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الموضوع :ردود على استفساراتكم.
نشكركم على تواصلكم معنا بشأن أوضاع حقوق اإلنسان فً الجنوب .ونجدها فرصة ان نعةرب لكةم عةن اسةتعدادنا
التعاون معكم لما فً نصرة تلك الحقوق.
وقبل ان نوضح استفساراتكم ننوه الى انه فً الوقت الذي نعٌر فٌةه قضةاٌا حقةوق اانسةان جةل اهتمامنةال فةً الوقةت
نفسةةه توجةةد ا ةةرا تعمةةل علةةى تسةةاٌر القضةةاٌا اإلنسةةانٌ توةةران سٌاسةةٌ ل وٌتواصةةلون معكةةم ومة وٌةةركم مةةن
المنظمةةات الدولٌ ة اانسةةانٌ للتةةروٌ لمةةحاعم وٌةةر صةةحٌح ل هةةدفاا لةةوي الحقٌق ة بادع ةاءات با ل ة  .وبشةةأنه ن كةةد
استعدادنا تبٌٌن لكم حقٌق اي ادعاء ٌكون قد وصلكم من تلك اا را .
وبشأن استفساراتكم فٌمكننا ان نجٌب علٌاا بالتالً:
 )1حول أحداث اوس س الماضً وما تالهل نوضح لكم اناا حةدتت بةٌن أ ةرا عسةكرٌ  .وعلٌةه فةان وجةدت
هناك احتجاحات لبعن اافرادل فام ٌعتبرون فً تعداد اسرى الحربل كونام عناصر مقاتل ل منام من هةو
منتسب الى القوات المسلح الٌمنٌة ومةنام مةن هةو منتسةب الةى التنظٌمةات اارهابٌة مةن القاعةدة وداعة .
فأعدادهم معروفة لةدى القةوات العسةكرٌ المعنٌة ون كةد بأنةه ا ٌوجةد لةدى المجلةس اانتقةالً الجنةوبً أي
معتقلٌن م دنٌٌن أو مافٌٌن  .وبالنسب للمتامٌن بالقٌام بأعمال عن وإرهاب فام موقوفون لدى قوات اتمةن
التابع ة لةةوحارة الداالٌ ة وتسةةري فةةً حقاةةم اإلجةةراءات القانونٌ ة وبدمكةةانكم الرجةةوع إلدارة اتمةةن التابع ة
لوحارة الداالٌ لمعرف عددهمل بل بلعكس ٌوجد لدى الحكوم الشرعٌ معتقلٌن فةً محافظة شةبوة ٌتبعةون
قوات المجلس اانتقالً ولم ٌتم اإلفراج عنام حتى اللحظ .
 )2بشان ما إذا تلقى المجلس اانتقالً اٌ بالوات حول حةدوث انتااكةات بحةق المشةتكٌنل نفٌةدكم بةان المجلةس
وبالتنسٌق م ادارة أمن محافظ عدن قد قام بدعالم جمٌ الموا نٌن عن وجود اة تلفةونً مفتةو،ل ٌمكةن
اي منام ان ٌتقدم ببالواته عةن اٌة انتااكةات ٌواجااةا مةن اي ةر كةان .ونفٌةدكم بانةه لةم ٌتلقةى المجلةس
اانتقالً اٌ شكاوى لحاات اعتقال او ااتفاء قسري ضد افراد ٌاضعون له.
 )3ن كةةد لكةةم بانةةه لةةم ٌتسةةلم المجلةةس اانتقةةالً اٌ ة بالوةةات مقدم ة مةةن اٌ ة منظمةةات او افةةراد او مةةن الضةةحاٌا
وأسرهم تدعً بان افراد من القوات الجنوبٌ ارتكبت انتااكات بحقام.
 )4فٌما ٌاص تنقل أبناء المحافظات الشمالٌ إلى المحافظات الجنوبٌة فدننةا ن كةد أن ذلةك ٌةتم بصةورة بٌعٌة
وٌومٌ ة ل وأنةةه ا ٌوجةةد أي من ة لحرٌ ة الحرك ة والتنقةةل علةةى أبنةةاء المحافظةةات الشةةمالٌ ل فانةةاك عشةةرات
اآلا من اتسر الناححة مةن بعةن المحافظةات الشةمالٌ فةً محافظة عةدن وٌمارسةون حٌةاتام وٌتنقلةون
بشكل بٌعًل باإلضاف إلى أن هناك آا ال الب من المحافظات الشمالٌ ٌدرسةون فةً عةدن فةً المعاةد
العالً للقضاء وفً جمٌ كلٌات جامع عدنل وهناك اآلا مةن الباعة المتجةولٌن منتشةرٌن فةً مةدٌرٌات
محافظ عدنل فضالً عن المسافرٌن من أبناء المحافظات الشمالٌ الذٌن ٌسافرون بشةكل ٌةومً عبةر م ةار
عدن .ومن ٌتبت ارتكابه بجرٌم تال باتمن فدنه ٌتم التعامل معه وفقا ً للقانون.
 )5فٌما إذا تم دم قوات اامن الجنوبٌ مة قةوات الحكومة الٌمنٌة ل فدننةا سةندف باتجةاه ان تكةون تلةك القةوات
اتمنٌ هً من تحمً حقوق اانسانل وتحد من اٌ انتااكات ٌمكن ان ترتكب من قبل اٌ جا وضد اي

