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 نذكرة حقوقمة لنؤتنر قنة الجانعة العربمة تطالب بوقف الحرب والعدوان على المنن
 

قدم مركز تونس لحرية الصحافة نيابة عن اإلئتالف الحقوقي لوقف العدوان على اليمن مذكرة تتضمن 
 654نص إعالن تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن موقعا من قبل 

ة ومنظمة عربية وائتالف جمعياتية إلى وزارة الخارجية التونسية الموجه إلى مؤتمر قمة الجامعة جمعي
وتاليا نص اإلعالن مع أسماء . 9302آذار / مارس 03العربية وذلك صباح اليوم السبت الموافق 

 :دولة عربية 06الموقعين من 
 في المنن إعالن تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السال م

آفاق السالم في اليمن ودور "ندوة  9302 فيفري/ شباط 7و5خالل الفترة بين  تونساحتضنت مدينة 
إعالن تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء "خلصت فيها إلى إصدار "  المجتمع المدني
لمغرب الجزائر،مصر، بمبادرة من منظمات حقوقية من عشرة بلدان عربية هي تونس، ا" السالم في اليمن

السودان، العراق، لبنان، فلسطين، األردن واليمن، وبتنظيم، من مركز تونس لحرية الصحافة والجمعية 
 . المغربية لحقوق اإلنسان

اإلنساني واقع ال، ثالثة أيامبالدراسة والتحليل والرصد، وعلى مدى  ندوةال هوتناول المشاركون في هذ
اليمن رجااًل ونساًء وضعًا إنسانيًا  رب والعدوان وآفاق السالم فيه، حيث يعيش الكارثي في اليمن جّراء الح

مأساوًيا مع تزايد عدد الضحايا من المدنيين وتدمير بنيتة التحتية واقتصاده ونسيجه االجتماعي ووحدة 
طفل ماتوا  05333مليون شخص مهدد بالمجاعة وان هناك  06أراضيه، حيث سجلت منظمة اوكسفام 

وسائل ويتم ذلك في ظل تعتيم . دقائق طفل نتيجة الحرب 03الجوع وحسب اليونسيف يموُت كل من 
حيث تنتهك فيه كافة الحقوق المدنية والسياسية واإلقتصادية واالجتماعية والثقافية  العالمية، اإلعالم

محدقة بالشعب والبيئية والتنموية، مما دق ناقوس الخطر للعالم أجمع بضرورة تدارك كارثة إنسانية 
 اليمني؛

نطالقًا من مبادىء القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، وقانون الالجئين، ونظام  وا 
روما االساسي، وتقرير مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق االنسان باالمم المتحدة، ومبادىء التعايش 
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ة حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في السيادة على السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وبخاص
 .ثرواتها ووحدة وسالمة أراضيها

إعالن تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السال م في "باعتماد  ندوتهمواختتموا أعمال 
اإلئتالف "وقرروا تأسيس  .المجتمع المدنيمن يرغب من ، كإطار مرجعي موجه وناظم لعمل "المنن

كفضاٍء للتنسيق والعمل المشترك، " لحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السال م في المننا
 : وأوصوا بما يلي

 .وقف الحرب والعدوان على اليمن وتجميد كافة األعمال القتالية: أولا 
جل رفع الحصار عن اليمن وبخاصة مطار صنعاء والسماح بدخول المساعدات اإلنسانية بشكل عا: ثانماا

 . ودون قيود
 .اعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلِس حقوق االنسان باالمم المتحدة: ًً ثالثا
طالق سراح كافة أسرى الحرب : رابعاا   .وكشف مصيرالمفقودينتنفيذ اتفاق استوكهولم حول الميناء وسالمة المدنيين بالحديدة وا 

  .رير مصيرهتقفي يمني التأكيد على حق الشعب ال: خانساا 
 .اعتماد العدالة االنتقالية كآلية القرار السالم: ًً سادسا
 . وقف بيع االسلحة لجميع االطراف: سابعاا 
انشاء منصة اعالمية لرصد وفضح الخروقات الناتجة عن الحرب في اليمن لتجاوز التضليل : ثانناا 

.االعالمي  
  

 .لعدوان في اليمنانشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب وا: تاسعاا 
 

:ةالننظنات النوقع  
 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان .0
 مركز تونس لحرية الصحافة .9
 (منظمة 241وتضم )شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية  .0
 اليمن(/ ننظنة 211ومض م )تحالف منظمات المجتمع المدني المستقلة  .6
 (ننظنة 44ومض م )السودان /المنتدى المدني .5
 (ننظنة 45وتض م )لمنظمات حقوق اإلنسان الشبكة العراقية .4
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق : والنكون نن) اإلئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان .7

اإلنسان، الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرصد المغربي 
نتدى المغربي للحقيقة واإلنصاف، منتدى فرع المغرب، الم -للحريات العامة، منظمة العفو الدولية
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المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد /الكرامة لحقوق اإلنسان، جمعية عدالة
حاتم ،  –المغربي للسجون، الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان، منظمة حريات اإلعالم والتعبير 

القضاء، الهيئة الوطنية لحماية المال  منتدى المواطنين، الجمعية المغربية للدفاع عن استقالل
العام بالمغرب، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، المركز المغربي لحقوق اإلنسان، 

 (.مرصد العدالة بالمغرب
 الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان .0
 مصر /المنظمة العربية للعدالة اإلنتقالية .2

 منتدى البحرين لحقوق اإلنسان  .03
 لبنان/ام لتأهيل ضحايا التعذيبمركز الخي .00
 الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي .09
 مركز دمشق لدراسات الحقوق المدنية واالجتماعية .00
 الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق .06
 الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان .05
 اليمن/ منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية .04
 اليمن/ للتنمية وحقوق اإلنسان مؤسسة الشرق األوسط .07
 التحالف اليمني لمناهضة عقوبة االعدام .00
 اليمن/ منظمة عدالة لحقوق اإلنسان .02
 اليمن/ المؤسسة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر .93
 اليمن /منظمة الموئل للحقوق والتنمية .90
 اليمن/المنظمة الوطنية لمناهضة العنف واإلرهاب .99
 فلسطين"/ شمس"مقراطية  مركز إعالم حقوق اإلنسان والدي .90
 المغرب/ حاتم –منظمة حريات اإلعالم والتعبير .96
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان .95
 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات .94
 تونس / جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية .97
 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس .90
 االئتالف التونسي إللغاء عقوبة االعدام .92
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 تونس / اللجنة العربية لحقوق اإلنسان .03
 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب .00
 المعهد التونسي للعالقات الدولية .09
 تونس / مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية .00
 تونس / البيت الدولي لحقوق اإلنسان .06
 تونس / هضة التطبيع والصهيونيةالهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومنا .05
 تونس / رابطة الكتاب األحرار .04
 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية .07
 تونس / مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن .00
 تونس / الملتقى الدولي للشباب المناهض للصهيونية .02
 تونس / مركز مسارات للدراسات الفلسفية واللسانيات .63
 تونس / دة الوطنيةالمنتدى العربي للسيا .60
 تونس / رابطة التسامح .69
 تونس / جمعية منتدى ابن رشد .60
 تونس  / جمعية باب المغاربة للدراسات االستراتيجية .66
 تونس / جمعية مسرح الحلقة .65
 تونس / جمعية هوية المقاومة .64
 تونس / جمعية من حقي .67
 تونس/ جمعية أحرار باجة .60
 .العراق/ منظمة النجدة الشعبية .62
 العراق / ة للتوثيقالمنظمة االيزيدي .53
 شبكة تحالف األقليات العراقية  .50
 . العراق/ رابطة مدربي حقوق اإلنسان .59
 .العراق/ منظمة دراسات والمعلومات الجندرية .50
 .العراق/ منظمة البحوث والتنمية .56
 .العراق/ منظمة مراقبة حقوق اإلنسان في كوردستان .55
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 .العراق/ يمقراطياتحاد شبيبة الد .57
 .العراق/ جمعية الثقافة والتنمية االجتماعية .50
 .العراق/ رابطة المرأة كوردستان .52
 .العراق/منظمة مساعدات الصحية في كوردستان .43
 .العراق/ مركز االرشاد لحقوق اإلنسان .40
 .العراق/ منظمة استشارات القانونية .49
 .العراق/ الصحية  MCمنظمة  .40
 .العراق/ منظمة ماب .46
 .العراق/ ه للتنميةمنظمة ئيم .45
 .العراق/ مركز ميترو للدفاع عن صحفيين .44
 .العراق/ جمعية نساء من أجل اإلصالح والتطوير .47
 .العراق/ منظمة مساعدات اإلنسانية .40
 .العراق/ منظمة داري اإلنسانية .42
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 .جميعة نساء العراقية .79
 .العراق/ جمعية الوطنية لحقوق االنسان .70
 .المعهد العرقي لحقوق االنسان .76
 .العراق/ مركز حقوق المرأة اإلنسانية .75
 .جمعية الرافدين لحقوق االنسان في العراق .74
 العراق/ منظمة الفريق اإلسالمي من أجل السالم  .77
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 البحرين / منظمة سالم للديمقراطية وحقوق االنسان   .09
 البحرين / معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان  .00
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 األردن / الشبكة القانونية للنساء العربيات  .29
 جمعية الحقوقيين األردنيين .20
 األردن / مركز اإلعالميات العربيات .26
 األردن/ جمعية رؤى نسائية .25
 األردن / مركز منارة للعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان .24
 األردن/ جمعية السيدات العامالت .27
 األردن /شبكة المرأة لدعم المرأة .20
 األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام التحالف .22

 الشبكة األردنية لمدربي حقوق اإلنسان .033
 اليمن / مؤسسة المسار الثقافية الحقوقية  .030
 اليمن / مركز عين لإلنسانية للحقوق والتنمية  .039
 اليمن/ مؤسسة توليب لالستجابة والتنمية اإلنسانية .030
 اليمن / مؤسسة وقاية لالعالم الصحي .036
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 اليمن / منظمة بذور السالم .000
 اليمن / المنظمة اإلنسانية للعطاء .009
 اليمن / المركز اإلعالمي للتدريب والتنمية .000
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 المركز اليمني لحقوق اإلنسان  .096
 ليمنا/ مؤسسة الجليل للشباب والتنمية .095
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  اليمن/ مؤسسة اإلرادة والتحدي التنموية .006
 السودان / شبكة الصحفيين المستقلين  .005
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