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 99منظمة وشبكة حقوقية تطالب بتجميد مبيعات األسلحة
ووقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن
إن استمرار الحصار والحرب على اليمن المتواصلة منذ ستة أعوام جعل هذا البلد يعيش أكبر أزمة
إنسانية عرفها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،باإلضافة لقتل وجرح وتشريد عشرات االف
المدنيين وتدمير البنية التحتية وصعوبة توصيل الغذاء واألدوية الضرورية لليمنيين .ما جعل ما
يقرب من  ٨٠في المائة من السكان ،منهم  12مليون طفل ،بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية عاجلة
ورفع الحصار ،السيما فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ،لنقل الجرحى إلى خارج البالد للعالج
ولوصول المساعدات اإلنسانية من أغذية ووقود ومواد طبية.
في هذا السياق تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن ارتياحها لقرارات إدارة الرئيس الجديد
للواليات المتحدة األمريكية ،جو بايدن(بتاريخ  ،)2021/1/27والحكومة اإليطالية(بتاريخ
 ) 2021/1/29تجميد مبيعات األسلحة للسعودية واإلمارات ،وتعدها خطوة في االتجاه الصحيح آملة
بتنفيذها فوراً .كما تطالب بإلغاء كافة صفقات األسلحة حيث ترى في هذه الخطوات ما يسهم ايجابا
في وقف الحرب في اليمن ،لحقن الدماء وكخطوة ضرورية إلحالل السالم عبر الحوار اليمني-
اليمني برعاية األمم المتحدة وتفعيل دورها.
ويطالب الموقعون على البيان كافة الدول ،وبخاصة بريطانيا وفرنسا ،أن تبادر بدورها لتجميد بيع
السالح إلى السعودية واإلمارات ،أقله إلى حين إنتهاء الحرب وإحالل السالم في اليمن.
المنظمات الموقعة:
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اتحاد النقابات العمالية المستقلة /األردن
االئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام
االئتالف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن(يضم  10منظمات
حقوقية)
التجمع االكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان.
التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية /العراق
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/لبنان
التحالف السوري لمناهضة عقوبة اإلعدام)(SCODP
التحالف العراقي لمناهضة عقوبة اإلعدام  /العراق
التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام( يضم  11تحالف ومنظمة من  10بلدان عربية)
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التحالف النسائي لتفعيل قرار مجلس االمن رقم  1325في سورية
التحالف اليمني لمناهضة عقوبة اإلعدام /اليمن
تحالف إنسان لحقوق االنسان  /العراق
تحالف عائالت المختفين قسرا في الجزائر /فرنسا
جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية /العراق
الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان /األردن
الجمعية اإلنسانية لحقوق اإلنسان/العراق
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية الحقوقيين األردنية/االردن
جمعية السيدات العامالت/األردن
جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء /األردن
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين/تونس
الجمعية الموريتانية لترقي الحقوق /موريتانيا
جمعية النساء العربيات /األردن
الجمعية الوطنية للعمل اإلنساني/اليمن
جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس
جمعية خلق وابداع من أجل التنمية و التشغيل/تونس
جمعية رؤى نسائية/األردن
جمعية فنون وثقافات بالضفتين/تونس
جمعية منتدى ع ّمان لحقوق اإلنسان/األردن
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية/تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق اإلنسان/تونس
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان
رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين/لبنان
رابطة مدربي حقوق اإلنسان في كردستان العراق
الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان(تضم  10منظمات حقوقية)
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم57هيئة نسوية سورية و 60شخصية نسائية
مستقلة سورية)
شبكة الصحفيين السودانيين /السودان
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الشبكة العراقية لمنظمات حقوق اإلنسان/العراق(تضم  54منظمة حقوقية)
الشبكة العربية لمدربي حقوق اإلنسان
شبكة المرأة للسالم واألمن /اليمن
الشبكة الوطنية السورية للسلم األهلي واألمان المجتمعي
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنسان(تضم  92منظمة ومركز وهيئة بداخل
سورية)
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سورية ( ل.د.ح).
اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/باريس.
اللجنة الكردية لحقوق اإلنسان في سوريا (الراصد).
اللجنة الوطنية لجمعية التضامن المدني/تونس
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان/جنيف
المجلس الدولي لإلغاثة والتنمية
المجلس العالمي للحقوق والحريات(امريكا)
المجلس اليمني للحقوق والحريات /اليمن
المدرسة الديمقراطية /اليمن
مرصد العالم العربي للديمقراطية واالنتخابات/فلسطين
مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية(شمس)/فلسطين
مركز اإلعالميات العربيات /األردن
مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب /لبنان
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات /جمعية سويسرية
المركز الفلسطينس الستقالل المحاماة والقضاء(مساواة)/فلسطين
المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية /فلسطين
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان/فلسطين
مركز الكلمة لحقوق اإلنسان /مصر
مركز تونس لحرية الصحافة/تونس
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية /السسويد
مركز رام هللا لدراسات حقوق اإلنسان /فلسطين
مركز ع ّمان لدراسات حقوق اإلنسان/األردن.
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معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان/البحرين
الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات /األردن
منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي/تونس
المنتدى المدني في السودان
منتدى تونس للتمكين الشبابي
منظمة التضامن لحقوق اإلنسان/ليبيا
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية
منظمة الفريق االسالمي للسالم /العراق
المنظمة الكردية لحقوق اإلنسان في سورية( DAD ).
منظمة الموئل للحقوق والتنمية /اليمن
المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية
المنظمة اليمنية لمكافحة العنف واإلرهاب/اليمن
منظمة بابل لحقوق اإلنسان/العراق
منظمة حريات اإلعالم والتعبيرـ حاتم  /المغرب
منظمة حقوق اإلنسان في سورية – ماف
منظمة ساوة لحقوق اإلنسان/العراق
منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان /البحرين
منظمة صوت حواء/تونس
منظمة عدالة لحقوق اإلنسان /اليمن
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن
مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان/اليمن
المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان/اليمن
المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد) /لبنان
المؤسسة اليمنية لمكافحة االتجار بالبشر /اليمن
نقابة الصحافة اإللكترونية /موريتانيا
الهيئة األهلية الستقالل القضاء /فلسطين
الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان/المغرب
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