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 10/2/2021صنعاء، 

 منظمة وشبكة حقوقية تطالب بتجميد مبيعات األسلحة  99

 ووقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن

أزمة  أكبر إن استمرار الحصار والحرب على اليمن المتواصلة منذ ستة أعوام جعل هذا البلد يعيش

ف شرات االعشريد إنسانية عرفها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، باإلضافة لقتل وجرح وت

عل ما ج. ما المدنيين وتدمير البنية التحتية وصعوبة توصيل الغذاء واألدوية الضرورية لليمنيين

عاجلة  ت إنسانيةمليون طفل، بحاجة ماسة لمساعدا 12في المائة من السكان، منهم  ٨٠يقرب من 

الج د للعورفع الحصار، السيما فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لنقل الجرحى إلى خارج البال

 .ولوصول المساعدات اإلنسانية من أغذية ووقود ومواد طبية

لجديد لرئيس ااالموقعة أدناه عن ارتياحها لقرارات إدارة حقوقية منظمات الالفي هذا السياق تعرب 

اريخ (، والحكومة اإليطالية)بت27/1/2021المتحدة األمريكية، جو بايدن)بتاريخ للواليات 

ملة صحيح آ( تجميد مبيعات األسلحة للسعودية واإلمارات، وتعدها خطوة في االتجاه ال29/1/2021

ايجابا  يسهم بتنفيذها فوراً. كما تطالب بإلغاء كافة صفقات األسلحة حيث ترى في هذه الخطوات ما

 -منيالحرب في اليمن، لحقن الدماء وكخطوة ضرورية إلحالل السالم عبر الحوار الي في وقف

 .اليمني برعاية األمم المتحدة وتفعيل دورها

ميد بيع ا لتجويطالب الموقعون على البيان كافة الدول، وبخاصة بريطانيا وفرنسا، أن تبادر بدوره

 .منإنتهاء الحرب وإحالل السالم في اليالسالح إلى السعودية واإلمارات، أقله إلى حين 

 المنظمات الموقعة:

 اتحاد النقابات العمالية المستقلة/ األردن -1

  عداملغاء عقوبة اإلاالئتالف التونسي إل -2

نظمات م 10يضم االئتالف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن) -3

 (حقوقية

 فلسطين/لبنان.التجمع االكاديمي في لبنان لدعم  -4

 التجمع الثقافي النسوي من أجل الديمقراطية/ العراق -5

 التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني/لبنان -6

 (SCODP)التحالف السوري لمناهضة عقوبة اإلعدام -7

 التحالف العراقي لمناهضة عقوبة اإلعدام / العراق  -8

 (ربيةعبلدان  10من تحالف ومنظمة  11يضم التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام)   -9
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 في سورية 1325التحالف النسائي لتفعيل قرار مجلس االمن رقم   -10

 التحالف اليمني لمناهضة عقوبة اإلعدام/ اليمن  -11

 تحالف إنسان لحقوق االنسان / العراق -12

 تحالف عائالت المختفين قسرا في الجزائر /فرنسا -13

 جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/ العراق -14

 األردنية لحقوق اإلنسان/ األردنالجمعية  -15

 الجمعية اإلنسانية لحقوق اإلنسان/العراق -16

  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية -17

 جمعية الحقوقيين األردنية/االردن -18

 جمعية السيدات العامالت/األردن -19

 جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء/ األردن  -20

   والثقافات والهجرة بالضفتين/تونسجمعية المواطنة والتنمية  -21

 الجمعية الموريتانية لترقي الحقوق/ موريتانيا -22

 جمعية النساء العربيات/ األردن -23

 الجمعية الوطنية للعمل اإلنساني/اليمن -24

 جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة/تونس  -25

 جمعية خلق وابداع من أجل التنمية و التشغيل/تونس -26

 نسائية/األردنجمعية رؤى   -27

 جمعية فنون وثقافات بالضفتين/تونس   -28

 جمعية منتدى عّمان لحقوق اإلنسان/األردن -29

 جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية/تونس  -30

 التونسية للدفاع عن القيم الجامعية الجمعية -31

 الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق اإلنسان/تونس -32

 حقوق اإلنسانالرابطة الجزائرية للدفاع عن  -33

 رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين/لبنان  -34

 رابطة مدربي حقوق اإلنسان في كردستان العراق  -35

 (منظمات حقوقية 10تضم الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان) -36

شخصية نسائية  60هيئة نسوية سورية و57تضمشبكة الدفاع عن المرأة في سورية ) -37

 (مستقلة سورية

 السودانيين/ السودانشبكة الصحفيين  -38
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