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 دولة عربية14 شبكة وتحالف ومنظمة حقوقية من  99
صنعاء في عزاء مراسم استهداف جريمة تدين

الحصار وفك اليمن على العدوان بوقف وتطالب 
الخار ج في للعل ج للجرحى الفوري والنقل 

 
 المجزرةالتستهجان والتستنكارتدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بأشد عبارات 

المملكععة العربيععةالععتي ارتكبهععا طيععران التحععالف العربععي بقيععادة اليخيععرة المروعععة 
كانوا يقومون بواتجب العزاء التجتمععاعي فععيالمتكرر لمدنيين اتستهداف والالسعودية 

وتقععدم .8/10/2016العاصمة اليمنية صععنعاء عصععر يععوم السععبت قاعة كبرى في 
 للجرحى الشفاء العاتجل.متمنية اضحايال لتسر تعازيها

التي قتلت وتجرحت المئات من المواطنين هي بكعل معنعى الكلمعةوتعد هذه المجزرة 
مععن المجععازر قععاربرهيععب مسلسل وحلقة من ضد النسانية وتجريمة تجريمة حرب 

 آذار26 مجععزرة ارتكبهععا العععدوان السعععودي بحععق الشعععب اليمنععي منععذ 300ال 
 صععالت عديدة مععنمدن. عدوان أتى على كل شيء في محافظات و2015/مارس 

العراس، والمععدن، التسععواق، ومنععازل المععواطنين والحيععاء السععكنية، ومستشععفيات
 ومقععابر،وعيادات صععحية، ومععدارس، ومعامععل لتعبئععة الميععاه، ومععزارع، وتجسععور،

مختلععف قطاعععات البنيععة التحيععة شععملتمععن  ومبان حكوميععة وغيرهععا ومواقع أثرية،
 وراح ضععحيتها اللف مععن المععدنيين البريععاء مععن أبنععاء؛مختلععف محافظععات اليمععن

الشعب اليمني حسب ما ورد في تقارير المنظمات الحقوقيععة اليمنيععة والدوليععة. ومععن
المؤكد معا كعان لهعذه المجعزرة المروععة ومعا تسعبقها معن مجعازر بشععة أن ترتكعب
بمعزل عن الصمت والتواطؤ المصلحي(المععالي والسياتسععي) مععن قبععل المتنفععذين فععي

أصععحاب الكيععلمععن تجععار ومععوردي التسععلحة، المجتمععع الععدولي المنظمات الدولية و
، وهو ما يتنافى مععع واتجبهععا القععانونيبمكيالين حيال حقوق الشعوب وحقوق النسان

. واليخلقي وأتسهم في تجعل قادة العدوان على اليمن يفلتون من العقاب حتى اللحظة
ان عرقلة نقل الجرحى بواتسطة الطيران واتستمرار حظر الطيران المدني والحصععار

للجريمة الذي يشمل منع ديخول المستلزمات الطبية والنسانية يزيد من الثار السلبية
ويفاقم حالت الجرحى ويزيد عدد الضحايا.

المم المتحدة وبخاصععة المفوضععية السععامية لحقععوقعلى هذا النداء ويدعو الموقعون 
النسععان لتحمععل مسععؤوليتها ازاء تلععك النتهاكععات الممنهجععة الععتي يرتكبهععا العععدوان

فععيعاتجلععة للتحقيععق مسععتقلة  ةالسعودي بحق الشعب اليمني وتشكل لجنة تحقيق دولي
المجازر التي اتسععتهدفت مععدنيين مععن قبععل أطععرافهذه المجزرة الشائنة وغيرها من 

الحرب.
 الععتي تعععد تحععدياا تسععافراا،أن هععذه الجرائععم والمجععازرفي الختام على يؤكد الموقعون 

تفععترض ، الععدولي والنسععانيينالقععانونبأبشععع معا يمكععن تنتهك التي للرادة الدولية و
تحقيعقوعنعه  وقعف الععدوان علعى اليمعن وفعك الحصعارللجهود المبذولعة ا مضاعفة
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الشعععبهععذا  الدم اليمني وضمان حق تسفكلمعاناة النسانية والحد من اوإنهاء  لسلما
.ين دون وصاية أو تديخل يخارتجيمستقبلهايختيار في و كريمة في حياة حرة

 الععتي تععد تحعدياا تسععافراا،عتعداءات والجرائععم والمجععازرإويؤكد الموقععون أن هععذه ال
 النسععاني والقععانونالقععانون الععدوليالقععانون الععدولي وتنتهععك الععتي للرادة الدوليععة و

وقف العععدوان علععى اليمععنلالمبذولة الدولي لحقوق النسان تفرض مضاعفة الجهود 
عنه وتحقيق السلم وإنهععاء المعانععاة النسععانية والحععد مععن نزيععف الععدم وفك الحصار

 دونمسععتقبله ايختيععار فععي اليمني وضمان حق الشعب اليمني في حياة حرة كريمععة و
 وإلى أن يتحقق ذلك فإننا نطععالب اللجنععة الدوليعة للصععليب.نوصاية أو تديخل يخارتجي

ومععواد الطبيععة الحمر والمنظمععات الدوليععة والعربيععة بتععوفير الدويععة والمسععتلزمات
عاتجلة ونقل الجرحى للعلج في الخارج. بصورة التسعاف

المنظمات الموقعة:  
حقوق النسانمركز عمان لدراتسات .1
اللجنة العربية لحقوق النسان/باريس .2
 منظمعة فعي تعونس والمغعرب22التنسيقية المغاربية لمنظمعات حقعوق النسعان(وتضعم .3

والجزائر وموريتانيا)
 منظمة حقوقية)54 تضم(التحالف العراقي لمنظمات حقوق النسان.4
مضضن عضضدد فضضي حقوقيضضة  منظمضضة11 تضضضم( النسان حقوق عن والدفاع للتأهيل آمان شبكة.5

/ لبنانالعربية) الدول
مركز الخيام ليأهيل ضحايا التعذيب/لبنان.6
المركز الفلسطيني لقضايا السلم والديمقراطية/فلسطين.7
التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات/باريس.8
محامون من أتجل العدالة/اليمن.9

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان.10
المركز القانوني للحقوق والتنمية/اليمن.11
التحالف المدني للسلم وحماية الحقوق والحريات/اليمن.12
النسان لحقوق البحرين منتدى.13
 ةالديمقراطي والحريات الحقوق عن للدفاع يمن منظمه.14
التحالف العربي لمناهضة عقوبة العدام/الردن.15
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق النسان / فلسطين.16
التحاد العام لنساء اليمن.17
/الردنمنظمة رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق النسان.18
التحالف الردني لديمقراطية النتخابات.19
تجمعية النساء العربيات/الردن.20
مركز العلميات العربيات/الردن.21
التحاد الوطني للمعاقين/اليمن.22
النسان(تجنيف) وحقوق العادلة المحاكمة لدعم الدولي المركز.23
مؤتسسة البيت القانوني/اليمن.24
الشبكة العربية لمدربي حقوق النسان.25
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مؤتسسة البيت الديمقراطي / اليمن.26
تجمعية منتدى عمان لحقوق النسان.27
 أبريل للتوعية الديمقراطية/اليمن27منظمة .28
مركز دمشق للدراتسات النظرية والحقوق المدنية/السويد.29
الشبكة الردنية لمدربي حقوق النسان.30
مؤتسسة حماية التراث الثقافي/اليمن.31
التحالف الردني لمناهضة عقوبة العدام.32
مركز إعلم حقوق النسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين.33
/اليمنالنسان لحقوق عداله منظمهلن.34
 عدامإال ةعقوب ةلمناهض اليمني التحالف.35
/اليمنوالسلم منألل أةالمر شبكه.36
 مرصد حقوق النسان في السودان.37
 /اليمنبالبشر التجار لمكافحته الوطنيه المؤتسسة.38
 المتحدة للمم اليمنية لجمعيةا.39
اليمن عمال لنقابات العام لتحادا.40
 /فلسطينالفدرالية العربية للديمقراطية.41
اليمنيين المحامين نقابة.42
العدوان تجرائم لرصد اليمني المدني الئتلف.43
الفريق التسلمي من أتجل السلم/العراق.44
/اليمنالشعبية العدالة تحالف.45
 للجميع للتعليم اليمني الئتلف.46
/اليمن(تكاتف) المدني المجتمع لمنظمات الوطني التحالف.47
المركز الوطني لدراتسات التسامح ومناهضة العنف في تسورية.48
اليمنيات علمياتإال رابطة منتدى.49
اليمنيين العلميين تحادإ.50
ة/اليمنوالتنمي للحقوق تسام منظمة.51
اليمن لطفال العام التحاد.52
 تسورية في والديمقراطية النسان لحقوق العدالة منظمة.53
/اليمنوالحريات للحقوق تسباء شباب منظمة.54
منظمة القارة السمراء لحقوق النسان/ليبيا.55
/اليمنوالحريات للحقوق المنى دار.56
/اليمنالنسان وحقوق للتنمية عهد منظمة.57
الشبكة الردنية لمنظمات المجتمع المدني.58
 /اليمنحدود بل محامون منظمة.59
/اليمن التنموية مودة مؤتسسة.60
- أتستراليا النسان وحقوق للديمقراطية الخليج معهد.61
/اليمنالمدني المجتمع لمنظمات علىأال لمجلسا.62
واللجوء الهجرة قضايا ودراتسات لبحاث السوري المركز.63
/اليمنالنسان وحقوق للتنمية مسار مؤتسسة.64
للنساء/ موريتانيا الوطنية الشبكة.65
/اليمنوالحريات للحقوق العدالة شمس منظمة.66
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والحريات للحقوق اليمني المجلس.67
 المرأه لتنمية الطيبات مؤتسسة.68
ةالتجتماعي السلم شرعب تجمعية.69
الحقوق لترقية الموريتانية الجمعية.70
/اليمنطفل رادةإ منظمة.71
/اليمنالسلم انتفاضة منظمة.72
والسياتسية(اورنس) القانونية للتوعية اليمنية المنظمة.73
/ موريتانيا الرق ومكافحة الوطنية الوحدة أتجل من وقضية وعي منسقية.74
/اليمنالمستدامة التنمية مؤتسسة.75
/اليمنالنتخابية للدراتسات رؤى مركز.76
/اليمننسانإال وحقوق للتنمية الوتسط الشرق مؤتسسة.77
النسان وحقوق للديمقراطية اليمن منتدى.78
/اليمنوالحقوق للتنمية ةالحيا وهج مؤتسسة.79
 والديمقراطية النسان لحقوق اللمانية البحرينية المنظمة.80
/اليمنالنسان لحقوق العربية مؤتسسةال.81
القانون وتسيادة النتقالية العدالة أتجل من السوريين الحقوقيين رابطة.82
/اليمنللحقوق العالمي المجلس.83
العمال حقوق عن للدفاع السورية الرابطة.84
للتنمية/اليمن تمكين مؤتسسة.85
المدنية/اليمن الحقوق مركز.86
النسان لحقوق العربي الشقائق منتدى.87
الحقوقية/اليمن التجتماعية الضمير تجمعية.88
العلميين/اليمن المبدعين رابطة تجمعية.89
والتجتماعية القتصادية للحقوق السوري المركز.90
الصحية/اليمن للتنمية وقاية منظمة.91
المنظمة العربية للصلح الجنائي/مصر.92
/اليمن التنموية ناس تجمعية.93
بحجة/اليمن التجتماعية النسوية المستقبل تجمعية.94
النسان/لبنان لحقوق القليمي المنتدى.95
 / اليمن انسان منظمة.96
النسانية/اليمن والتستجابة للتنمية الوطنية المؤتسسة.97
والتنمية للديمقراطية التونسي المعهد.98
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات /مصر-تجنيف.99
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