منظمة محلية تتهم الحوثيين بنهب ممتلكات مقرها بصنعاء
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عبرت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (جوباك  )GOPACعن استيائها في بيان
صادر عنها جراء نهب واتالف اثاث ووثائق مكتب فرعها في اليمن مكتب منظمة برلمانيون
يمنيون ضد الفساد (يمن باك  )YemenPACفي  18من ابرايل السابق باعتباره إهانة
للحقوق العامة وحريات جميع المنظمات.
ودعت المنظمة الحوثيين الحترام الحقوق والحريات ،باعتبار المنظمة العالمية تعمل من
اجل مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خالل العمل مع شبكات متعددة الحزبية .
ودعت جميع المنظمات المماثلة ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات المحلية واإلقليمية
والدولية لحقوق اإلنسان للوقوف معها لمواجهة الطغيان " الحوثي "حسب تعبيرها
بيان صادر عن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (جوباك  )GOPACحول نهب
مكاتب منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك  )YemenPACفي صنعاء.

إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (جوباك )GOPACتشعر باالستياء جراء نهب
مكتب فرعها الوطني في اليمن مكتب منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن
باك  ،)YemenPACواتالف االثاث والوثائق ،والتعدي على حقوق وحريات منظمتنا في
مكافحة الفساد.
وقد نفذت عملية االقتحام في  18من ابريل من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء
عاصمة اليمن ،إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (جوباك )GOPACوشركائنا
الوطنيون عبارة عن شبكات متعددة الحزبية مع التزام جوهري لمكافحة الفساد وتعزيز
الشفافية.
نحن نتعاون مع أعضاء من جميع األحزاب في البرلمان لضمان عمل غيرمنحاز،وإن هذا
االعتداء على مكتبنا الوطني في اليمن هو إهانة للحقوق العامة وحريات جميع
المنظمات،وندعو جميع المنظمات المماثلة ،ومنظمات لمجتمع المدني ،والمنظمات المحلية
واإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان للوقوف معنافي مواجهة هذا الطغيان.
كما نحث الحوثيين على تقدير منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك )YemenPAC
وأعضائها من اجل العمل الثاقب والقوي الذي يقومون به من أجل تخليص اليمن من الفساد
وضمان الرخاء والرفاهية لجميع المواطنين في البالد.
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ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﻬﺐ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ – ﺻﻨﻌﺎﺀ:
ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
)ﺟﻮﺑﺎﻙ  (GOPACﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ
ﺟﺮﺍﺀ ﻧﻬﺐ ﻭﺍﺗﻼﻑ ﺍﺛﺎﺙ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
)ﻳﻤﻦ ﺑﺎﻙ  (YemenPACﻓﻲ  18ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺍﻳﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺑﻌﺘﺒﺎﺭه

ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ.
ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ،ﺑﻌﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ .
ﻭﺩﻋﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ " ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ "ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ
ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺟﻮﺑﺎﻙ  (GOPACﺣﻮﻝ ﻧﻬﺐ ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻳﻤﻦ ﺑﺎﻙ  (YemenPACﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺟﻮﺑﺎﻙ (GOPACﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﺟﺮﺍﺀ ﻧﻬﺐ ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﺮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻳﻤﻦ ﺑﺎﻙ
 ،(YemenPACﻭﺍﺗﻼﻑ ﺍﻻﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
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ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﻓﻲ  18ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎﺀ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺟﻮﺑﺎﻙ (GOPACﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻌﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﺤﺎﺯ،ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻫﻮ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ،ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻌﻨﺎﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺤﺚ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﻤﻨﻴﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻳﻤﻦ ﺑﺎﻙ (YemenPAC
ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺜﺎﻗﺐ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﺗﻢ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺖ   www.altagheer.comﺭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺒﺮhttp://altagheer.com.com/news81048.html :
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