بيان صادر عن االتحاد العربي للنقابات لوضع حد لالنتهاكات التي
يتعرض لها المدنيين في اليمن
بفعل الصراعات الداخلية والنزاع المسلل

شهلهد ا الليموا والصل

المصصلاعد الصل

دزاشلدت بهل ل

خطير ذه األشام ودسببت بزشادة االنصهاكات ضد المدنييو العزلا ما نصج عنه انهيارا كارثيا فل

رلرو

حياة الهعب اليمن .
و أمام ذا الوضع المصفاقم فإن االدحاد العرب
العللالم و الموموعللة الدوليللة للعمللل عل ل
االنصهاكات المصواصلة الص
ضد ا الموصمع الدول

للنقابات شدعو كل القوى الدشمقراطية والصقدمية ف

نهللا

النللزاع المسللل

داخللل اللليمو ووضللع حللد لهللذه

دطال المدنييو والناشلطيو والصلحفييو والصل

البلد أن شقاومهلا و شقل

و شحمل كافلة مسللوليصه لفلرح حصلرام حقلوس ا نسلان وحماشصهلاا واد لا

ا جرا ات بحق الوهات الذشو شرد بون ذه االنصهاكات.
فمنللذ وللنوات ودحدشللدا  1122و للو دللارشو وللقوط النسللام السللابق ودخللول اللليمو مرحلللة انصقاليللةا
والهعب اليمن

شعان

مو ررو

صعبة ومعاناة شومية شعيهها الملواطو بسلبب نعلدام ال لدمات

األواوية وعدم دوفرالمواد الغذائية وال هربا والمهصقات النفطيةا رافقه دض م غيلر مسلبوس فل
األوعار جرا األزملات االقصصلاشةا فضلن علو معانلاة أال
الوهاز ا داريا نا يك عو العامليو ف
كما وا م دردي الوضع األمن
ف

قطاعات أخرى والص

جرا األزمة االقصصادشة ل

النسام السابقا الفراغ الدوصوري و السياو

أزمة اقصصادشة و اجصماعية مزمنة دحولت ل
فلقد عمدت

ذه األطرا

عل

لم صل

أدن

ررو

غصنام أصحاب االمصيلازات ومراكلز النفلو

لصحقيق المزشد مو المنلافع و دخلال البللد فل

شعال النعرات القبلية والدشنية والمناطقية فأصبحت حربلا مفصوحلة
ال مصلالحهاا و لو ملا جعلل المولال فسليحا

الملواطنيو ومسلرحا للصلراعات الهادفلة لل

البلد .كل لك مع االوصهصار الصارخ بمصال
لذا فإن االدحاد العرب

دعصمد عل

االجر اليوم .

نزاعات مسلحة.

مو أجل الهيمنة دهارك فيها جيوش اجنبية ال دراعل
أنواع ا عصدا ات علل

الملورفيو بلدون مردبلات وخاصلة ملورف

الهعب اليمن

السليطرة علل

لذا

.

للنقابات شعلو دضامنه مع العمال و وشهم وكافة الهلعب اليمنل ا اللذي فقلد

الحياة اآلمنةا كما شطالب بإنها

ذه المأواة الودشدة ف

المنطقة العربية فورا.

