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 2018مارس  8التاريخ: 

 

 رسالة الى المبعوث األممي الجديد لدعم مشاركة حقيقية للنساء في اليمن

 

 إلى اليمنالعام لألمم المتحدة  لألمين المبعوث الخاص–األخ مارتن جريفيثس عناية 

 

 تحية طيبة وبعد،،،

 

، اليمن إلىنود، نحن النساء الموقعات أدناه، أن نرحب بحضرتكم في مهمتكم الجديدة كمبعوث خاص لألمين العام لألمم المتحدة 

 1325 بحسب قرار مجلس األمنونتمنى بأن تغتنم الفرصة لتعزيز مشاركة النساء بشكل فاعل في عملية صنع السالم واألمن 

 والعمل بشكل حقيقي مع مكونات المجتمع المدني في اليمن جنوبه وشماله. ذات الصلة  والقرارات

 

 لمحة عن وضع النساء في اليمن حاليا:

ال نخفيك بأننا نشعر بخذالن مما وصل به حال النساء في اليمن، فقد ارتفعت وتيرة العنف الموجه ضد النساء في أول خمسة 

، وبلغ عدد 2,4472عدد القتلى والجرحى من النساء إلى  لموثقة منت الحاالت ا، ووصل1%70أشهر من الصراع بنسبة 

النازحة وفي المجتمعات وقد بلغت نسبة األسر  ،3%76النازحين أكثر من مليوني شخص بلغت نسبة النساء واألطفال منهم إلى 

نوع من آليات التكيف ، والتي أصبحت 5%66وارتفعت نسبة زواج الصغيرات إلى ، 4%21التي تعيلها القاصرات المضيفة 

 8السلبية لمواجهة اتساع فجوة الفقر وفقدان الفرص االقتصادية لألسر، حيث بلغ عدد المحرومين من فرص المعيشة أكثر من 

، وقد أدى دم من برامج الحماية االجتماعيةفي ظل توقف كامل او تقطع الرواتب وانقطاع الدعم المالي المق 6مليون شخص

لصحية إلى نتائج كارثية بالنسبة للنساء وانتشرت األوبئة مثل الكوليرا الذي وصل عدد  المشتبه بإصابتهم انهيار المنظومة ا

وجهة ضد . وزادت بشكل كبير انتهاكات حقوق اإلنسان الم8%50بلغت نسبة النساء المصابات و، 7بأكثر من مليون شخص

والمآتم والمدارس واألسواق، وقنصهن بشكل مباشر وسقطن  في بيوتهن وفي األعراس الطيرانقصف النساء فتم استهدافهن ب

 ضحايا القصف العشوائي واأللغام، وتم االعتداء عليهن بالرصاص الحي والضرب خالل وقفاتهن االحتجاجية واعتقالهن قسريا. 

 

، فقد كن 9ليةومع كل هذه المآسي، لم تتوقف النساء في اليمن عن العمل في صنع السالم وخصوصا في المجتمعات المح

بالصفوف األولى في إيصال اإلغاثة وكن في الصفوف األولى في إعادة انعاش االقتصاد عن طريق األعمال الصغيرة والقطاع 

غير المنظم وكن في الصفوف األولى في العمل على اإلفراج عن المعتقلين وإعادة دمج المقاتلين األطفال ومكافحة التطرف 

 . 10بشكل كافي  ولكن كل هذه الجهود يتم تجاهلها وعدم دعمها ،ة والهدن المحلية وتحسين األمنلحوالعمل على حمالت للمصا

 

                                                
1 Care International (2016): No Future for Yemen Without Women and Girls: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CARE_No-Future-for-Yemen-without-Woman-and-Girls_Oct-
2016.pdf  
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http://www.emro.who.int/images/stories/yemen/Snap_Shot_of_Health_Facilities_based_Reported_Deaths_and_Injuri
es-_15_July_2017.pdf?ua=1  
3 HNO (2018): 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.
pdf  
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7   ً WHO (2017):CHOLERA SITUATION IN YEMEN:  
http://applications.emro.who.int/docs/EMROPub_2017_EN_16770.pdf?ua=1  
8 Ibid 
9 Saferworld (2017) https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1125-awomen-nowadays-do-
anythinga-womenas-role-in-conflict-peace-and-security-in-yemen  
10 Oxfam *2017) https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/cs-yemen-gender-
justice-conflict-fragility-mena-050617-en.pdf  
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf
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 دور النساء في صنع السالم: 

 

لنساء في تمثيل امخرجاته إلى افضت  والتي مؤتمر الحوار الوطني قبل الحرب خاللحققت النساء في اليمن مشاركة فاعلة  وقد

فقد كان قرار مجلس  التي تمت بعد الحرب، عملية المفاوضاتوبالنظر إلى . %30جميع العمليات السياسية بما ال يقل عن 

غير مستجيب للنوع االجتماعي، واقتصرت مشاركة النساء في الدورة الثالثة للمفاوضات في الكويت في عام  2216األمن 

على مستقالت نساء  7عضوا يمثلون تيارات سياسية وغير مستقلة. وقد تمت دعوة  28بين نساء من  3على مشاركة  2016

هامش المفاوضات في زيارة لمدة خمسة أيام مثلت مشاركة رمزية للنساء، قامت النساء المشاركات من خاللها على إيصال 

جدية كافية. وعندما لجأ المبعوث السابق إلى أسلوب للمجتمع الدولي والوفود المتفاوضة، إال أن هذه الرسائل لم تؤخذ ب 11لرسائ

 . كان تمثيل النساء محدودا جداالدبلوماسية المتنقلة والقنوات الخلفية 

 

وتبنت األمم المتحدة عبر منظمات مجتمع مدنية دولية مشاورات موازية لعملية السالم التي تتصف بشكل عام بعدم الشفافية 

متة المتبعة لمثل هذه المشاورات إال أن النساء المشاركات نقلن أن تمثيل النساء في هذا المسار بسبب منهجية الدبلوماسية الصا

. وقامت هيئة األمم المتحدة للمرأة بدعم تأسيس التوافق النسوي اليمني من أجل السالم واألمن كمنصة كان وال يزال ضعيفا جدا

  فاعلية التوافق من حيث التأثير على عملية السالم ومدى األخذ بآراء العضوات.ال سبيل لمعرفة مدى ه مشاركة النساء إال أنلدعم 

 

أما بالنسبة ألجندة السالم في المفاوضات، فقد خلت من منظور النوع االجتماعي، وتم تجاهل قضايا تهم النساء بشكل عام، فقد 

وعدم وجود وفد لتمثيل القضية، وأثارت نساء  12ندةعبرت النساء الجنوبيات عن استيائهن لعدم وضع القضية الجنوبية في األج

ولكن تم تجاهلها في أجندة السالم ووضعها  2216قضية األطفال المقاتلين والتي تم ذكرها بشكل صريح في قرار مجلس األمن 

ليات وقف آ بشكل هامشي تحت ملف المعتقلين والتركيز فقط على اإلفراج عن المعتقلين من المقاتلين األطفال وعدم مناقشة

اع من الصرتجنيد وتحشيد األطفال ونزع السالح وإعادة دمجهم، وكررت النساء مطالب في تحييد عملية التعليم والصحة 

 وااللتزام بصرف الرواتب لجميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أراضي اليمن. 

 

تم توزيعها في أواخر  13واألمن والسالم للنساءوطنية   أجندة إعداد من النساء القياديات علىامرأة وقد عملت أكثر من سبعين 

 مجلسال رحبوقد على األطراف المعنية في المجتمع الدولي واإلقليمي، بما في ذلك مكتب المبعوث ومجلس األمن،  2016عام 

الصريح ذكر ، ومنذ ذلك الوقت تم االستجابة للمطالب المذكورة بشكل محدود جدا مثل ال  S/2017/627(14(بهذا المجهود

 2017في يونيو األمن  مجلس رئيس بيانفي الذي صدر  %30المفاوضات بما ال يقل عن لتمثيل النساء في 

(S/PRST/2017/7)15. 

 

 التوصيات:

مع مطالب النساء المذكورة في األجندة الوطنية والمطالب وواضحة وفي ظل هذا اإلقصاء المستمر للنساء، ندعوكم لوقفة جادة 

 التالية: 

  :ملحة كأولويات التالية القضايا وضع على التأكيد .1

 ن كافة المطاراتالعمل الفوري والجاد على وقف العمليات القتالية وفتح الممرات اآلمنة لإلغاثة وفك الحظر ع 

 .السماح بتسيير الطائرات المدنيةبما في ذلك مطار صنعاء و

 العمل على فك الحصار عن تعز. 

 الى الحوار والمفاوضات السلمية العودة. 

                                                
  https://goo.gl/qSzHjQ  (2016السالم )رسائل الوفد النسوي اليمني لدعم مفاوضات 11 

12 WILPF (2017) https://wilpf.org/wp-content/uploads/2017/08/LIBYA-YEMEN-AR-WEB-1.pdf   
  https://goo.gl/TeW8TXندة الوطنية للنساء والسالم واألمن األج 13 
 14 S/2017/627 
-8CD3-4E9C-6D27-http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B

CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_627.pdf 
 15 S/PRST/2017/7 

https://www.un.org/press/en/2017/sc12873.doc.htm 

https://jarhum.wordpress.com/2016/05/20/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7/
https://jarhum.wordpress.com/2016/05/20/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
https://peacetrack.wordpress.com/2018/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85/
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  وتحييدها عن الصراع. التعليم والخدمات الصحيةخدمات  استمراردعم 

 الجمهورية.الدولة في كافة انحاء  تثبيت عملية صرف الرواتب لجميع موظفي 

 دعم عملية اإلفراج عن المعتقلين. 

 يجاد آليات فاعلة لوقف تجنيد األطفالإ. 

 مناقشة حل عادل للقضية الجنوبية. 

 للنوع االجتماعي امناقشة العدالة االنتقالية وضمان استجابته. 

  والمناطق  المسلحة وإخراج مخازن السالح والمعسكرات من المدنوالمليشيات نزع السالح وسحب المجموعات

 .المأهولة بالسكان

 

  :السالم عمليات في للنساء حقيقية مشاركة دعم .2

   أهمية استجابة أجندة السالم لمنظور النوع االجتماعي وعكس القضايا التي تهم النساء، وأهمية وجود خبراء في

 .النوع االجتماعي ضمن الوفود المتفاوضة

  ( 2013) 2122التشاور بشكل دوري مع النساء القياديات والمنظمات النسوية بحسب قرار مجلس األمن رقم

S/PRST2017/7. 

  وتمثيلهن  %30تمثيل النساء في جميع عمليات السالم والمسارات المختلفة الرئيسية والموازية بما ال يقل عن

ها سياسية في المرحلة االنتقالية وما بعدها التي سيتم تشكيلفي جميع اللجان المنبثقة عن المفاوضات والعمليات ال

 .عمار غيرهابما في ذلك لجان التهدئة ولجان جبر الضرر وإعادة اال

  للنساء الشابات وبما  %20للنساء الجنوبيات و %50الحرص على تمثيل النساء تمثيال عادال بما ال يقل عن

 .ويات المحلية والوطنيةيضمن التنوع الجغرافي للبلد ومن جميع المست

  الحرص على إيجاد آلية لسماع صوت نساء الريف والنساء ضحايا الحرب/ الناجيات في عملية المفاوضات لضمان دمج

 أولوياتهن في الحلول السياسية.

  أهمية دعم النساء صانعات السالم في المجتمعات المحلية المدنية والريفية، وتخصيص الموارد الالزمة، ودعمهن

 .نياف

 إيجاد آليات لحماية النساء والمدافعات عن حقوق اإلنسان.  العمل على أهمية 

 

نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم ونتمنى أن نجد أذانا صاغية لهذه المطالب الحقة للنساء وندعو مجلس األمن واألعضاء والبعثات 

 لتنفيذها.  التوصيات ودعم المبعوث الجديد الدبلوماسية ذات العالقة في التجاوب اإليجابي مع هذه

 

 خالص التحية والتوفيق،،

 

 :لسعادة نسخة مع التحية

 األمين العام لألمم المتحدة -أنطونيو جورتيراس 

 األعضاء الدائمين في مجلس األمن

 السفراء الراعيين لعملية السالم في اليمن

 وكيل األمين العام للشؤون السياسية -جيفري فيلمتمان 

 وكيلة األمني العام والمستشارة أولى في السياسات -آنا ماريا منديز 

 األمم المتحدة للمرأة لهيئةوكيلة األمين العام والمديرة التنفيذية  –فومزيل مالبو نجوكا 

 المستشارة األولى للجندر، المكتب التنفيذي لألمين العام –نهلة فالجي 
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  Signatoriesالموقعات

 اليمن - الشخصيات النسوية 
 

 
في  للمرأة العامة اإلدارةمدير  ،احمد الوجيه أروي -1

 سابقا الجمهوريةرئاسة 

أسماء أحمد دنيا، مؤسسة القيادات الشبابية للحقوق  -2
 والتنمية.

أفراح الزوبة، نائبة األمين العام للحوار الوطني سابقا،  -3

 والسالم.خبيرة في مجال التنمية 

 أفراح صالح سهيل، تاجرة. -4
 أفراح علي سعيد، رئيسة تحرير صحيفة شقائق -5
 أفراح يسر، خبيرة في التأمين الصحي. -6
   .مبادرة سامح ، رئيسة،اماني حسن طر -7
منتدى الشقائق العربي لحقوق ، رئيسة، أمل الباشا -8

 .اإلنسان
 أمل محمد عبدهللا، خبيرة في التنمية. -9

المركز  ، محامية،امل محمد يحي الصبري -10
  .القانوني اليمني

 – اتحاد نساء اليمن ، رئيسة،امنه محسن العبد -11
 .بينأ

 إعالميةالباركي، انتصار صالح  -12

استاذ )دكتورة(،  انجيال سلطان عبدالعزيز -13
 .جامعة تعزاآلداب، مساعد كلية 

 المتوكل )دكتورة(، أستاذة جامعية. انطالق -14

أوفا النعامي، خبيرة في مجال السالم وفض  -15
 النزاع.

إيناس شمس الدين، مدافعة عن حقوق اإلنسان،  -16

 .منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان

، خبيرة في مجال بشرى أبوبكر اللسواس -17

 اإلغاثة 

 . معا نرتقي/ابين رئيسة،، بشرى احمد ثابت -18
 سبأ للخدماتمديرة،  بشرى نسر كريتشمر، -19

 .االستشارية

بلقيس أبو أصبع )دكتورة(، رئيسة، منظمة  -20
 أوام.

نداء  مؤسسة ، رئيسة،بلقيس احمد المسني -21
    .للتنمية اإلنسانية

 منتدى آفاقرئيسة،  ،بلقيس عبدهللا العبدلي  -22
 .التغيير

 نعد -تقية عبدالواحد نعمان، مستشارة تربوية  -23
شبكة فوز  ،تهاني سعيد الخيبة، رئيسة -24

 للمستقالت . 
 ثناء فاروق، مصورة وثائقية.  -25

Women Leaders - Yemen 
 

1- Arwa Ahmed Al-Wageeh, Former Director of 
the General Women Department in the 
Presidential Office.  

2- Asma Ahmed Dunia, Youth Leadership for 
Rights and Development Foundation. 

3- Afrah Al-Zouba, Former Deputy Secretary 
General of the National Dialogue 
Conference, Peace and Development Expert. 

4- Afrah Salih Suhail, Businesswoman. 
5- Afrah Ali Said, Editor in Chief, Sisterhood 

Newspaper. 
6- Afrah Yusr, Health Insurance Expert. 
7- Amani Hassan Tr, Chairperson, Tolerance 

Initiative. 
8- Amal Basha, Chairperson, The Sisters Arab 

Forum for Human Rights. 
9- Amal Mohammed Abdullah, Development 

Expert.  
10- Amal Yehya Al-Sabri, Lawyer, The Yemeni 

Legal Center. 
11- Amnah Muhsin Al-Abd, Chairperson, Yemeni 

Women Union, Abyan. 
12- Entisar Saleh Al-Barki, Journalist. 
13- Angila Sultan Abdulaziz (Dr.), Assistant 

Professor at Literature College, Taiz 
University.  

14- Entelak Al-Mutawakel (Dr.), University 
Professor.  

15- Awfa Al-Na’ami, Expert in Peace and Conflict 
Resolution.  

16- Enas Shams Al-Deen, Human Rights 
Defender, Muwatana Organization.  

17- Bushra Aboubakr Lesswas, Humanitarian 
Work Expert. 

18- Bushra Ahmed Thabet, Chairperson, 
Together We Rise, Abyan.  

19- Bushra Nasr, Director, Saba’a Service 
Consultations. 

20- Belquis Abouousba (Dr.), Chairperson, 
AWAM Organization.  

21-  Belquis Ahmed Al-Masani, Chairperson, 
Nida’a for Humanitarian Development 
Foundation. 

22-  Belquis Abdullah Al-Abdali, Chairperson, 
Afaq Forum for Change.  

23- Takia Abdulwahid Noman, Education 
Consultant, Aden. 

24- Tahani Saed Al-Kheba, Director, 
Independent Women Network (WIN). 
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ناشطة في المجال اإلنساني ، جاكلين أحمد -26

 وكاتبة صحفية 

، عضوة )دكتورة(  يحسنية احمد محمد القادر -27
 ي ة فمساعد التنفيذي أستاذةالمكتب  -اتحاذ نساء اليمن 

استاذة محاضرة فى مركز ، كلية الطب والعلوم الصحية
 .جامعة صنعاء -والتنمية  االجتماعيالنوع 

في حقوق اإلنسان/  مدافعة، حنان محمد فارع -28
 تربوية

حورية مشهور، وزيرة حقوق اإلنسان سابقا،  -29

 .ةاالنتقالياستشارية في المركز اليمني للعدالة 

 حياة قائد أحمد، صحفية -30
ا سابق ة اليمنسفير، حمد غانمخديجه ردمان م -31

 الى الهند.

داليا قاسم فارع، رئيسة، مؤسسة بنات الحديدة  -32
 التنموية االجتماعية.

 داليا محمد عبدهللا نصر، ناشطة اجتماعية -33
ذكرى أمين النزيلي، طبيبة، أخصائية في  -34

 برامج الصحة العامة.

 رابطة أمهات المختطفين. -35
، رئيسة، منظمة رجاء السيد حمود الكحالني -36

  اإلنساني.االمن والسلم 
 رشا جرهوم، رئيسة، مبادرة مسار السالم. -37
 ، خبيرة اقتصادية وإعادة إعمار.رشا عبيد -38
المؤسسة ، ، عضو مؤسسرنا عبدالجليل نعمان -39

  .اليمنية لسياسات المرأة

 .نادي الناصية الثقافي، ، نائبةزينة علي الغالبي -40

  
 سارة أحمد الجماني، معدة أخبار. -41

 Look، مؤسسة ساره عبدهللا احمد الجهمي -42
Inside Foundation. 

 سالمة محمد مبارك، عاملة إغاثة -43
 ، المديرة التنفيذية، مركزسماح جميل عبده -44

  .اليمن لدراسات حقوق االنسان
 سماح ردمان، ناشطة سياسية -45
 Yemen Aid-USسمر ناصر، رئيسة،  -46
 ه، ناشطة حقوقية.سميرة علي قناف زهر -47
 اعية.سوسن عبدالحميد الرفاعي، ناشطة اجتم  -48
 مديرة برامج.شذى األغبري،  -49

 .كاتبة صحافية، شيماء صالح باسيد -50

 ، رئيسة،عبدهللا هزاع دعبد المجيباح ص -51
   .والتنمية لإلغاثةمؤسسة نحن هنا 

 صبرية محمد الثور، أستاذة جامعية.  -52
صفاء أحمد محمد، فنانة تشكيلية وأخصائية  -53

 إعادة اإلعمار البيئي.

25- Thana’a Faroq, Documentary Photographer.  
26- Jacklene Ahmed, Humanitarian worker, 

writer, journalist. 
27- Hussnia Ahmed Al-Qaderi, member of 

Yemeni Women Union,  Assistant Professor 
at the Health Science and Medicine College,  
Lecturer at the Gender and Development 
Center, Sana’a University.  

28- Hanan Mohammed Fare’a, Human Rights 
Defender.  

29- Hooria Mashhour, Former Human Rights 
Minister, Advisor for the Yemeni Center of 
Transitional Justice. 

30- Hayat Qaed, Journalist. 
31- Khadiga Radman, Former Yemeni 

Ambassador to India. 
32- Dalia Qassem Fare’a, Chairperson, 

Association of Hodiada Girls for Social 
Development.  

33- Dalia Mohammed, Social Activist. 
34- Dhekra Annuzaili, Public Health Specialist.  
35- The Association of Abductee’s Mothers 
36- Raja’a Al-Kuhlani, Chairperson, 

Humanitarian Peace and Security 
Organization.  

37- Rasha Jarhum, Founder/Director, Peace 
Track Initiative. 

38- Rasha Obaid, Economist and Reconstruction 
Expert. 

39- Rana Abduljaleel Noman, Founding member, 
Yemen Foundation for Women Policies.  

40- Zaina Al-Ghalabi, Deputy, Al-Nasiah Cultural 
Club.  

41- Sarah Al-Gumani, News Producer. 
42- Sarah Al-Gahami, Look Inside Foundation.  
43- Salama Mubarak, Humanitarian Worker.  
44- Samah Gamil, Executive Manager, Yemen 

Research Center for Human Rights. 
45- Samah Radman, Political Activist. 
46- Summer Nasser, Chairwoman, Yemen Aid, 

US. 
47- Samira Qanaf Zuhra, Human Rights 

Defender. 
48- Sawsan Abdulhameed Al-Refai, Social 

Activist. 
49- Shatha Al-Aghbari, Programme Assistant. 
50- Shaima’a Baseed, Writer and Journalist. 
51- Sabah Abdulmajeed Haza’a, Chairperson, We 

Are Here for Humanity and Development.  
52- Sabria Al-Thawr, University Professor,  
53- Safa’a Ahmed, Artist  and Eco-restoration 

specialist.  
54- Aida El-Seaghi, Doctor. 
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 عائدة عبدالعزيز السياغي، طبيبة -54
 خبيرة اجتماعيةعائشة أحمد محرم،  -55
  عبير جميل سيف، عاملة في مجال اإلغاثة -56
مؤسسة ، المديرة التنفذية، عبير حمود القدسي -57

  . إيجاد للتنمية

جامعة ، باحثة في عبير عبدالقادر المتوكل -58

 أكسفورد بروكس

، منسقة مشاريع السالم وفض عبير محمد واكد -59

 .بيت الديمقراطية للتنميةالنزاعات، 

مؤسسة الفؤاد للسالم  رئيسة،، عفاف فؤاد مكي -60
   .والتنمية

  ، خبيرة تنمية بشريةعلياء الحرازي -61
 ةصحفي، الشكور ياسين عهد عبد -62

مؤسسة استطيع  ، رئيسة،غيداء زين الرشيدي -63
  إبداعية.تنمية 

، ناشطة حقوقية وحائزة على الجائزة فاديا تابث -64

 2017الدولية للنساء الشجاعات لعام 

فاطمة أبو األسرار، مؤسسة شريكة، منظمة  -65

 البيسمنت الثقافية.
فاطمة أبو األسرار، مؤسسة شريكة، مؤسسة  -66

 البيسمنت الثقافية.
 .صحفية، فاطمة األغبري -67
فاطمة عبدالملك منصور، خبيرة في حقوق  -68

 النساء والجندر.

، دارياإل ، المسؤولفالنتينا عبدالكريم مهدي -69
 ن.عد –اتحاد نساء اليمن 

فائزة السليماني، مسؤولة أولى للعالقات  -70

 منظمة سمبز. والتواصل،لخارجية ا
)الدكتورة(،  الفت محمد عبد الولي الدبعي -71

ة لجنأستاذة علم االجتماع السياسي بجامعه تعز وعضو 

 .صياغة الدستور اليمني

مؤسسة حياة للتنمية ، رئيسة، فريدة أحمد -72
 .وحقوق

ناشطة حقوقية ، فوزية عبدالغفور الخامري -73
 وإعالمية

قبول المتوكل، عضو مؤسس لمؤسسة تنمية  -74
 القيادات الشابة.

صحفية واستشارية في ، كوكب احمد الذيباني -75

 النوع االجتماعي 

بالصحة  ، استشاريةكوكب ناجي الوادعي -76
 االجتماعيالنفسية والنوع 

منظمة لمياء يحي عبدالرحمن اإلرياني، رئيسة،  -77
  .مدرسة السالم

55- Aisha Muharam, Social Specialist. 
56- Abeer Gamil, Humanitarian Worker. 
57- Abeer Al-Qadasi, Executive Manager, Egad 

for Development Foundation. 
58- Abeer Al-Mutawakil, Researcher at Oxford 

Brookes University. 
59- Abeer Wakid, Coordinator of Peace and 

Conflict Resolutions Programmes, 
Development and Democracy House. 

60- Afaf Makki, Chairperson, Al-Foa’ad 
Foundation for Peace and Development. 

61-  Alya’a Al-Harazi, Human Capital Expert. 
62- Ahd Yassin, Journalist. 
63- Ghaida’a Al-Rashidi, Chairperson, I Can 

Creative Development Foundation. 
64- Fadia Thabet, Human Rights Activist, 2017 

International Women of Courage Award 
Winner. 

65- Fatima Abou Al-Asrar, Co-founder, 
Basement Cultural Foundation.   

66- Fatima Al-Aghbari, Journalist.  
67- Fatima Mansour, Gender and Women’s 

Rights Expert.  
68- Valentina Mahdi, Administrative Officer, 

Yemeni Women Union, Aden. 
69- Olfat Al-Duba’I (Dr.), Professor of Social and 

Political Science in Taiz University, member 
of the Constitution Drafting Committee. 

70- Faizah Al-Sulaimani, Senior Relations and 
Communications Officer, SMEPS 
Organization.  

71- Fatima Abo Alasrar, Co-founder, Basement 
Cultural Foundation.  

72- Farida Ahmed, Chairperson, Hayat 
Foundation for Development and Rights. 

73- Faoziah Al-Khameri, Human Rights 
Defender and Journalist. 

74- Gabool Al-Mutwakil, Founding member, 
Youth Leadership Development Foundation. 

75- Kawkab Al-Thebiani, Journalist and Gender 
Expert. 

76- Kawkab Al-Wade’e, Mental Health and 
Gender Expert. 

77- Lamia Al-Eryani, Chairperson, Peace School 
Organisation.  

78- Lamis Salih, Specialist in the Women Public 
Department, Human Rights Ministry.  

79- Lola Abdulkarim, Executive Committee 
member, Chairperson of the Rights and 
Freedom Department, Yemeni Organization 
for Defending Human Rights and 
Democratic Freedoms.  

80- Laila Al-Shabibi, Human Rights Activist.  
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العامة  باإلدارةمختصة  ،لميس محمد صالح -78
 وزارة حقوق االنسان -لتنمية المرأة

 اللجنة التنفيذية،، عضو لوال عبدالكريم صالح -79
ع للدفا اليمنية رئيسة دائرة الحقوق والحريات، المنظمة

 الديمقراطية.عن حقوق االنسان والحريات 
 ليلى الشبيبي، ناشطة حقوقية  -80
مؤسسة رواحل  ، رئيسة،ليلى عثمان هبه -81

 .للتنمية
لينا الحسني، رئيسة، مؤسسة أكون للحقوق  -82

 والحريات.
 ية و ناشطةتربو، ماجدة عبدالرحمن الحداد -83
باحثة في مجال النوع ، مروى باعبّاد -84

 .والسلم و األمن االجتماعي

 .حسنمريم محمد  -85
 منال سعيد باوزير، خبيرة تنموية -86
 منال سمير المنهالي، ناشطة اجتماعية. -87
مؤسسة ويطعمون  ، رئيسة،منى شوقي لقمان -88

 .اإلنسانيةللتنمية 
 نادية جمال إبراهيم، خبيرة في التنمية. -89
 الحكيمي، استشارية قانونيةنبيلة  -90
 ندى جمال محمد، طالبة -91
   ، صحفية.ور عمر عبدهللا محمد سريبن -92
مؤسسة وجود ، نائبة رئيسة، هاله عارف سعيد -93

 والسلم اإلنسانيلألمن 

المؤسسة اليمنية ، رئيسة، دى عمر العطاسه -94
  .للدراسات االجتماعية

مؤسسة ، محامية ورئيسة، دى محسن سيفه  -95
 .والحرياتدفاع للحقوق 

 هدى نعمان العبيدي، مبادرة معا نتعايش. -96
هناء الخامري، كاتبة ومديرة المشاريع،  -97

 الصالون اليمني في السويد.
مبادرة ، عضوة في هناء عبدالفتاح مقبل سيف -98

 .ناشطة سياسية وحقوقيةو شريكات السالم

مان للدعم أمبادرة ، منسقة، هيام  العبسي  -99

  النفسي والتنمية

اللجنة الوطنية  ، رئيسة،قرموشيلهيام طالب ا -100
  شبوة -للمرأة 

وردة بن سميط، رئيسة، منظمة عدالة للحقوق  -101
 والحريات.

طالبة دراسات ، ياسمين عبدالرحمن االرياني -102

 عليا

تمكين المرأة  ، استشاريةياسمين محمد الناظري -103

 والشباب

81- Laila Othman, Chairperson, Rawahil for 
Development. 

82- Lina Al-Hassani, Chairperson, To Be 
Foundation for Rights and Freedoms. 

83- Mageda Al-Haddad, Education Expert and 
Activist. 

84- Marwa Ba’abad, Researcher in Gender, 
Peace, and Security.  

85- Mariam Mohammed Hassan. 
86- Manal Bawazir, Development Expert. 
87- Manal Al-Minhali, Social Activist. 
88- Muna Luqman, Chairperson, Wa Yote’emoon 

for Humanitarian Development. 
89- Nadia Gamal, Development Expert. 
90- Nabilah Al-Hakimi, Legal Counsellor. 
91- Nada Gamal, Student. 
92- Nour Suraib, Journalist 
93- Hala Said, Deputy, Wujood for Security and 

Human Peace.  
94- Huda Al-Attas, Chairperson, Yemeni 

Foundation for Social Studies.  
95- Huda Muhsin, Lawyer and Chairperson, 

Foundation of Defending Rights and 
Freedoms. 

96- Huda Noman, Together We Coexist. 
97- Hana’a Al-Khameri, Yemeni Salon – Sweden. 
98- Hana’a Moqbel, Member of Peace Partners 

and Political Activist.  
99- Heyam Al-Absi, Coordinator, Aman Initiative 

for Psychosocial support and Development. 
100- Heyam Al-Qaroushi, Chairperson, 

Women National Committee, Abyan. 
101- Warda Bin Sumait, Chairperson, 

Justice for Rights and Freedom Foundation. 
102- Yasmin Al-Eryani, Higher Studies 

Student. 
103- Yasameen Al-Nadheri, Women and 

Youth Empowerment Specialist.  
104- Yusra Al-Shihari, Chairperson, 

Yommn Foundation for Humanitarian 
Response.  

 
 
 

 
Nobel Peace Prize Laureates 
 
105- Jody Williams 
106- Leymah Gbowee,   
107- Mairead Maguire 
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يسرى حسن الشهاري، رئيسة، مؤسسة يمن  -104
 لالستجابة اإلغاثية. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الحائزات على جائزة نوبل للسالم

 

 جودي ويليامز -105
 ليما غبوي -106
  ميرياد كوريجان -107

 
 

 الدوليةاإلقليمية والمنظمات 

 
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية أمل خريشة،  -108

 .للتنمية
، شبكة النساء العراقيات أمل كباشي، منسقة، -109

 العراق.
 .السورية المرأةمنظمة  أمل ناصر، رئيسة، -110
 Oxfam Internationalالدولية  أوكسفام -111
ايلسا ماري سيلفا، مؤسسة ومديرة  -112

 .Red Dot Foundation, Indiaتنفيذية،
 Tamazightإيناس ميلود، مديرة،  -113

Women Movement, Libya. 
 Womenبيرفو سيكر، مسؤولة المناصرة، -114

for Women's Humans Rights - Turkey 
 Gender Action for Peace -جابس  -115

and Security (GAPS) 
 Peace isجوانا هوفمان، مديرة التواصل،  -116

Loud USA. 
جيسو جاهانجيري، نائبة والمديرة التنفيذية،  -117

  .FIDH/Open Asiaمنظمة 
رابطة النساء الدولية للسالم  -118

 Women’s International League forوالحرية
Peace and Freedom 

جمعية النجدة لتنمية المرأة  ، رئيسة،ريما نزال -119
 ، فلسطينالفلسطينية

زويا روحانا، رئيسة، منظمة كفى عنف  -120
 واستغالل، لبنان.

 سوريا، رابطة النساء السوريا سوسن زكزك، -121

Regional and Global Organizations 
 

108- Amal Kharisha, Palestine Working 
Women Association for Development.  

109- Amal Kabashi, Coordinator, Iraqi 

Women Network. 

110- Amal Nasser, Chairperson, Syrian 

Women Organisation السورية  المرأةمنظمة     

111- Oxfam International 
112- Elsa Marie DSilva, Founder/CEO, 

Red Dot Foundation, India. 
113- Inas Miloud, Director, Tamazight 

Women Movement, Libya. 
114- Berfu Seker, Advocacy Officer, 

Women for Women's Humans Rights - 
Turkey 

115- Gender Action for Peace and 
Security (GAPS) 

116- Joanna Hoffman, Communications 
Manager, Peace is Loud, USA. 

117- Guissou Jahangiri, Vice 
President/Executive Director, FIDH/Open 
Asia, French/Iranian. 

118- Women’s International League for 
Peace and Freedom 

119- Rima Nazzal, Chairperson, Al-Najda 
Association for Palestinian Women 
Development ة الفلسطينية، جمعية النجدة لتنمية المرأ  

120- Zoya Rohanna, Director, Kafa 
Enough Exploitation and Violence, Lebanon. 

121- Sawsan Zakzak, Syrian Women 
League. 

122- Saferworld. 
123- International Civil Society Action 

Network (ICAN) 
124- Global Network for Women 

Peacebuilders 
125- Global Partnership for the 

Prevention of Armed Conflict (GPPAC) 
126- Shahrazad Al-Maghrebi, 

Chairperson, Manbar Organization of Libyan 
Women, منظمة منبر المرأة الليبية 

127- Sabah Halaq, Citizenship League, 
Syria. 

128- Sabah Adam, Executive Director, 
Alaq Center for Journalist Services and 
Media Training, Sudan.  مركز االلق للخدمات
 .الصحفية والتدريب اإلعالمي، السودان

129- Aicha Duihi, Chairperson, Sahara 
Observatory, Morocco.  

130- Ghida Anani, Chairperson, ABAAD, 
Lebanon. 
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 سيفرورلد.  -122
الشبكة الدولية لمنظمات المجتمع المدني  -123

International Civil Society Action 
Network (ICAN) 

 Globalالشبكة العالمية لصانعات السالم -124
Network for Women Peacebuilders 

الشراكة العالمية للوقاية من النزاع  -125

 Global Partnership for theالمسلح
Prevention of Armed Conflict (GPPAC) 

منظمة منبر ، رئيسة ، شهرزاد سالم المغربي -126
 .المرأة الليبية

 سوريا، رابطة المواطنة، صباح حالق -127
مركز االلق ، ةلتنفيذي، المديرة اصباح محمد آدم -128

 اإلعالمي، السودان.للخدمات الصحفية والتدريب 
عائشة دويهي، رئيسة، مرصد الصحراء،  -129

 المغرب
غيدا عناني، مؤسسة ورئيسة، منظمة أبعاد،  -130

 لبنان.
مركز الشام إدارة، عضو مجلس ، فاتن العطار -131

 .سوريا، للدراسات الديمقراطية و حقوق االنسان
، منظمة اعالميات ليبيا، فاطمة عبدهللا غندور -132

 ليبيا.
 Awan ,فلاير عبود الكعبي، رئيسة -133

Organization, Iraq. 
الرئيسة الشرفية لفيدرالية فوزية عسولي،  -134

 ، المغرب.رابطة حقوق النساء
كونسورتيوم الجندر واألمن وحقوق اإلنسان  -135

Consortium on Gender, Security and 
Human Rights 

 (CAREكير ) -136
 Internationalلجنة اإلنقاذ الدولية -137

Rescue Committee 
مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني للنساء  -138

 NGO Working Group onوالسالم واألمن
Women, Peace and Security 

 Global Justiceمركز العدالة العالمي -139
Center 

ملتقى سوريات يصنعن  ، منسقة،منى غانم -140
  ، سوريا منسقة السالم 

ناتاليا مارجي، مسؤولة أولى للمناصرة،  -141

Urgent Action Fund for Women's Human 
Rights (UAF) 

مركز دراسات ، رئيسة، نعمات كوكو محمد -142
 .السودان، الجندر  - االجتماعيالنوع 

131- Fatin Al-Attar, Member of the 
Executive Board, Sham Center for 
Democratic Studies and Human Rights, 
Syria,  ات الديمقراطية و حقوق مركز الشام للدراس
 .االنسان

132- Fatima Ghandour, Libyan Journalists 
Organisation.  

133- Feryal . A. Abbood .Al-Kaabi, 
Director, Awan Organization, Iraq. 

134- Fouzia Assouli, Presidente 
d'honneur  FLDF, Maroc.  

135- Consortium on Gender, Security and 
Human Rights 

136- CARE 
137- International Rescue Committee 
138- NGO Working Group on Women, 

Peace and Security 
139- Global Justice Center 
140- Mona Ghanem, Coordinator, Syrian 

Women Meeting for Peaceملتقى سوريات يصنعن  
141- Nathalie Margi, Senior Advocacy 

Officer, Urgent Action Fund for Women's 
Human Rights (UAF) 

142- Na’amat Kuku, Chairperson, Center 
for Gender Studies, Sudan,  مركز دراسات النوع

الجندر - االجتماعي . 
143- Widows for Peace Through 

Democracy 
144- Holly Kearl, Founder, Stop Street 

Harassment, USA. 
145- Wai Wai Nu, Executive Director, 

Women Peace Network, Myanmar. 
146- Yifat Susskind MADRE

 Executive Director United States 
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 Widowsنوافذ للسالم من خالل الديمقراطية  -143
for Peace Through Democracy 

 Stop Streetهولي كيرل، مؤسسة،  -144
Harassment, USA. 

 وي وي نو، رئيسة، شبكة نساء السالم، مينمار -145
  MADRE, USAيفات سوسكيند، رئيسة،  -146

 

 


