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 مؤسسة برجهوف 

 اللقاء التشاوري لشخصيات يمنية بارزة

 , األردن, البحر الميت2102نوفمبر  2-4

 الملخص

ُعقد لقاء تشاوري استمر ثالثة أٌام وجمع شخصٌات ٌمنٌة  2115نوفمبر  4-2فً الفترة من 

بارزة وذلك فً البحر المٌت فً األردن. تولت مؤسسة بٌرجهوف تنظٌم هذا اللقاء بالتشاور مع 

األمم المتحدة الخاص إلى الٌمن وبدعم سخً من قبل وزارة الخارجٌة األلمانٌة. مبعوث مكتب 

تولى تٌسٌر نقاشات هذا اللقاء الدكتور أولٌفر وٌلز )من مؤسسة بٌرجهوف( وجمٌلة علً رجاء 

عملت سابقاً مستشار أول لبرنامج دعم الحوار الوطنً( كما شارك فً هذا اللقاء و)خبٌر مستقل 

ب مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى الٌمن والسفٌر األلمانً فً الٌمن وذلك ممثلون عن مكت

بصفة مراقبٌن. كما حضر المبعوث الخاص السٌد إسماعٌل ولد الشٌخ أحمد الٌوم األخٌر لورشة 

 عمل هذا اللقاء.

شخصٌة بارزة وحكٌمة من الٌمن شاركت فً اللقاء بصفتها  13جمع هذا اللقاء مجموعة من

 تاحة المجال لنقاشات مفتوحة وبناءة ويٌر مقٌدة بالمواقف الحزبٌة.الشخصٌة إل

جهت الدعوات للمشاركة فً هذا اللقاء إلى مجموعة متنوعة من المشاركٌن والذٌن لٌسوا على وُ 

عالقة مباشرة بجهود المفاوضات الجارٌة لكنهم على عالقة بمختلف التٌارات والمكونات 

على ضمان مشاركة وتمثٌل نطاق واسع من الرؤى ووجهات النظر هذا اللقاء الٌمنٌة. وقد عمل 

بما ٌعبر بصورة عادلة عن المجموعات الرئٌسٌة ألصحاب المصالح واألطراف المعنٌة على 

لحق هذا اللقاء ست الصعٌد السٌاسً واالجتماعً والجغرافً فً الٌمن. وبالنسبة لالجتماعات التً

المدعوٌن لضم رؤى أخرى إلى هذه المجموعة والتً لم  فٌمكن أن ٌطرأ تغٌٌر طفٌف على قائمة

 ٌتسنى لها المشاركة فً اللقاء األول. 

تمحور الهدف العام لهذا اللقاء فً خلق مساحة إلٌجاد وتطوٌر أفكار ترمً إلى مساعدة 

 األطراف المعنٌة فً كٌفٌة الخروج من حالة االنسداد الحالٌة وصوالً إلى حل سٌاسً. 

من هذا اللقاء أن ٌحل محل المفاوضات الرسمٌة التً ٌدٌرها المبعوث الخاص  لم ٌكن القصد

مة التً ستجري بٌن األطراف منه تقوٌة وتعزٌز المحادثات القادباألمم المتحدة بل كان القصد 

 المعنٌة فً الٌمن. 

 رئٌسٌٌن, هما:  ركز هذا اللقاء عل هدفٌنتحت هذا الهدف العام الكلً 

سٌاسً بما  اتفاقأي شات مفتوحة وبناءة على صلة بجوهر ومضمون إٌجاد مساحة لنقا -

 فً ذلك عناصر/ خٌارات هذا االتفاق السٌاسً وكذا آلٌات التنفٌذ الممكنة. 
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إجراء مزٌد من البحث والدراسة لبعض من أ(  خطوات الحقة حتى ٌتسنى: تحدٌد -

نقل نتائج هذه النقاشات لألطراف , ب( الخٌارات الجوهرٌة التً تخلقت بفعل  النقاشات

الالحقة حول قضاٌا جوهرٌة هامة الرئٌسٌة الٌمنٌة والدولٌة لالستفادة منها فً النقاشات 

 لهذه األطراف.


