
  
 

 منالحصار وبناء السالم في الي رفعوالعدوان و إعالن تونس لوقف الحرب 

"  آفاق السالم في اليمن ودور المجتمع المدني"ندوة  9102 فيفري/ شباط 7و5خالل الفترة بين  تونساحتضنت مدينة 
بمبادرة من منظمات حقوقية " وبناء السالم في اليمن والعدوان ورفع الحصار إعالن تونس لوقف الحرب"خلصت فيها إلى إصدار 

من مركز  ،ائر،مصر، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، األردن واليمن، وبتنظيمبلدان عربية هي تونس، المغرب الجز من عشرة 
 . تونس لحرية الصحافة والجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

اء اإلنساني الكارثي في اليمن جر  واقع ال، ثالثة أيامالتحليل والرصد، وعلى مدى بالدراسة و  ندوةال هوتناول المشاركون في هذ
وضعًا إنسانيًا مأساوًيا مع تزايد عدد الضحايا من المدنيين  رجااًل ونساءً  اليمن ، حيث يعيش الحرب والعدوان وآفاق السالم فيه

مليون شخص مهدد  01يث سجلت منظمة اوكسفام ح ،واقتصاده ونسيجه االجتماعي ووحدة أراضيه ة التحتيةتوتدمير بني
يتم ذلك في ظل و . دقائق طفل نتيجة الحرب 01لجوع وحسب اليونسيف يموُت كل من ا واطفل مات 05111لمجاعة وان هناك با

البيئية و  كافة الحقوق المدنية والسياسية واإلقتصادية واالجتماعية والثقافية فيهتنتهك  حيث ،العالمية وسائل اإلعالمتعتيم 
 تدارك كارثة إنسانية محدقة بالشعب اليمني؛بضرورة مما دق ناقوس الخطر للعالم أجمع  والتنموية،

نطالقًا من مبادىء القانون الدولي لحقوق ا وتقرير  ،نظام روما االساسيو قانون الالجئين، و  ،والقانون الدولي اإلنساني ،إلنسانوا 
ومبادىء التعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية،  ،مم المتحدةنسان باالراء التابعة لمجلس حقوق االمجموعة الخب

 .المة أراضيهاوبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على ثرواتها ووحدة وس

، كإطار "الحصار وبناء السالم في اليمن رفعوالعدوان و  إعالن تونس لوقف الحرب"باعتماد  ندوتهمواختتموا أعمال 
الحصار  العدوان ورفعالحقوقي لوقف  اإلئتالف"وقرروا تأسيس  .المجتمع المدنيمن يرغب من مرجعي موجه وناظم لعمل 

 : كفضاٍء للتنسيق والعمل المشترك، وأوصوا بما يلي" وبناء السالم في اليمن
 .كافة األعمال القتاليةعلى اليمن وتجميد  والعدوان وقف الحرب :أولا 
 . ودون قيود المساعدات اإلنسانية بشكل عاجل السماح بدخولو  وبخاصة مطار صنعاء اليمن رفع الحصار عن: ثانياا
 .االمم المتحدةب حقوق االنسان اء التابعة لمجلس  اعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبر : ًً ثالثا
طالقتنفيذ اتفاق استوكهولم حول الميناء وسالمة المدنيين بالحديدة و : رابعاا   .سراح كافة أسرى الحرب وكشف مصيرالمفقودين ا 

  .تقرير مصيرهفي يمني ب الالتأكيد على حق الشع: خامساا 
 .لية القرار السالماعتماد العدالة االنتقالية كآ: ًً سادسا
  .وقف بيع االسلحة لجميع االطراف: سابعاا 
.الناتجة عن الحرب في اليمن لتجاوز التضليل االعالمي الخروقاتمنصة اعالمية لرصد وفضح  انشاء: ثامناا   

  
.انشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والعدوان في اليمن: تاسعاا   

 

 


