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 مؤسسة برجهوف 

 لشخصيات يمنية بارزة الثالث اللقاء التشاوري

 , األردن, البحر الميت4102مارس  42 -42

 تقرير الملخصال

 رفً البح 4102مارس  42 - 42من  الفترة مع شخصٌات ٌمنٌة بارزة وذلك من الثانعقد اللقاء التشاوري الث

األمم المتحدة الخاص إلى الٌمن مبعوث  مع بالتشاوررجهوف تنظٌم هذا اللقاء تولت مؤسسة ب. المٌت فً األردن

 . وبدعم سخً من قبل وزارة الخارجٌة األلمانٌة

منفتحة وبناءة فقد طلب من  نقاشاتل وإلتاحة المجال. شخصٌة بارزة من الٌمن 14من جمع هذا اللقاء مجموعة 

جهت الدعوات و  . م تمثٌل المواقف الرسمٌة لألحزابفقط وعدالشخصٌة فً اللقاء بصفتهم المشاركٌن المشاركة 

من الرؤى ووجهات ضمان تمثٌل مساحة واسعة لللمشاركة فً هذا اللقاء إلى مجموعة متنوعة من المشاركٌن 

ت الرئٌسٌة ألصحاب المصالح واألطراف المعنٌة على الصعٌد بما ٌعبر بصورة عادلة عن المجموعاالنظر 

جهت الدعوة لبعض ومن اجل تعزٌز تماسك واتساق النقاشات فقد و. السٌاسً واالجتماعً والجغرافً فً الٌمن

المساهمة فً اللقاءات التشاورٌة السابقة بٌنما تم اضافة مشاركٌن اخرٌن إلثراء  لهم تسنىممن المشاركٌن 

فً المستقبل بما ٌحقق  التشاورٌةستتواصل هذه اللقاءات . ووجهة النظر بنطاق اوسع من الرؤى النقاشات

 رؤى وتصوراتمع إضافة شخصٌات ب اللقاءات السابقة منالتوازن فً الرؤى وذلك بإشراك بعض الشخصٌات 

الواسعة لهذه الشخصٌات ة رفٌما بٌن الدائ و لضمان تبادل المعلوماتولتعزٌز استمرارٌة النقاشات . أخرى

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

قاءات التشاورٌة للشخصٌات الٌمنٌة البارزة إلى إثراء وتعزٌز جهود التفاوض التً تقودها األمم لترمً ال

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

حول قضاٌا محل اهتمام أصحاب المصلحة واألطراف المعنٌة فً المشترك  مجاالت للتفاهم إلٌجاد مساحة

ٌتمثل فً تعزٌز وتقوٌة مسار المفاوضات والمحادثات القادمة بٌن و لما كان غرض هذه اللقاءات . الٌمن

ٌ قصد منها فً الٌمن فانه ٌنبغً التأكٌد هنا مرة اخرى ان هذه اللقاءات  المعنٌةاألطراف  أن تحل محل ال 

 . المفاوضات الرسمٌة

على نقاشات اللقاءٌن السابقٌن و التً ركزت على عناصر لحل سٌاسً ٌضع نهاٌة للحرب و لتنفٌذ  و تأسٌسا

تعزٌز االستٌعاب الشامل و اللقاء الثالث على " ولة فقد ركزو استعادة وظائف الد 1112قرار مجلس االمن 

هدف اللقاء الثالث فً خلق مساحة  رتمحوو الشراكة " باعتبارها عناصر رئٌسٌة فً عملٌة السالم فً الٌمن

 (االستٌعاب الشاملالشمولٌة )افكار ملموسة لتعزٌز سبل و بناء ٌخلص الى بلورة خٌارات و لنقاش مفتوح

 : مجاالت رئٌسٌة, هًالشراكة فً ثالثة و
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