
ويشتمل املرشوع إضافة إىل بناء املقطع 
الفرعي بني عدن ونوبة دكيم بما يف ذلك 
املراجعة  وعمليات  البناء  عىل  اإلرشاف 
الفنية ألعمال البناء والخدمات االستشارية 
املؤسيس  والتعزيز  الدعم  ،عىل  الفنية 
املتضمنة إجراء الدراسات الفنية والوقائية 
الجدوى  ودراسة  واالجتماعية  والبيئية 
ومراجعة التصميم الحايل للمقاطع املختارة 
من مرشوع الطريق الدويل الرسيع صعدة – 
عدن ، فضال عن تعزيز القدرة املؤسسية 
لوزارة األشغال العامة والطرق إلدارة أصول 
لتنفيذ  موظفيها  قدرات  ،وبناء  املرشوع 

وصيانة وإدارة استثمارات الطرق.

وكلف املجلس وزير الشئون القانونية 
بعد التوقيع النهائي عىل االتفاقية بإصدار 
والتي تؤكد عىل   ، لها  القانونية  الشهادة 
الالزمة  أنها استكملت جميع اإلجراءات 
نافذة  أصبحت  وأنها  عليها  للمصادقة 
وملزمة قانونا للحكومة بموجب أحكامها 
,وأكد عىل وزير التخطيط والتعاون الدويل 
بالتنسيق مع وزير الخارجية إبالغ هيئة 
وموافاتها  القرار  بهذا  الدولية  التنمية 

بالشهادة القانونية.
مذكرة  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
التفاهم حول التعاون يف املجاالت العلمية 
يف  االستثمار  وتشجيع  والتقنية  والفنية 
مجال الطاقة والكهرباء واملوقعة بني بالدنا 
العرض  عىل  ،وذلك  الرتكية  والجمهورية 
رئيس  نائب  من  الخصوص  بهذا  املقدم 
الوزراء وزير الكهرباء ,وأقر تشكيل اللجنة 
الستكمال  البلدين  بني  املقرتحة  الفنية 

إجراءات التنفيذ.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اجتماعات 
الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية - 
األثيوبية املشرتكة والتي عقدت بصنعاء 

منتصف مايو املايض ,حيث وافق املجلس 
عىل محرض اجتماعات الدورة واملتضمن 
جوانب التعاون املشرتك التي تم مناقشتها 
يف مختلف املجاالت االقتصادية والسياسية 
لتعزيز  وغريها  واالجتماعية  والثقافية 
والتاريخية  الثنائية  العالقات  وتطوير 

املشرتكة بني البلدين والشعبني الصديقني.
التفاهم  وصادق املجلس عىل مذكرات 
مجاالت  يف  البلدين  بني  توقيعها  تم  التي 
والتأمينات  والطفولة  واألمومة  الشباب 
االجتماعية وتبادل القوى العاملة والتعاون 
يف  التنفيذية  الربامج  عن  ,فضال  الزراعي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  مجاالت 
واإلسكان  والسياحي  الثقايف  والتعاون 
والتنمية الحرضية وتطوير البلديات , ووجه 
باتخاذ  يخصه  فيما  كل  املعنيني  الوزراء 
االجراءات الالزمة لتنفيذ ما ورد يف محرض 
اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الوزارية 
اليمنية - األثيوبية املشرتكة ،وموافاة وزارة 
التخطيط والتعاون الدويل بنتائج ذلك وبما 

يستجد الحقا أوال بأول.
واطلع مجلس الوزراء عىل نتائج أعمال 
حقوق  وزيرة  برئاسة  الوزارية  اللجنة 
اإلنسان واملكلفة بدراسة توصيات مجلس 
حقوق اإلنسان وعددها 26 توصية , ووافق 
اللجنة  تقرير  يف  ورد  ما  عىل  الشأن  بهذا 
واملتضمن املوافقة عىل 10 توصيات وذلك 
استنادا اىل وثيقة مخرجات الحوار الوطني 
توصيات   7 ،ورفض  الحكومة  وبرنامج 
تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية والدستور 
توصيات   9 ,وتعليق  النافدة  والقوانني 
اللتباس مفهومها ولغتها وكونها تضمنت 
اإلشارة إىل أكرث من جانب وباعتبار أن اليمن 
قبول  وترفض  فقراتها  بعض  عىل  توافق 

الفقرات األخرى.
وكلف املجلس وزارة الخارجية بمخاطبة 
القنوات  عرب  اإلنسان  حقوق  مجلس 
الرسمية باملوقف الرسمي من التوصيات 

املحالة للدراسة.
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العيد الـ٥٢ لثورة الـ٢٦ من سبتم اِّـجيدة

ــة ــات الراهن ــع التحدي ــل م ــس يف التعام ــؤولة للرئي ــود المس ــع الجه ــة م ــوف الحكوم ــى وق ــد عل التأكي
ــار  ــن األخط ــه م ــن وحمايت ــني الوط ــؤولية لتحص ــة والمس ــي بالحكم ــف والتحل ــدة الص ــوة إىل وح الدع

مجلس الوزراء يناقش تطورات األوضاع على الساحة الوطنية والجهود املطلوبة الستكمال املرحلة االنتقالية
استمع إىل تقرير وزير الدفاع حول األحداث األخرية وما نجم عنها من سقوط ضحايا

التشديد على اتخاذ 
إجراءات رادعة تجاه 

كافة التصرفات 
الالمسؤولة وغري 

القانونية 

الموافقة على اتفاق 
رفع إيرادات الدولة 

من مبيعات الغاز 
لشركة جي دي أف 

سويز للعام ٢٠١٤م

إقرار اتفاقية منحة 
التمويل لمشروع 

الطريق الدويل 
السريع صعدة - عدن 

بـ ١٣٤ مليون دوالر

إب.. تدشني حملة "مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني"
إب / سبأ

إب  بمحافظة  أمس  دشنت   
حملة "مطلبي تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني" والتي تنظمها 
الوطني  للحوار  العامة  األمانة 
املنظمات  مع  بالتنسيق 

واملبادرات الشبابية.
وىف التدشني أكد وكيل املحافظة 
السلطة  مساندة  باشا  جربان 
املحلية باملحافظة ووقوفها من 
الحوار  مخرجات  تنفيذ  اجل 
عىل  التأكيد  مجدداً  الوطني.. 
وقوف أبناء املحافظة مع االمن 
الوطنية  والوحدة  واالستقرار 
ورفض  الجمهوري  والنظام 
النظام  عىل  الخارجة  األعمال 

والقانون وأعمال العنف.
ان  اىل  باشا  الوكيل  وأشار 
املساس بهذه املكتسبات الوطنية 
انقالبا  يعترب  عليها  واالنقالب 

مرفوضا ضد الوطن ومقدراته .
من جانبها ألقت منسقة األمانة 
هناء  الوطني  للحوار  العامة 
السماوي كلمة أشارت فيها اىل 
مؤامرات  من  الوطن  به  يمر  ما 
ودسائس وأعمال خارجة عىل 
الذي  األمر  والقانون  النظام 
الوقوف  الجميع  من  يستدعي 
االنتصار  اجل  من  واحدا  صفا 
العدوانية  األعمال  ضد  للوطن 
ونرش  التحريضية  والدعاوي 
إن  وقالت:  والفوىض..  الفنت 
الحل األنسب والوحيد لخروج 
البلد من الوضع الراهن هو تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني الذي 
اتفقت عليه كل القوى السياسية.
أن  السماوي  وأوضحت 
عرض  بتنفيذ  بدأت  الحملة 
يوم  جرافة  حديقة  يف  مفتوح 
املسرية  وتاله  املايض  الجمعة 

من  انطلقت  التي  الشبابية 
تحت  املحافظة  مبنى  أمام 
شعار "تنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني مطلبي".. مؤكدة أهمية 
إرشاك القوى الشبابية والفئات 
املهمشة واملرأة يف كافة الربامج 
واألنشطة التي سيتم تنفيذها 
حتى الوصول اىل عملية صنع 

القرار.
ولفتت منسقة األمانة العامة 
للحوار الوطني اىل أن كل أبناء 
يشاركوا  بأن  مطالبني  الوطن 
مشاركة فعالة يف إخراج البالد اىل 
بر األمان لتحقيق آمال وتطلعات 
الشعب اليمني يف حياة كريمة 

ومستقرة وآمنة.
فني  عرض  الحفل  تخلل 
(حب  عنوان  تحت  معرب 
نالت  شعرية  وقصائد  الوطن) 

االستحسان.

بدء التحقيق يف جرائم قتل الحوثيني ملواطنني يف حزيز
صنعاء/ سبأ

رشعت رشطة محافظة صنعاء يف إجراءات التحقيق 
وجمع االستدالالت يف حادثة مقتل املهندس يحيى 
عبدالرحمن  واملواطن  العامري  سعيد  محمد  أحمد 
مصطفى العماري واللذين ُقتال يوم أمس يف التصعيد 
املسلح لجماعة الحوثي ومداهماتها للمنشآت الخاصة 

والعامة يف منطقة حزيز.
وأكد مصدر أمني برشطة محافظة صنعاء لـ (سبأ) أن 
األجهزة األمنية لن تتوانى يف القيام بواجباتها القانونية 
يف مالحقة وضبط مرتكبي جرائم االعتداءات الغاشمة 
العامة  واملمتلكات  واملواطن  الوطن  بحق  والظاملة 

والخاصة ، وإحالتهم إىل العدالة لنيل جزائهم العادل .

عبدالعزيز الرتب: العمل الجماعي 
ضرورة إلخراج اليمن من أزمتها الراهنة

 / خليل املعلمي
قال الدكتور عبدالعزيز الرتب الخبري االقتصادي 
ورئيس االتحاد العربي للتنمية اإلدارية، إن بالدنا 
تحتاج إىل اإلرادة واإلدارة والعمل الجماعي من أجل 
إخراجها من أزمتها السياسية واالقتصادية الراهنة.
اليمني  املركز  أمس  نظمها  فكرية  ندوة  يف  وأكد 
للدراسات التاريخية واسرتاتيجيات املستقبل منارات 
بعنوان "رؤية لربنامج الحكومة يف ضوء اعتمادات 
املشهد السيايس وتحديات مكافحة الفساد واالختالل 
األمني" عىل رضورة إجراء حزمة من اإلصالحات 
االقتصادية لدعم االقتصاد الوطني وتطبيق مبدأ 

الثواب والعقاب يف األجهزة الحكومية.
وأضاف: نحن بحاجة إىل ترجمة األقوال إىل أفعال 
الوطني،  الحوار  مخرجات  تنفيذ  يف  قدماً  وامليض 
الذي  البلد  هذا  داخل  واالستقرار  األمن  وتحقيق 
انهكته الرصاعات، وعلينا تحديد ما نريده تنموياً 
واقتصادياً وتقديم مشاريعنا إىل املانحني لتنفيذها 
وإحداث تنمية حقيقية.. مشرياً إىل أن البنك الدويل 
يستبعد حدوث نمو اقتصادي يف اليمن ما لم تتفق 
النخب االجتماعية واألحزاب السياسية عىل مستقبل 

اليمن.
واستعرض الرتب خالل الندوة الوضع الراهن أمنياً 
واقتصادياً واجتماعياً وتأثري ذلك عىل التنمية، إذ ال 
تنمية دون استقرار أمني، متطرقاً إىل أسباب األزمة 
لتجاوزها  املمكنة  والحلول  الراهنة  االقتصادية 
واملتمثلة يف إجراء إصالحات مالية وتحديد املشكلة 
من خالل املوارد واإلدارة واستيعاب تعهدات املانحني 
تنموية  ومشاريع  إنمائية  برامج  تقديم  خالل  من 

تستوعب هذه التعهدات.

مناقشة موضوع ابتعاث أوائل الجمهورية للدراسة يف الواليات املتحدة
وزير التعليم العايل يلتقي السفري األمريكي

صنعاء /سبأ
والبحث  العايل  التعليم  وزير  بحث   
أمس  رشف  هشام  املهندس  العلمي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفري  مع 
التعاون  مجاالت  تيلر  ماثيو  بصنعاء 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

وتطويرها.
القضايا  من  عدداً  اللقاء  وناقش 
واملواضيع املتعلقة بالتعاون الثنائي بني 
البلدين يف مجال التعليم العايل والبحث 
الساحة  عىل  واملستجدات  العلمي 

الوطنية.
وخالل اللقاء تطرق الوزير رشف اىل 

موضوع ابتعاث الطالب أوائل الجمهورية 
للعام  املتحدة  الواليات  يف  للدراسة 
2014 – 2015م، واستكمال اإلجراءات 
الطالب  وكذلك  بسفرهم،  الخاصة 
الفائزين بامتحانات الكفاءة املرشحني 
للدراسة يف الواليات املتحدة، باإلضافة 
إىل زيادة عدد الفرص التنافسية املتاحة 
للدراسات العليا للطالب اليمنيني يف إطار 

برنامج منح الفولربايت األمريكي.
والبحث  العايل  التعليم  وزير  وعرب 
الحكومة  وتقدير  شكر  عن  العلمي 
األمريكية  للحكومة  اليمني  والشعب 
لليمن  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  عىل 

السياسية  املجاالت  مختلف  يف 
واالقتصادية واالجتماعية .

من جانبه أكد السفري األمريكي حرص 
مع  التعاون  وتطوير  تعزيز  عىل  بالده 
اليمن يف مختلف املجاالت وجدد تأكيد 
دعم بالده للتسوية السياسية والعملية 
املبادرة  تنفيذ  يف  وامليض  التنموية 
وتنفيذ  التنفيذية  وآليتها  الخليجية 

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد مساندة الواليات املتحدة لليمن 
يف مواجهة التحديات واملخاطر املحدقة 
بها والوقوف بحزم ضد كل ما يهدد أمنها 

واستقرارها.

املرصد اليمني يدعو كافة األطراف إىل تدارك الوقوع يف العنف والعودة إىل الحوار
 / ساري نرص

دعا املرصد اليمني لحقوق اإلنسان كافة األطراف إىل تدارك 
وحماية   الحوار  مربع  إىل  والعودة  العنف  موجات  يف  الوقوع 
أرواح الناس وتعزيز املمارسات السلمية والحفاظ عىل ممتلكات 

ومؤسسات الدولة واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان. 
وطالب املرصد األطراف املحلية والدولية برسعة التحرك العاجل 
والضغط عىل كافة األطراف من اجل حل الخالفات وعدم الدخول 
مهامها  أداء  من  وأجهزتها  الدولة  مؤسسات  وتمكني  العنف  يف 

بمسؤولية وحيادية.

األرواح  القوة واستهداف  له استخدام  بيان  املرصد يف  وأدان 
محذراً من خطورة التصعيد التي تنتجها األطراف املسلحة عىل 
حالة السلم واألمن يف العاصمة, مستنكرا األحداث الدامية التي 
شهدتها بعض األحياء يف العاصمة صنعاء من أحداث عنف ذهب 

ضحيتها قتىل وجرحى من املشاركني السلميني.
وحمل املرصد جميع األطراف املسلحة املسئولية الكاملة تجاه 
أي تجاوزات حدثت وتحدث لحقوق اإلنسان, مشددا يف الوقت ذاته 
عىل رضورة اإلرساع يف إجراء تحقيق محايد فيما شهدته صنعاء من 
أحداث وكشف الحقائق للرأي العام، ومحاسبة املسؤولني أياً كانوا 
ومن أي طرف منفذين وآمرين عن التجاوزات واالنتهاكات الحاصلة. 


