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فً األردن من أجل مناقشة  2012ماٌو/أٌار  13إلى  10شخصٌة ٌمنٌة بارزة خالل الفترة من  11تم عقد لقاء تشاوري بٌن 

 إمكانٌات وألٌات إلدراج الجنوب الٌمنً فً عملٌة السالم واإلنتقال. 

ور مع مبعوث األمم المتحدة الخاص لألمٌن العام إلى الٌمن قامت مؤسسة بٌرغهوف بتٌسٌر اللقاء بٌنما تم تنظٌمه بالتشا
وتفضلت وزارة الخارجٌة األلمانٌة بتوفٌر الدعم المطلوب. هذا وقد ضم االجتماع ممثلٌن من المناطق الجنوبٌة والشمالٌة فً 

ومنفتح، تم مطالبة المشاركٌن  الٌمن من مختلف اإلنتماءات السٌاسٌة والعناصر االجتماعٌة. ومن أجل إتاحة الفرصة لنقاش بناء
 باالنخراط فً المناقشات على أسس شخصٌة ولٌس كممثلون رسمٌون ألحزاب أو جماعات أو مناطق معٌنة.

ة فً الٌمن بطرٌقة سلبٌة على العالقة الصعبة بالفعل بٌن المناطق الجنوبٌة والشمالٌة فً الٌمن وخلقت أثرت الحرب الحالٌ
تحدٌات إضافٌة لٌس فقط إلدراج الجنوب فً عملٌة السالم، ولكن أٌضاً من أجل مستقبل اإلنتقال السٌاسً للٌمن .على عكس 

انعكست مخرجات مؤتمر الحوار الوطنً وتأثٌرات الحرب على  هذه الخلفٌة، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة كٌف
العالقات بٌن الشمال والجنوب فً الٌمن. أهدف اإلجتماع أٌضاً إلى تحدٌد خٌارات وآلٌات ممكنة للتحسٌن من إشراك أصحاب 

 .المصلحة فً الجنوب ووجهات نظرهم فً عملٌة السالم الٌمنٌة واستئناف العملٌة اإلنتقالٌة السٌاسٌة

 

 كان اإلجتماع بناًء جداً وتم طرح أفكار محددة ومقترحات سوف ٌتم مشاركتهم مع األحزاب الٌمنٌة للمناقشة الداخلٌة .

هذا اللقاء التشاوري هو الرابع من ضمن لقاءات اخرى لشخصٌات ٌمنٌة بارزة فً األشهر القلٌلة الماضٌة. كما سٌتم عقد 
 الغرض الرئٌسً من هذه اللقاءات التشاورٌة هو إثراء وإستكمال جهود التفاوض الرسمٌة.لقاءات أخرى خالل األسابٌع المقبلة. 

تسعى هذه اللقاءات لتوفٌر مساحة غٌر رسمٌة للنقاش من أجل بحث وبناء فهم مشترك بٌن الجهات المعنٌة الٌمنٌة للقضاٌا 
 الهامة بٌنما ٌتم تولٌد أفكار وخٌارات لدعم عملٌة السالم.



Yemen: Fourth Consultation Meeting to support the political process  

23 May 2016 

 

 

 

 

 

From 10-13 May 2016, a consultation meeting of 19 Yemeni Eminent Personalities took place in 
Jordan to discuss options and mechanisms for the inclusion of the Yemeni South into the peace 
and transition process.  

The meeting was facilitated by the Berghof Foundation; it was organized in close consultation 
with the office of the UN Special Envoy of the Secretary General to Yemen and kindly supported 
by the German Federal Foreign Office. 

The meeting brought together representatives from the Southern and Northern regions of Yemen, 
with diverse political affiliations and from different social components. In order to allow for a 
constructive and open-minded discussion, the participants were asked to engage in the 
discussions on a strictly personal basis- not as official representatives of parties, groups or 
regions.  

The current war in Yemen has had a negative impact on the already difficult relationship between 
the Southern and Northern regions of Yemen, and created additional challenges not only for the 
inclusion of the South into the peace process, but also for the future of Yemen’s political 
transition. Against this background, the objective of the meeting was to discuss how the NDC 



outcomes and the effects of the war impacted on North-South relations in Yemen. The meeting 
further aimed at identifying possible options and mechanisms to improve the inclusion of 
Southern stakeholders and perspectives into the Yemeni peace process and the resumption of 
the political transition.  

The meeting was very constructive; concrete ideas and recommendations were discussed and 
will be shared with the Yemeni parties for internal discussion. 

It was the fourth consultative meeting of Yemeni eminent personalities convened over the last few 
months. Further meetings will take place over the coming weeks. The main purpose of the 
consultative meetings is to enrich and complement the official negotiation efforts. The meetings 
seek to provide an informal space of discussion to explore and build common understanding of 
relevant issues among important Yemeni stakeholders while generating ideas and options to 
support the peace process. 

 


