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 مؤسسة برجهوف 

 لشخصيات يمنية بارزة الثاني  اللقاء التشاوري

 , األردن, البحر الميت5102ديسمبر  01 -7

 استخالصات

 

ر المٌت فً البح  5112دٌسمبر 11 -7الفترة  انعقد اللقاء التشاوري الثانً مع شخصٌات ٌمنٌة بارزة وذلك من

األمم المتحدة الخاص إلى الٌمن مبعوث رجهوف تنظٌم هذا اللقاء بالتشاور مع مكتب فً األردن. تولت مؤسسة ب

 وبدعم سخً من قبل وزارة الخارجٌة األلمانٌة.

المجال شخصٌة بارزة من الٌمن شاركت فً اللقاء بصفتها الشخصٌة إلتاحة  15من جمع هذا اللقاء مجموعة 

جهت الدعوات للمشاركة فً هذا اللقاء إلى مجموعة و   لنقاشات مفتوحة وبناءة وغٌر مقٌدة بالمواقف الحزبٌة.

بما ٌعبر بصورة عادلة عن ضمان تمثٌل نطاق واسع من الرؤى ووجهات النظر لمتنوعة من المشاركٌن 

وقد تم ماعً والجغرافً فً الٌمن. األطراف المعنٌة على الصعٌد السٌاسً واالجتو المجموعات الرئٌسٌة 

قائمة المدعوٌن عن الجولة األولى من المشاورات مع شخصٌات ٌمنٌة بارزة والتً جرت فً  التعدٌل فً

إلضافة المزٌد من الرؤى والتصورات فً المجموعة وإشراك  وذلك 5112نوفمبر  4 -5فً الفترة األردن 

فً المستقبل بما ٌحقق التوازن  التشاورٌةدائرة أوسع من المشاركٌن فً هذه النقاشات. ستتواصل هذه اللقاءات 

. أخرى رؤى وتصوراتمع إضافة شخصٌات ب اللقاءات السابقة منفً الرؤى وذلك بإشراك بعض الشخصٌات 

ة الواسعة لهذه رارٌة النقاشات وترابطها المنطقً وكذا زٌادة تبادل المعلومات فٌما بٌن الدائولتعزٌز استمر

 التشاورٌةفً اللقاءات  الشخصٌات البارزة فسٌتم تبادل تقارٌر هذه اللقاءات مع تلك الشخصٌات التً شاركت

 السابقة.

عزٌز جهود التفاوض التً تقودها األمم قاءات التشاورٌة للشخصٌات الٌمنٌة البارزة إلى إثراء وتلترمً ال

إلى ذلك تعمل هذه اللقاءات على خلق المتحدة وذلك من خالل إٌجاد أفكار ووضع آلٌات تدعم العملٌة السٌاسٌة. 

د هنا ٌوٌنبغً التأكاألطراف المعنٌة فً الٌمن. قضاٌا محل اهتمام حول المشترك  مجاالت للتفاهم إلٌجاد مساحة

 وبٌن األطراف المعنٌة  سار المفاوضات والمحادثات هذه اللقاءات ٌتمثل فً تعزٌز وتقوٌة مإلى أن القصد من 

ٌ قصد منها    أن تحل محل المفاوضات الرسمٌة.ال 

 رئٌسٌٌن, هما:  ركز هذا اللقاء عل هدفٌنالهدف العام الكلً ووفقاً لهذا 

سٌاسً وكذا آلٌات التنفٌذ  تفاقبعناصر/ خٌارات البناءة على صلة مفتوحة وإٌجاد مساحة لنقاشات  -

 الممكنة. 

ً فالدولة الٌمنٌة )بما وظائف مؤسسات  تركٌز محاور النقاش على مبادئ وخٌارات وعملٌة استعادة  -

ذلك مسائل على صلة بفهم الشراكة الوطنٌة وما ٌرتبط بها من مبادئ وترتٌبات مرحلٌة وذات األجل 

 الطوٌل للمشاركة فً السلطة وكذا ضمانات وآلٌات التنفٌذ وتنفٌذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً(. 


