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 رـتقري
 

 الحوار الوطني في اليمن  رفيع المستوى حولاجتماع 
 1112 حزيران/يونيو 11و 11بيروت، 

 

 زـموج
 

.  وشارك 1112حزيران/يونيو  11و 11 في بيروت في حول الحوار الوطني في اليمنُعقد اجتماع  
كل الركائز االجتماعية والسياسية لمناقشة اليمن  ون منن كبار وناشطوسؤولمنواب ووزراء وفيه 

لى تشكيل إ 1111واالقتصادية كما تم تأطيرها من قبل مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي أدت عام 
التوافق على عادة هيكلة الجيش، وانتخاب رئيس جديد للبالد؛ وإلى إلحكومة وحدة وطنية، ولجنة عسكرية 

الوطني وبالتالي الحد من احتماالت انهيار الدولة واالنزالق نحو اإلصالح الدستوري واالنتخابي والحوار 
بالتحديات  حرب أهلية، ولمناقشة عدد من التجارب العربية في نقاط محددة يتوقع أن تكون أكثر ارتباطا  

 .التي يمكن أن تواجه تنفيذ مقررات الحوار الوطني في اليمن
 

ت التي تصورها المجتمعون اخالل تقييم الضمانمتابعة الورشة من على ضرورة  المشاركون شّدد 
وعلى أهمية عقد لقاءات مستقبلية يشارك فيها ممثلون من المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني، 

وتنفيذ  االنتقال السياسي تسهلواالجتماعية الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني من أجل مناقشة التدابير التي 
 لى أهمية دعم التنمية االقتصادية والسياسية.كما أكدوا ع . مخرجات الحوار الوطني

 
الموضوعات المقترحة في جدول األعمال وتبادلوا اآلراء ووجهات النظر  ناقش المشاركون 

في  والخبراءالمشاركون التي أثارها  قضاياوال ،لتقرير أبرز المناقشات التي دارتهذا اويلخص   بصددها.
 .هذا االجتماع
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 ةـمقدم
 
، وسرعان ما امتدت إلى عدد من الدول 1111ديسمبر كانون األول/بدأت االنتفاضات العربية في  -1

الفساد و العدالة واحترام حقوق االنسان، وتداول السلطة، على قضايا االحتجاجاتركزت  . ومنها اليمن العربية
العدالة االجتماعية بما في ذلك على قضايا ركزت كما  تشاركية خاضعة للمساءلة. حكم  وجود وسائط انعدامو

راء إج، وةوسائط حكم ديمقراطيالمطالبة باالحتجاجات كما تخطت  الحقوق االجتماعية واالقتصادية للمواطنين.
بناء  قضيةالأصبحت بل ، سياسي والحقوق المدنيةانتخابات حرة ونزيهة أو مجرد مناقشة مستقبل النظام ال

الرشيد والتي تتضمن الحكم  " في تعريفها الموسع،ديمقراطيةليها الشباب، و"الالتي يطمح إالحديثة الدولة 
 .ةالتنمية االجتماعية واالقتصادي وتحقيقوالمساءلة والحرية والكرامة 

 
الفوضى والعنف البالد إلى حافة أن توصل التوترات االجتماعية االقتصادية والسياسية  كادت -1

إلى  ،1111نوفمبر تشرين الثاني/في آليتها التنفيذية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ووأدت  . المجتمعي
 د للبالد؛جديانتخاب رئيس و ،للنظر في إعادة هيكلة الجيش عسكرية لجنةو ،حكومة وحدة وطنية تشكيل

لقد نجح مسار الحوار الوطني في الحد من  .نتخابي والحوار الوطنياإلصالح الدستوري واإلوالتوافق على 
لى مواجهات مسلحة مفتوحة، ودفع البالد والقوى السياسية إهلي وتحول االحتجاجات ألخطر الصدام ا

 نتيجةمؤتمر الحوار في التوصل الى  نجحكما  . مهما   ا  انجازيعتبر واالجتماعية إلى مسار سياسي بديل، وهذا 
لقوى اليمنية، والقوى العربية والدولية ل يضا  أنجاز هام وهذا إالبالد،  واجهترغم الصعوبات الكثيرة التي 

 يمنيين وغيرهم.تعود بالخير على اليستحق دراسة معمقة والداعمة لهذا المسار، 
 
خالل  ومؤسسيا   سياسيا   الدول العربية التي شهدت تغييرا   اليمن هو الدولة الوحيدة من بين مجموعة -3

يبدأ بعقد مؤتمر للحوار الوطني، يمهد للمسارات الدستورية واالنتخابية  مسارا  متبعة ، 1113-1111الفترة 
بعد اختتام المؤتمر الوطني   خرى.دة، يمكن ان تكون مفيدة للدول األوبذلك هي تجربة فري  والمؤسسية الالحقة.

تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وبناء من أجل سلوك المسارات الدستورية واالنتخابية لضرورة هناك 
وبذلك  سس الجديدة للعقد االجتماعي الذي توافق اليمنيون على خطوطه العريضة. ألالدولة ومؤسساتها وفق ا

 مفيدة للمسار اليمني. دروسا   تكونفإن تجارب الدول االخرى، التي سلكت هذا الطريق، يمكن ان 
 
يجاد مساحة للتفاعل بين المشاركين اليمنيين لتبادل األفكار في ما يتعلق بكيفية تحقيق المهام التي وإل -2

، نظمت اإلسكوا رسمها مؤتمر الحوار الوطني والتي تمت صياغتها في وثيقة المخرجات الصادرة عنه
بشأن  ا  جتماعإ ،منظمة العمل الدولية ومبادرة المساحة المشتركةوبمبادرة من الحكومة اليمنية وبالتعاون مع 

يمن بمشاركة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الرئيسيين في الحوار الوطني في ال الحوار الوطني في اليمن
، وعدد ودول أخرى اإلسكوا من ممثلي سفارات الدول األعضاء فيمشاركة عدد من الضيوف  إلىضافة باإل
 بلدانهم. إلىتجارب الحوار الوطني واالنتقال السياسي لخبراء والمعنيين من دول عربية، ممن خاضوا من ا
 

 التوصيات  -أوالا 
 
مجموعة من التوصيات الموّجهة إلى الحكومات واألمم المتحدة إلى فريق الخبراء  خلص اجتماع -5

 المشاركون على الشكل التالي:وجاءت أبرز التوصيات التي اعتمدها  والمجتمع الدولي. 
 

جل أطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني لأللتزام ببذل كل الجهود من ألدعوة جميع ا )أ( 
 ؛تنفيذ مخرجات الحوار، والمساهمة في تعبئة القواعد الشعبية في هذا االتجاه
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 نةالحاضلكل التيارات السياسية واالجتماعية، تكون بمثابة تضم كل كتلة يتش إلىثمة حاجة  )ب( 
 الحوار، وتعمل على ضمان تنفيذها؛ لمخرجات ةالسياسيو ةاالجتماعي

 
لى المزيد من االهتمام بالقضايا التنموية، االقتصادية واالجتماعية التي لم تلق االهتمام الحاجة إ )ج( 
 على الجوانب السياسية؛ كيز منصبا  ية الداعمة لليمن، حيث كان الترقليماألطراف الدولية واإلشاركة بمو الكافي،

 
جل ترسيخ مناخات الحوار، وتوفير من أ ن يستمرأن التوافق يجب أجمع المشاركون على أ )د( 

 حقيقية في االنتخابات المقبلة،  ضرورة توفير شروط منافسةرغم نه إو  تنفيذ مخرجات الحوار.لالضمانات 
 عن التفرد؛ ائتالفات واسعة بعيدا   ال من خالللن يستقيم إن الحكم أال إ
 

استخدام وشكال العنف أالتشديد على االحتكام للحوار وللعملية السياسية، ورفض أي شكل من  (ه) 
 السالح؛

 
لى تنظيم االجتماعات إمواكبة التطورات في اليمن، وتقديم الدعم، والمبادرة  إلىسكوا إلدعوة ا )و( 

 قصى ما يمكن من مخرجات الحوار.أجل تحقيق أوورش العمل، كلما دعت الحاجة من 
 

 البحث والمناقشة مواضيع  -ثانياا 
 

 ولى: االفتتاحألالجلسة ا
 
، الدكتورة ريما خلف ة لإلسكواالتنفيذي ةاألمينوكيلة األمين العام لألمم المتحدة وفُتتح االجتماع بكلمة إ -6

أشادت بنجاح انعقاد وووصفتهم بالنخبة المميزة من أهل الفكر والسياسة في اليمن، بالمشاركين فيها  ترحب
رهن بالقدرة على تحويل األفكار  والنجاح في المستقبل ،ال البدايةإما تحقق هو ليس والحوار الوطني 

العملية التشريعية والدستورية والتوصيات إلى وقائع وحقائق على األرض، كما أكدت على أهمية أن تستمد 
لى تسويات إواالنتخابية أسسها من هذه المساحة التي وفرها الحوار الوطني فتأتي نتيجة للتوافق كي ال تتحول 

 فوقية بين األطراف القوية في المجتمع والسلطة تفرض على عموم المجتمع.
 
علي أحمد الديلمي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت إلى أن اليمن ماض  السيدأشار  -1

ثرواته مهما كانت وشاركون في حكمه تفي بناء دولته الجديدة التي ينعم فيها كل أبنائه بالحرية والعدالة وي
بالمبادرة  ل اليمنيين مشيدا  على أن أمن واستقرار البلد لن يكون إال بمشاركة ك الصعوبات والتحديات مشددا  

 نجاح تنفيذ المبادرة.إلصديقة في الخليجية وآليتها التنفيذية ودوراألشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول ا
 
 عبد الكريم اإلرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء سابقا   السيدكما أكد  -1

نزالق نحو حرب إنهيار الدولة واالليجي وآليته التنفيذية في الحد من احتماالت على دور مجلس التعاون الخ
أن الخصوصية اليمنية تكمن في أن الناس يتخاصمون ولكنهم في النهاية يتحاورون ويتصالحون  أهلية مضيفا  

 وهذه ظاهرة عامة عبر عشرات القرون في تاريخ اليمن.
 

 الحوار الوطني ومخرجاته وتحدياته: السياق العام لمؤتمر الثانيةالجلسة 

لى أن الهدف من هذه الجلسة هو إأشار و  .اإلسكوا قليمي فيالسيد أديب نعمة المستشار اإل الجلسة أدار -9 
محاولة وضع السياق الذي تم فيه مؤتمر الحوار الوطني والتحديات الرئيسية التي يواجهها بشكل مشترك، 
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أن لى إأشار كما  مجرد تمهيد للنقاش التفصيلي الذي سيتم في الجلسات الالحقةواعتبر أن الجلسة الرئيسية هي 
حدياته من زوايا المتحدثين سيتناولون الموضوع المتعلق بالسياق العام لمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وت

 حكومية وحقوقية.
 

العمل مع الشباب،  ،على ثالث قضايا محورية نسانوزيرة حقوق اإلحورية مشهور  السيدةركزت  -11
نسان وما فعلته الحكومة والصالت التي كانت ووزارة حقوق اإل ،الحوار الوطنيب فيما يتعلقوالعمل مع المرأة 

كانت هناك مقاومة من قبل الشباب الذين رفضوا المسار نه ألى إشارت أ  بين الحكومة ومؤتمر الحوار الوطني.
المسار اآلمن  هاسية خذلتهم وخانت الثورة ولكنهم في النهاية اقتنعوا أنيعتقدون أن القوى السيكانوا ذ إ ،السياسي
مع  وشاركوا في تسليم السلطة سلميا  الرئاسية حيث تمت االنتخابات  ،حداث التغيير المطلوبإمن خالله ويمكن 

تم تشكيل لجنة وزارية للتواصل   وهذه كانت بداية القبول. ،كل االئتالفات الشبابية والكثير من القوى السياسية
اعتبر الشباب أنهم و ليس بشكل كامل. وإن هناك توافق  الصراعات واالختالفات ولكن كان تخللتهامع الشباب 

 اي توافق عليهتبناء واستقرار وتنمية وأن يساهموا في عملية السالم ال أداةيريدون أن يكونوا وتغيير  أداةكانوا 
 مؤتمر الحوار الوطني.ليأخذ بها في مؤتمرات خاصة بهم  وأعدوا توصياتهم ،الجميع

 
 في المائة 31وضرورة تمثيل المرأة بنسبة  نه تم التركيز على الشأن السياسيأحورية  السيدةوأضافت  -11
المشاركة  إلىإضافة لحقوق االجتماعية ما يتعلق باأطر الحياة العامة، وومواقع صنع القرار  جميع في

 الحوار الوطني.دراجه في مناقشات إ الذي تمالمبكر  التزويجموضوع واالقتصادية 
 

من خالله اليمنيون معرفة ما كان يدور في مؤتمر الحوار استطاع بدور االعالم الذي  أشادت أيضا  و -11
بالرغم من مبادرة مجلس التعاون واعتبرت أنه   الوطني بالرغم من التشويش من قبل بعض القوى السياسية.

 خطر الجماعات المسلحة التي كان بعضها طرفا   هناكنجاح مؤتمر الحوار الوطني إال أنه ال يزال إالخليجي في 
هم أحيث يعتبر السالح من  لبناء السلم واالستقالل والتنمية،االلتزام بمخرجاته  اوعليه ،في الحوار الوطني

 نتائج مؤتمر الحوار.تعيق تحقيق  التحديات التي
 

نقص في تمثيل الحكومة ذا كان هناك إهي وزارة حقوق االنسان، حيث أكدت بأنه فأما النقطة األخيرة  -13
ية ورئيس الوزراء وجيه من رئيس الجمهورألساسية للتخطيط، فبتالمرجعيات اهي إحدى في الحوار الوطني و

 .تجري معالجة هذه القضيةنسان ووزارة حقوق اإل
 

عن نجاح مؤتمر الحوار الوطني  بالتحدثكلمته محمد المخالفي  السيد وزير الشؤون القانونيةاستهل  -12
كل الفئات  ضمت المشاركة في هذا المؤتمر كانت مميزة ألنها أوال  أن  معتبرا  من حيث التنظيم والمخرجات 

التي لم يكن معترف بها في الماضي كالمرأة والشباب والمهمشين والفئات التي لم يكن ينظر لها كشريك في 
الدعم  ؛ وثالثا  القرار تخاذاينفرد بال تسمح ألي طرف سياسي أن  تإيجاد آلية تصوي وثانيا   ؛القرار السياسي
 لمؤتمر الحوار الوطني. ن الخليجياألمم المتحدة ومجلس التعاومن سبوق الدولي غير الم

 
في وجه تنفيذ مخرجات الحوار حيث أكد  دور بعض الهيئات التي تقف عائقا   إلى المخالفي السيدأشار و -15

 ،نسان المتعلقة بالعدالة االنتقاليةانتهاكات حقوق اإل ات الدولية حوليأن الحكومة قد صادقت على عدد من االتفاق
عن وثيقة ضمانات تنفيذ  تحدثكما  . لى مجلس النوابإ ملمحا   لدى بعض هذه الهيئاتمحتجزة زالت  والتي ما

تتعلق بآليات قانونية لتنفيذ المخرجات. التي  ضماناتالسياسي والطابع المخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات 
 كما نصت الوثيقة على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية.
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عن  ال يزال بعيدا   ،وبالرغم من الدور األساسي الذي يلعبه ،أن المجتمع الدولي المخالفي السيدعتبر وا -16
ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ما يتعلق باآللية القانونية فقد نصت وثيقة  أما في  تنفيذ التزاماته.

مع  منسجما  يجب أن يكون لقرار هذا يعني أن اونتخابات، إجراء اإلعلى استمرار التوافق حتى الوطني 
العملية اإلنتقالية وتحقيق نقل السلطة وكذلك المبادرة على تفاق واإل ،مضمون التوافق الذي حكم الحوار الوطني

مخرجات  أو يعيقجعل كل طرف يخرج عن التوافق ، له أساس قانوني يوهذا برأيه  نتخابات.حتى إجراء اإل
 على التوافق الوطني. ا  متمرد ا  الحوار الوطني طرف

 
 وجود ، ثانيا  السلطة المحليةور في الحكومة تغييجراء إ أوال   ،من المعالجات عددا  المخالفي  السيدطرح  -11

 هيهذه الهيئة و، واإلشراف عليه ومتابعة الحواريه هيئة وطنية لإلشراف على صياغة الدستور والموافقة عل
المؤتمر الوطني تنفيذ مخرجات الوطنية للرقابة على المخرجات وهي الوحيدة التي يمكن أن تعمل على الهيئة 

 ألنها حلّت محله.
 

لمشروع تنفيذ مخرجات الحوار جماعي إ حاضنلى المخالفي بأن اليمن بحاجة إ لسيد، اعتبر اوأخيرا   -11
وأن  قريبا   يتحقق ذلكهذا المشروع، وهو على أمل بأن قوية ترعى األمر الذي يتطلب كتلة سياسية ومجتمعية 

 تاريخي.المأزق الخرج اليمن من ي
 

أحمد بن مبارك  السيدأمين عام مؤتمر الحوار الوطني ومدير مكتب رئاسة الجمهورية حاليا ، أشاد  -19
في التخفيف  تكما ساهم ،ورعايته لتوافق اليمنيمن أجل تحقيق ا لمبادرة الخليجيةالذي لعبته ايجابي بالدور اإل

 .كما أشاد بالدور المحوري لألمم المتحدة واألمنية والسياسية؛من التحديات االقتصادية 
 

 وادرعبد الكريم اإلرياني ومجموعة من ك السيدتصال برئاسة لجنة إ لى إنشاءإبن مبارك  وأشار السيد -11
في اللجنة لقاءات مختلفة مع األطراف غير المشاركة  أجرتحيث  ،في اليمن األحزاب السياسية الرئيسية

لم تكن  ا  أطرافتضم هذه اللجنة و لمؤتمر الحوار.  للتحضيرلجنة فنية وأعقبها إنشاء . كافةالمبادرة الخليجية 
وعدم ، هذه القضايا معالجةسبل القضايا الرئيسية ووتحديد تمت مناقشة   حاضرة في المشهد السياسي التقليدي.

التنمية الشاملة و، القاصراتج يزوتومنها  القضايابعض هذه وجرى التصدي ل. األخطاء مستقبال   تكرار
 الحقوق والحريات.وبناء الدولة، و، صعدهولجيش واألمن، وااستقاللية الهيئات، والحكم الرشيد، ووالمتكاملة، 

 
مر من خالل تحقيقه داخل المؤت البعض حاول أن يحقق ما لم يستطعإلى أن بن مبارك وأشار السيد  -11

و االبتزاز السياسي. لكن المهم أن اإلدارة السياسية التي أدارت مرحلة ما قبل الحوار ألسالح لى اإاللجوء 
 .وتحقيقهبهذا التغيير  المضيادرة على قوقوية  لبعض على أنه ال يمكن أن ينجح، كانتالذي راهن او
 
 المناقشات )أ(
 

االنتخابات النيابية  حصول رغم كل المعوقات حتى يجب أن يستمرأن التوافق  اإلرياني السيد أكد -11
أن تكون أكد وجوب يحكم بعد االنتخابات النيابية القادمة؟ وسذا كان حزب واحد إ. وتساءل عما القادمة

التوافق ي تعزيز فالجميع ضرورة التزام ، وبرامجها تقديمحزاب على األاالنتخابات القادمة ديمقراطية وتشجع 
ورأى  نتائج االنتخابات.لى حين ظهور إ خ االنسجام االجتماعييترسوخرجات الحوار الوطني حتى تحقيق م

كما أشاد بدور   ستمرار منطق التوافق.ااألغلبية دون أنه ال يمكن لحزب أو حزبين أن يحكما وإن حصال على 
 ينص عليه.أكد على ضرورة التقيد بالدستور واحترام ما بن مبارك و السيديها لإالفئات الجديدة التي أشار 
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ن يجلسوا أرتضوا إأن اليمنيين و ،بالمبادرة اليمنيةسفارة اإلمارات العربية المتحدة القائم بأعمال أشاد  -13
لى يمن إللوصول  ودول مجلس التعاون تدعم هذه المبادرة بالدهتمثل اليمن. وشدد بأن على طاولة واحدة 

 أصل الحضارة العربية. سابقا  كان  احديث كم
 

ليها الحوار الوطني، إزة التي وصل أكد سفير جمهورية مصر العربية دعمه للنتائج المهمة والممي -12
 ودور ،في األحداث للبحثلتعرف على العوائق الداخلية التي واجهت الحوار، ومسار لجنة التحقيق اوضرورة 

وقدرة المجتمع على  ،مستقبال  التنفيذ متابعة المخولة بوالجهة  ،متابعة التنفيذو التوافقهذه اللجنة في تسهيل 
 تقديم الدعم.على المجتمع الدولي  نتقالية، وحثاإلمرحلة المواجهة الصعوبات االقتصادية خالل 

 
الذي غيير أن التالسيد محمود عطايا  في فلسطين إلداريةوالتنمية ابدوره اعتبر ممثل وزارة التخطيط  -15

في فلسطين  سابقا  لتغيير التي حصل الى أن إأشار و التمييز والتهميش. حصل في اليمن هو نتيجة الشعور ب
هذا التغيير.  بد من وجود آلية للتعامل مع آثار وبالتالي ال ،وضحايا وشرخ اجتماعي ا  وصراع ا  انقسام حمل معه

حيث أن الحالة  في اليمن، و عرقلة عملية الحواركما تساءل عن كيفية تقييم دور المجتمع الدولي في دعم أ
 .المجتمع الدولي في ا  الفلسطينية ال تزال تشهد تجاذب

 
وأكد على ضرورة العمل من أجل  أن المؤتمر قد نجح نظريا  الوطني  مؤتمر الحواررأى أحد أعضاء  -16

 .لتحقيق االستقرار مخرجات الحوار الوطني بشكل عملي تنفيذ
 

أن المجلس يمكن أن يستمر  معتبرا  ، عضو في مجلس النواب حديثه بالدفاع عن مجلس النوابأستهل  -11
ري لما يج قياسا  بالحوار الوطني  أشادكما  . يندستور وقانون االنتخابات الجديدلل ا  خابات وفقإجراء االنتحتى 

 .للحوار ة الخليجية لدعمها الدائمالمبادر إلىالشكر ، متوجها بسيتم تجاوز كل التحديات وأنه ،في ليبيا وسوريا
 

 رئيسيةالمداخالت ال )ب(
 

تمرير بعض القوانين واالتفاقيات مثل قانون يعيق أن مجلس النواب  مشهور حوريةالسيدة اعتبرت  -11
اتفاقيات القروض  كذلكلحمل السالح خارج سلطة الدولة، و فئةحيث ال يوجد أي مبرر ألي  ،حمل السالح

سلطت الضوء على سوء الوضع و بروتوكول مناهضة االتجار بالبشر. وقانون مكافحة االرهاب، ووالمنح، 
يعانون  نوالنازحكذلك  ،للخطر ينمليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية ومعرضيوجد االقتصادي حيث 

غير الفساد  افحةمك أن هيئاتو ليةبفعا بحثهتصادي لم يتم اعتبرت أن الملف االقو من الجوع بسبب الصراع. 
 الحكومة.وهذه من مسؤوليات فاعلة، 

 
هي من النظام  ،أيضا  الحالية ومجلس الشورى  هيئات مكافحة الفسادبأن  المخالفيمحمد  ذكر السيد -19

 من البنك الدولي والمانحين، وبعدماجديدة لكي يتسنى الحصول على المنح  اتنشاء هيئوكان ال بد من إالسابق، 
 عام ونصف منذ و المنح. ، ولهذا لم يتم الحصول على تنفيذ تسريع الدعمشكلت الهيئات لم يكن هناك جهاز ل

 .اقتصاديا  لدعم اليمن ه بعد لم يتخذ قرار الدوليلمجتمع وادارة هذه المؤسسة، على من يتولى إالتوافق لم يتم 
 

 منهي أقل وهما التزامات الدول المانحة  نيبن مبارك أن اليمن يعاني من تحدي السيداعتبر  وأخيرا   -31
التجاذب  بسببالصالحات االقتصادية المستحقة عدم تنفيذ امطلوب وأقل من التعهدات، والجانب الثاني هو ال

 .جديددستور اعتماد على أهمية  السياسي، مشددا  
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 مؤتمر الحوار الوطني: ضمانات تنفيذ مخرجات ةلثثاالجلسة ال
 

خطوة  يهكافة الفئات مشاركة أن واعتبر السيد عبيد بريكي ممثل منظمة العمل الدولية  أدار الجلسة -31
أنه كلما وأثبتت الجارب  ،بلدان الربيع العربيب تعصفي طريق النجاح وخاصة في الظروف الت أولى على

تتحرك الثورات هذه بعد نجاح و. في المجتمعات توفرت سبل الحوار وآلياته كلما تقلصت عوامل التوتر
عليها أحيانا الطابع  بصراعات حادة بين األحزاب يغل سيولدوهذا ما  ،لتتخذ لها موقعا  األحزاب السياسية 

وهنا يبرز دور المجتمع المدني ألن  . المستجدةألوضاع المعقدة اعالجة ملال بالتوافق إعندئذ ال حل  المصلحي. 
مائة في المائة القول بأن الحوار نجح بنسبة  هفي فمن المبالغحزاب بها.  عالقة األ عنطة تختلف عالقته بالسل

، وفي ظل حماية تقريبا  في المائة  11لى إتصل  نسبتها، ونسبة عمالة غير نظامية نسبة فقر مرتفعةفي ظل 
تنفيذ كيفية  حولخالف الالوضع الجديد، و خالللفئات االجتماعية االمصالح الفئوية لكل و، مشوهةاجتماعية 

جتماعي من خالل العدالة بعده اإلبهو في التوجه نحو مجتمع ديمقراطي الحل على أن  شدد أخيرا  والمخرجات. 
 مخرجات الحوار. وتنفيذاالجتماعية 

 
تجربة  أنه من الضروري عندما نتحدث عنالوطني اعتبرت السيدة ناديا كوكباني عضو مؤتمر الحوار  -31

 تتقبلشعبية  أجواءعدم وجود ولحوار خالل ابرزت عن االخفاقات وعن المشاكل التي  الحوار أن نتحدث أيضا  
التي أضيفت  ةعشر ىحدإلالنقاط العشرين والنقاط ا وذكرت  من اللجنة الفنية. وتتفاعل مع الحوار الوطني بدءا  

تنفيذ النقاط العشرين وعدم لمواطن الحوار الوطني، ا ستوعبيل في مؤتمر الحوار الوطني والتي كانت أساسا  
أشادت بدور لجنة وبل على مستوى المواطن البسيط. وحسب  ليس على مستوى المجتمع زاد األمر سوءا  

نجاز هذه الضمانات ثالثة أيام متواصلة إل عملت يالضمانات التي عبرت عن كل المكونات والفعاليات والت
 بمعزل عنالسياسي الوفاق  استمراراعتبرت في النهاية أنه ال يمكن و في أول ممارسة فعلية.  خرقهاالتي تم 

 .معيشة وحياة المواطنالدينية أو المذهبية أو الطائفية على  لقضاياالوفاق المجتمعي وال يمكن أن تطغي ا
 

 ،رجات الحوار الوطنيالسيد يوسف الكريمي أمين عام نادي األعمال اليمني ضمانات تنفيذ مخ حدد -33
يليها الواقعية،  بملكيتهم لوثيقة مخرجات الحوار الوطني. ، وذلك عندما يشعر الجميع الوطنية لملكيةي اوه

، ولكن ضروريهذا وحيث ُحّمل مؤتمر الحوار الوطني أكثر مما يحتمل وأصبح منصة يلتقي فيها المظلومون 
التركيز فقط ليس و بالعمل بشكل متوازيكون أن الحل  تبرا  معومن ثم قضية التوازي،  لتعاطي بواقعية. يجب ا
رجات الحوار ولجنة صياغة الدستور العمل على تنفيذ مخإنما في  ،ةعشر ىالقضايا العشرين واألحد على
طريق، مؤتمر الحوار أو مخرجات المؤتمر قد رسمت خارطة اعتبر أن ، وأخيرا   . عينه الضمانات في الوقتو
 أكدكما   .مؤكدأمر وهذا  ،التنفيذ عند بدءالتحديات والصعوبات  مواجهةعلى  ا  ددمش ،لبناء الدولة ا  مخططو

 واآلليات والوسائل لتنفيذ مخرجات الحوار. اتمكانيواإل اتالقدرعلى ضرورة توفير 
 

 المناقشات
 

ولكنه من  ةعشر ىوالنقاط األحدتنفيذ النقاط العشرين لأنه لم يفت األوان ذكر المداخلة األولى خالل  -32
عن الظلم  النقاط العشرين وهي العمل بالعدالة االنتقالية واالعتذار إحدىوفيما يتعلق بالضروري تنفيذها. 

دة وألبناء صع ،1992، تم االعتذار من قبل الحكومة نيابة عن السلطات السابقة ألبناء الجنوب على حرب السابق
عملية العدالة االنتقالية، وهما لجنة لمعالجة قضايا األراضي لتعزيز ن لجنتيوتم تشكيل  عن حروب صعدة. 

المنهوبة، وأخرى للمبعدين من أعمالهم في محافظات الجنوب. كما تم انشاء صندوق ضمان لمواجهة 
لى إ إدارة الصندوقستحال ووينبغي حلها،  أن هناك مشكلة قانونية مع األمم المتحدةالمخرجات لكن تبين 
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مجلس النواب  إلىقوانين أخرى من ضمن النقاط العشرين أحيلت  إلىباإلضافة  . ج األمم المتحدة للسكانمانبر
 عالقة.مازالت 

 
أن و .حوار الوطنيمخرجات التنفيذ  عدمعديدة  أطرافمن مصلحة  ذكر أنهالمداخلة الثانية  فيو -35

، وأنه أداة توصيل مناسبة لكثير من رئيسيا   ومخرجا   الناس تعاملوا مع مؤتمر الحوار على أنه جهاز تنفيذي
األهم هو كيف  إال أن رع فيها. سمؤسسة الرئاسة أن توالقضايا العاجلة التي كان يجب على األطراف التنفيذية 

 ذها.ينفوتدستور  إلى يمكن تحويل كل مخرجات الحوار
 

تنفيذ  ومراقبا   مشاركا  أن المجتمع المدني يجب أن يكون  إلىتمت اإلشارة  المداخلة الثالثةوفي  -36
ر من خريجي الجامعات والمعاهد يفرص عمل لكث يوفرلى القطاع الخاص أن وع ،مخرجات الحوار الوطني

محملة  لمعالجة الفساد ومنع غسيل األموامن خالل ى أهمية معالجة الملف االقتصادي تم التشديد عل كما الفنية.
 نتيجة نهب أموالها. الحرمانالشعوب التي تعاني من عن حماية نسانية ني المسؤولية االخالقية واإلالمد المجتمع

 
 مساعدة اإلسكوا والجهات الداعمة، االستفادة من  اعتبر أن المهم اآلن هو كيفيةرأي أخر وهناك  -31

 .إخفاقات الماضيوال داعي لذكر 
 

بدور  كما تمت االشادة  .ماناتمن أهم الض هوأن التناغم بين الرئاسة والحكومة تم التأكيد على  كذلك -31
 قرار مخرجات الحوار نه خالل إكما ذكر أ المرحلة القادمة. ، والتأكيد على أهمية الحوار الوطني ومخرجاته
 صياغة الدستور.في لجنة إنجازه سيتم ، وهو ما تعديل النصوصواآلراء  توحيدلم تتمكن لجنة التوفيق من 

 
تم في النهاية طرح بعض األسئلة حول وجود بعض القوى السياسية التي ليس من مصلحتها تفعيل  -39

لى إللنزول  ذا ما كان مستعدا  إو ،وعن تورط الشارع اليمني بهذه العملية السياسية الحوار وحجمها وقدراتها. 
 الجوار ودورها في انجاح الحوار. دول كذلك حول ؛الشارع

 
 : التحول المؤسسي نحو الديمقراطية وصيغة الدولةالرابعةالجلسة 

 
أن الحوار الوطني في اليمن هو بارقة أمل لليمنيين  عضو فريق بناء الدولة اعتبر السيد خالد العوبلي -21

 للحوار، مشيدا   للحفاظ على وحدتهم وأمنهم واستقرار بلدهم ولذلك ُترك السالح واستمر العمل السلمي وصوال  
بدور األمم المتحدة في خلق تقارب بين األطراف السياسية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني وشرائح 

عداد إلقية وتفاعلية شاملة على مستوى اذا الحوار هو بمثابة أول تجربة تشاركية توافاعتبر أن هكما  أخرى. 
هذا المؤتمر منها القضية الجنوبية ل اتإال أنه يوجد بعض نقاط الخالف والتحدي والتخطيط لمستقبل اليمن. 

رات مجلس األمن قبل وأثناء وبعد كما قال السيد العوبلي أن قرا وحلها وتمثيلها وشكل الدولة في المستقبل. 
طراف الداخلية والخارجية التي كانت تحاول إلى بعض األتهدئة األوضاع كانت أشبه برسائل  حولالحوار 

خالفات إعاقة الحوار ومخرجاته. كما اعتبر أنه وبالرغم من الصعوبات التي أحيطت بمؤتمر الحوار في ظل 
لى بر األمان عبر الخروج بمسودة إرادتهم أن يصلوا إستطاعوا وبحكمتهم وإال أن اليمنيين قد ا ة،وإقليمي ةداخلي

 عقد اجتماعي جديد يتم صياغته في دستور جديد.
 

األمر المتحدث فوصف  هوالصعوبات التي اعترضت أما من ناحية المراحل التي مر بها الحوار الوطني -21
بدأت المصالحة و ،جلست على طاولة الحوار نهاأال األطراف كانت تستعد للمواجهة إ بالمعجزة حيث أن

أن التباين السياسي هو شيء طبيعي  الوطنية مع بدء الحوار وستستمر عبر العديد من الهيئات واللجان معتبرا  
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 بحكم قائمةزالت  إال أن التحديات ما  ال أن المهم هو التوافق وهنا يأتي دور التحالفات االجتماعية والسياسية.إ
 للبدء بالحلول.أسس عادة هيكلتها.  أما الحوار فقد إاء المؤسسات وبنكافة الصعد من حيث على الواقع 

 
وعن اشكالية  ةعن شكل الدول حدثكلمته بالتعضو مؤتمر الحوار الوطني علي الصراري  سيداستهل ال -21

في المستقبل،  استمرار المشكلةلى إأن هذا سيؤدي  ا في الجنوب، معتبرا  ثنان منهإلى ستة أقاليم إتقسيم اليمن 
أو من خالل  ؟لى اقليمينإوهل من المناسب تقسيم الجنوب عايير التي بني عليها التقسيم، محول الوتساءل 

عتقاد الكثيرين في الجنوب أنهم وذلك إل ؟عتراف به ككيان سياسي وكقضية سياسية وكشريك بالوحدة والدولةاإل
كاملة بين الجنوب والشمال الشراكة المهمشين وملحقين. ولذا يعتبر أنه ال بد من معالجة هذه القضية على قاعدة 

أن غالبية األطراف الشمالية تشك في استمرار الجنوب في الوحدة كما أنه يوجد شك  وتابع بناء الدولة اليمنية. و
من خالل تنفيذ النقاط  عدم الثقةفوجد من الضروري معالجة  ية الجنوبيين بنوايا الشماليين. أو عدم ثقة لدى غالب

 في الجنوب. ينجديدجو وواقع  إلرساء بدايةالعشرين ك
 

حسب الخطوات العملية الملموسة تحديد  اعتبر أن إعادة النقاش في موضوع األقاليم وفي وفي الختام -23
 معالجة المشكالت الرئيسية في البالد.دء بللبهو ما نحتاجه  ،األولوية

 
 المناقشات )أ(
 

ريح عدد ستعقب و ،ت في ظل تدهور الوضع االقتصادي واألمنياالضمانعن  في المداخلة األولى سئل -22
 هاعتبر أن من أهم الضمانات إيمان الشعب اليمني بملكيتو  من الجوع.من المعاناة الخوف وكبير من العمال 

يجاد حلول توحيد الخطاب وإاإلعالم الرسمي والخاص  طلب إلىو  لمخرجات الحوار وما جاء في الوثيقة.
 من أجل يمن أفضل ومستقل.بناءة الناس بطريقة  إلىفي هذه الوثيقة وإيصاله االتفاق عليه ما تم  لتنفيذعملية 

 
منظمات المجتمع المدني واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة قناعة  عن سئلثانية المداخلة الوفي  -25

طوير تدون يتم  وهذا لن شكل الدولة الجديد، ومواكبةالتغيير واألحزاب السياسية وبقية المكونات بقضية 
 ات المجتمع المدني والقطاع الخاص؟منظم

 
تنفيذ النقاط العشرين من خالل لجنوبية حل القضية امن أجل أن الحوار عقد أعتبر  المداخلة الثالثة وفي -26
ردة فعل المواطن حينئذ االلتزام بتنفيذ التعهدات ألن من الضروري وهنا  ،ال أن شيئا لم ينفذإ ،للحوار ئةتهي

ان تقسيم كما دستور جديد يعكس مخرجات الحوار الوطني بشكل واضح. في وضع األمل هو وتكون مضاعفة. 
 .إيجاد حل لهامشكلة كبيرة ال بد من يعتبر ستة أقاليم  إلىالدولة 

 
التحدي  ، حيث يعتبر هذابشكل مالئمالقضية الجنوبية عدم حل ن م تم التحذير المداخلة الرابعةوفي  -21

بكل مقررات اإللتزام تخلق حالة من واألكبر واألصعب في المحافظات الجنوبية ما لم تتكاتف القوى السياسية 
تشكيل حكومة نتج الكثير من المشكالت ويجب السعي الجدي لد أأن األداء الحكومي قالحوار الوطني. كما 

 .وتنفيذه الدولة االتحاديةالعتماد دستور لمرحلة االنتقالية تواكب اجديدة 
 

 لرئيسيةالمداخالت ا )ب(
 

مهمة اللجنة الفنية  لى أنإأشار السيد المخالفي وصالحيات اللجنة ه عدادإبالدستور الجديد ووفيما يتعلق  -21
تنفيذ  هي المخولةأن اللجنة الوطنية  مضيفا    .هاتكمن في إطار المحددات الدستورية وال يمكن الخروج عن
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األول هو اإلطار العام من خالل محديدين،  للجنة الدستورية للرقابةاوليس  الوطني الحوار مؤتمر مخرجات
لدستور وال يمكن الخروج عنه، أما الثاني هي القضايا حيث أن مخرجات المؤتمر بمجملها هي إطار عام ل

الذي جرى  الجديد لنظام الرئاسيااالنتخابي و القانونالرئيسية التي تحكم الدستور وفي مقدمتها شكل الدولة و
حقوقي. أما في ما يتعلق باألقاليم، فاعتبر أن هذه المسألة يجب حلها والقراره وطبيعة النظام االقتصادي إ

 الجنوب. فق معبالتوا
 

دفاع عن مؤتمر لى الشارع للإمنها االستعداد للنزول ورد السيد علي الصراري على بعض األسئلة  -29
محسوبة على السلطة بغالبيتها العظمى قد فقدت الثقة بالحوار. الالنخبة الثقافية غير وأن الشارع  معتبرا   الحوار
تم تطبيق الحوار الوطني  مؤتمر الوطني، فاعتبر أنه لوالتريد نجاح كانت ذا ما دول الجوار وإبخصوص أما 

 .يهالإتخشى أن ينتقل هذا المد  جواردول الأن  ، معتقدا  اليمن واحة للديمقراطيةسيغدو 
 

حيث  وبعده،مؤتمر الحوار خالل مناقشة القضية الجنوبية بما تستحق  تتم هبن مبارك أن سيدوضح الأ -51
جماع، وكان هناك تفويض مطلق من قبل أعضاء المؤتمر الوطني للجنة، إتحادية باإلّم التوافق على دولة ت

والنقاش حول  يوما   11لجنة األقاليم استغرقت  حيث أن . بطريقة غير اعتباطية توافقوا على كيفية تحديد األقاليم
وحين قدمت وثيقة األقاليم،   قدمت أوراق من قبل كل القوى.والحوار وبشكل معمق، الجنوب بدأ مع انطالق 

 .تمنى تنفيذ الحلول المقترحة وأخيرا    يتم. يوليو عاد لكن هذا لم 1قيل بأن تحالف 
 

ال أن المضامين على مقررات الحوار إبأن هناك إجماع أديب نعمة هذه الجلسات بالقول السيد ختم  -51
 بحث. إلىتنفيذ مسألة تحتاج وآليات ال التفصيلية

 
 عربيةالخبرات بعض ال: تبادل ةخامسالجلسة ال

 
 الحوارحول جتماع ول من اإلاليوم األالجلسة بملخص عن السيد عبيد بريكي استهل رئيس الجلسة  -51

التساؤالت حول  وأخيرا   ،المخرجاتتنفيذ عنه والضمانات الكفيلة بما نتج و واجهتهوالصعوبات التي  بشكل عام
كما حاول أن يربط بين التجربتين اليمنية المقررات. تنفيذ تعيق تجاوز المعوقات والعراقيل التي كيفية 

لمرحلة االنتقالية، التجربة التونسية بالذات وكيف تم التعامل مع ا ستحضارإاعتبر أنه من المفيد والتونسية و
 السياسية ومكونات المجتمع المدني.حزاب األو
 

قال أن الحراك ف  الحديث عن تجربة االتحاد.ثل االتحاد العام التونسي للشغل مممحمد بلقاسم السيد بدأ  -53
السلمي والتحركات التي وقعت هي نتيجة للدستور القديم الذي ينص على تولي رئيس البرلمان رئاسة البالد 

إذ اعتبر  بعد شهرين. ويكلف رئيس الحكومة القديم بتشكيل حكومة جديدة ويتم انتخاب رئيس جديد للبالد 
 هذا الحراك التونسي   ال عودة للنظام بعباءة جديدة.عملية التفاف حول الثورة وليست إ المتظاهرون أن هذه

لم يكن بفعل أحزاب سياسية وال نتيجة دعوات أحزاب معينة إال أنه كان عبارة عن انتفاضة للشباب المهمش 
هذه التحركات السلمية التي ال تمت بأي صلة ألي وم تشهد تنمية، العاطل عن العمل والمناطق الداخلية التي ل

النقابيون هم أول من ساندوا هذه التحركات  حزب سياسي جعلت مكونات المشهد تتفاعل مع هذه الحراك. 
تطورت هذه التحركات و ،العفوية في المحافظات التي اندلعت فيها االحتجاجات حيث شاركوا معهم وحموهم

حدى الحركات الفاعلة في فرار رئيس إعامة قام بها االتحاد العام التونسي للشغل وهي كانت  ضراباتإلى إ
 في مساندة هذه التحركات. كبيرا   ن للمحامين ولعدد كبير من مكونات المجتمع المدني دورا  كاكما  الجمهورية. 
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العليا لحماية  كونوا ما يسمى الهيئةوبعد توافق الفرقاء السياسيين وبمساعدة مكونات المجتمع المدني  -52
ممثلين عن أحزاب المعارضة قراطي.  وهذه الهيئة التي تضم نتقال الديمأهداف الثورة واإلصالح السياسي واإل

تشرين  13انتخابات  إلىوأهم المنظمات ومكونات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المهمة في البالد، أدت 
وهذه   واحد ويحددون مستقبل البلد.تحت سقف تجربة حوار يجتمع فيها الفرقاء  وهي أول . 1111أكتوبر األول/

 يديولوجيا  إ أخذ هذا الصراع طابعا  ن الذين تم انتخابهم وعامة الشعب، وازمة بيو ا  احتقانسببت االنتحابات 
اللفظي  العنفلى درجة أنه بدأت تظهر بعض مظاهر إوتم شحن وتحفيز الكثير من الشباب المتحمس  وسياسيا  
 والمادي.

 
ومن هنا جاءت فكرة طرح مبادرة أولى  قتصاد بشكل كبير. االتضرر اندلعت التي حداث ونتيجة لأل -55

 دارية الوطنية لالتحاد.التونسي للشغل من خالل الهيئة اإل تحاد العامداخل اإل د تم تنفيذهاقللحوار إلنقاذ البلد و
غتيال كانت األولى من بعد تمت عملية إ  استجابت أكثر من خمسين جمعية وحوالي سبعين حزب لهذه الدعوة.

انطالق صراع كبير بين كل األحزاب والجمعيات والمكونات  إلىاالستعمار لحقتها عملية اغتيال ثانية أدت 
الوطني التأسيسي واستقالة  وبين االئتالف الحاكم الذي أصبح في عزلة. فطرحت المعارضة حل المجلس

في تهدئة الوضع من خالل دفاعه عن  كبيرا   تحاد العام دورا  لعب اإل، واندلعت االعتصامات مجددا    الحكومة.
استمرار المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب لحين اصدار دستور جديد وطالب باستقالة الحكومة التي 

درة االتحاد العام من قبل ثالث منظمات مهمة في المجتمع المدني وهي تم تبني مبا  في ظلها وقع كل ما وقع.
وتطورت هذه  اتحاد الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان. 

ة في أن لياعية للحوار الوطني. نجحت هذه اآللى مبادرة منظمات أربع رقابية إمبادرة منظمة نالمبادرة من 
 شعب التونسي والفرقاء السياسيين.حاز على ثقة غالبية ال تعطي لتونس دستورا  في أن تجمع الفرقاء السياسيين و

 
أبرز ما ميز التجربة السياسية في  صحافي بمجلة حقائق،ال السيد صالح الدين الجورشياستعرض  -56

نما جاء الشباب وأزاحوا الرئيس فمأل السياسيون ورة تونس لم يخطط لها السياسيون إاعتبر أن ث مجال الحوار. 
زمة سياسية حادة مرت بها البالد بل فرضته أ استباقيا   لم يكن الحوار الوطني اختيارا   الفراغ واكملوا الطريق. 

ر حول األفكار والمبادئ العامة وإنما تحول لم يكن الحوار الوطني مجرد حوا أيضا  لتفكيكها. بدوره جاء 
 رى وبعدها تم الدخول في التفاصيل.وضع نقاط عملية تم التوافق عليها كمبادئ كبوخارطة طريق لى بسرعة إ

 
حينما رفض حل المجلس التأسيسي ألن الدخول في الفراغ  الرباعي كان صائبا  االتحاد اعتبر أن  -51

لى حكومة تكنوقراطية. إالمؤسساتي هو خطأ حيوي، وهذا ما فتح المجال إلمكانية االنتقال من حكومة سياسية 
تم تقسيم الحوار بين المستوى السياسي والمستوى االقتصادي كما أعطيت األولوية للمؤسسات إلنقاذ المسار 

كما تشكلت لجنة توافقات بين  . أمور محددةالتوافق على مما سهل عملية الحوار وأعطى فرصة إلمكانية 
شكالية كانت مطروحة بشكل حاد مع المجلس الوطني وحل إالحوار األطراف الحزبية األساسية مما سهل 

إدارة الحوار وليس األحزاب السياسية. فجاء دور لجنة التوافقات أولى بهم  همالتأسيسي ألنهم يعتبرون أن
أن أي قرار يتخذ على مستوى الحوار الوطني ال بد أن يدّعم بموافقة معتبرة للمساعدة على فض اإلشكال 

لحوار فكان االتحاد الرباعي تمنى النجاح لت البأنه كان يوجد أطراف أشار كما  سي. المجلس الوطني التأسي
 يهدد بأنه سينشر الحقيقة ويحدد المسؤوليات مما سهل عملية التوافق.

 
 المناقشات )أ(
 

بأن نقاط القوة في تونس كانت تكمن في  بمقارنة التجربتين اليمنية والتونسية مفيدا   ينالمشاركأحد قام  -51
 أو غير شرعي،  كان شرعيا  أكون الدولة في تونس هي مؤسسة قوة في المجتمع وهي تحتكر استعمال القوة 
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أما المجتمع المدني فكان الالعب األول وليس األحزاب السياسية كما هي الحال في اليمن إذ أن المجتمع المدني 
أما المؤسسة العسكرية في تونس فبقيت موحدة ولها دور رئيسي   .فاعلةرار بصورة في اليمن ال يؤثر على الق

 في اليمن. االنهيار وهذا ما لم يكن قائما   لمنع
 

أن الذي ميز التجربة في تونس هو انتخاب مجلس وطني  ثانية اعتبر أحد المشاركيناللة مداخالفي  -59
ليمن وتونس هي الجهات التي تريد ابين اعتبر أن وجه الشبه و عمل على صياغة الدستور على عكس اليمن. 

 التغلبا وراء. إال أن التونسيين استطاعولى الستعيد األمور إبإنها  معتقدةالت عرقلة الثورة من خالل االغتيا
واحدة، اهتزاز صورة الحكومة في فهي يستوعبوا الدرس. أما التحديات أن اليمنيين وعلى  ،المخطط اعلى هذ

استنساخ التجربة المصرية من خالل اغتيال قيادات صاحبة ثقة في تونس من ؛ والوضع األمنيكال البلدين؛ و
 بين تونس واليمن ما عدا  شبهكل هذه أوجه   .أجل ارباك المشهد وهذا ما حصل في اليمن وسيحصل غدا  

 في اليمن إشكالية.عتبر تُ  يفه ذكر عن الهوية الوطنية ما
 

حيث أن القيادات النقابية   تحاد الشباب.والنقابات لالدور البارز ل حدثالمتلفت انتباه  المداخلة الثالثةفي  -61
مكنها من القيام بالدور البارز في مسار الثورة.  اة مالوعي والمسؤوليفي تونس كانت على مستوى عال من 

تحاد إأن  معتبرا   ،ظل نظام ديكتاتوري كما تساءل عن كيفية تمكن تونس من خلق هذه القيادات النقابية في
كانت تابعة للنظام الحاكم  النقابات النقابات في اليمن لم يكن له دور على االطالق في الثورة وذلك ألن معظم

ثورة التونسية لما يمكن أن القراطية التوافقية كالديم ونصح اليمنيين بانتهاج ولم يكن بامكانها القيام بأي دور. 
 الديمقراطية العددية من مساوئ.ه ليتؤدي إ

 
كل ثورة من الثورات قد أخذت مسارها الخاص،  أن المشاركين أحد اعتبر رابعةال لةخمداال في -61
 شكاليا  إ لى مفهوم الشرعية الذي أصبح مفهوما  كما تطرق إ  .العالقة بين الظواهر أساسها التمييز وليس التشابهو

أنه وصل  ومتى ينتهي معتبرا  كما تساءل عن دور الشارع   .ذلكره وشروط استقراومدى في مرحلة االنتقال، 
 حالة من االستقرار. إلى
 

من التحديات الهامة بغض النظر التحدي االقتصادي  أن المشاركين أحد اعتبرخامسة ال لةخمداال في -61
وأعاق عمليات  تأثيرا   األكثرتغيير أو عدم نجاحه. حيث أن التحدي االقتصادي في اليمن كان عن نجاح ال

وأن الواقع السابق  همعاتتطللى ساحة التغيير يتراجعون عن إالتغيير وكلها عوامل جعلت بعض الذين خرجوا 
 .قلة الوعيلألمية و نظرا   لكان أفض

 
 المداخالت الرئيسية )ب(
 

لى الساحة إرس االيديولوجي تقال السيد صالح الدين الجورشي بأن التونسيين يخشون عودة التم -63
  لى الصراع االيديولوجي. ر تريد العودة بالساحة التونسية إالسياسية وخاصة اآلن حيث أن جماعات التكفي

يكن لم  الجمهوري كما اعتبر أن الدولة كانت قيمة ثابتة لدى كافة الفرقاء السياسيين حتى أن النظام السياسي
كما اعتبر   الصراع فهو في مسألة الحكم ومن يحكم. وجاء الدستور لكي يبين ذلك، أما أساس موضوع خالف،

الشعب التونسي يأتي بأغلبية، اذ سيبقى السلطة أو أنه ال يوجد في تونس أي طرف سياسي قادر على أن يحتكر 
 بائتالفات. محكوما  

 
بالشأن العام ويعتبر أن الدفاع  انمعني انوطني انطرف همابلقاسم أن النقابة واالتحاد محمد أوضح السيد  -62

وكان   كرامة وحرية اإلنسان هو نوع من اللهو ومضيعة للوقت.عن عن بعض المطالب المادية دون الدفاع 
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لكنه اصطدم مع  واجتماعيا   اقتصاديا   االتحاد الطرف الوحيد الذي قدم ألول حكومة بعد االستقالل برنامجا  
نظام االستبداد والقمع السياسي ومنع تشكيل األحزاب السياسية، ونتيجة ل  حكومات االستقالل وقدم تضحيات.

حيث أن االتحاد كان يضم كل  ،ال داخل الفضاء النقابيإ كانت المجموعات السياسية والسرية ال تجد متنفسا  
فيها.  الرؤى والمقاربات السياسية اليمينية واليسارية وكانوا يحترمون المنظمة وقانونها ووحدة الممارسة

أرادت أن تحدد مستقبل الحاكم النهضة حزب األغلبية العددية لاعتبر أن احتقان الشعب التونسي نتج عن أن و
فاذا قضية االحتقان لم تكن نتيجة   حكومة. لتتم كتابة دستور مع كل انتخابات ومع كولم  ،تونس لعقود قادمة

 ثة للمجتمع التونسي.امكتسبات الحد جوهرالمساس باعتراض الناس على انتخاب حركة النهضة بل 
 

رغم تعرضه لالهانات  الحوارتعزيز في  هاما   قال السيد عبيد البريكي أن اإلعالم في تونس لعب دورا   -65
هناك آليات ودستور وهيئة مستقلة لالنتخابات منتخبة من قبل المجلس التأسيسي وهيئة الحقيقة والعنف. 

تأتي حكومات منتخبة من الشعب ساالنتخابات وستجري ذا . إالتجاوزات والخروقاتوالكرامة انتخبت لمتابعة 
نقسام في الوقت الحالي، بأنه يوجد إ كلمته قائال  وختم   وهكذا يتقلص الضغط الشعبي. وستباشر دورها، مباشرة

ناس بسلبية الربيع قناع المحاولة إفي س ضد التغيير اوأنة فهناك أناس يطمحون في التغيير ومتمسكين في الثور
 رهاب والتخويف وراء هذا المسار وأصبحت تمارس اإلوهناك مجموعات انساقت  . إليهالعربي وما أدى 

 ما يساهم في حركة الردة التي قد تظهر في المجتمع.
 

 بعد الحوار التوافق الوطني ما: سادسةالجلسة ال
 

حيث ، الوطني ما بعد الحوارالتوافق حول موضوع الجلسة  استهل الجلسة السيد أديب نعمة موضحا   -66
 ،وغيرها من األمور المتعلقة بالعدالة االنتقالية ةعشر ىضرورة تنفيذ النقاط العشرين والنقاط األحد برزت

أن الموضوع يتعلق وحيث  ة لتسهيل تنفيذ مقررات الحوار. مليبشكل خاص إجراءات مؤسسية تشريعية وعو
، إلن عودة ال على قاعدة من القبول الشعبي والسياسي الواسعإبما هو أبعد من ذلك فإن هذه المؤسسات ال تقوم 

 .هايعطل دورمنطق االستقطاب الحاد 
 

ليه اليمن بشدة اليوم لتحمل أعباء بناء التوافق السياسي أمر يحتاج إال أن شقال السيد علي ع -61
استعداد كافي لدى اليمنيين ال يوجد  هأن اليمن لديه تحديات كبيرة، وإنكما مرحلة القادمة. واستحقاقات ال

طابع أو مخرجات الحوار الوطني  حددالتحديات في المرحلة القادمة ستو تبعات المرحلة القادمة. لمواجهة 
كما اعتبر  السلطة بأدواتها القائمة واألحزاب والقوى السياسية. وبمنظومة العمل السياسي  تتعلقوهي تحديات 

 .الحوار الوطنيلدى تنفيذ مقررات  كبيرا   تشكل تحديا  السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة أن 
 

رقى أن القوى السياسية ال ت إاله النتيجة، أن الحوار الوطني نجح بمجرد الخروج بهذبالسيد عشال أفاد و -61
التحدي اآلخر هو التغطية ولى الغايات المنشودة من مخرجات الحوار الوطني. إلوصول باالناس لى طموحات إ

كما يوجد تحديات  مسألة تضر بالحوار الوطني ومخرجاته.  ذهالسياسية لبعض الجماعات المسلحة في اليمن وه
، والسبب كلفت بصياغة الدستور اللجنة التيوالتوصيات التي تثقل كاهل تتعلق بمخرجات الحوار الوطني 

 يقع الجميع في مأزق.توافق لكي ال  إلىالتي تحتاج اخل هذه المخرجات تد
 

وضح والتي ت ،الحلقة األضعف في الحوار الوطنيخارطة الطريق هي كما اعتبر السيد علي عشال أن  -69
كما أقر بأن التوافق تحد   وثيقة الضمانات.ليه في ا أشير إفيممالمح االستحقاقات القادمة والتي لم تأخذ حقها إال 

 نفيذأن على القوى السياسية التي شاركت في الحوار أن تكون شريكة في ت كبير أمام الحوار الوطني، معتبرا  
وجد أطراف يمكن أن تفهم من تألنه  قراطي،يجب أال يضر بمسيرة العمل الديمفالتوافق  أما  الحوار. مخرجات
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مسار العملية الديمقراطية المتمثل باالنتخابات وهو أمر في  تحديدا  وجيل بعض االستحقاقات التوافق السياسي تأ
لى وجود تحد كما أشار إ  مسار العملية الديمقراطية. حولالتوافق  تعزيزفإذا ال بد من  غاية الخطورة. 

 .الماليةلفجوة الدول بتعهدتها لسد ا ضيتمثل في عدم وفاء بع اقتصادي
 

لى ايجابيات الحوار الوطني في بداياته وذلك من خالل اجتماع األطراف السيد علي البخيتي إتطرق  -11
يضم منظمات المجتمع  واسعا   نما كان حوارا  سياسية إاللنخبة لمجرد حوار ليس والمتحاربة حول طاولة واحدة 

 ،الخاصة ى مصالحهملإبعض الوصول تعذر بحيث  كبيرا  كما شاركت أطراف جديدة وكان الحضور  . المدني
وجعل الرأي العام الداخلي والنخبة الثقافية التي هي  جيدا   عالمي الذي أعطى انطباعا  إلى الزخم اإلضافة باإل

 رقابة عليه وعلى القوى السياسية.في هذا المؤتمر وفي ال خارج الحوار أن تشارك فعال  
 

حيث تم التصويت بالطريقة القديمة  . كامل توافقدون  هقر مخرجاتأالمؤتمر أن واعتبر السيد علي  -11
مخرجات المؤتمر وفتح  فيالتي تحصل في مجلس النواب برفع األيدي دون احتساب األصوات، وهذا ما شكك 

لى الطريقة إلى االشكاالت التي حصلت داخل المؤتمر وكما تطرق إ مجال االنتقاد لمن هم خارج المؤتمر. 
ملفات بعد  إلىترحيلها عليها واإللتفاف وأء أو تأجيل أهم القضايا اإلغيث جرى الجلسات، حالتي كانت تدار بها 

لقاعدة  الحوار مثل مسألة األقاليم )القضية الجنوبية وقضية صعداء(. وذلك بسبب عدم تشكيل اللجنة وفقا  
زخمها سية على أساسها مؤتمر الحوار الوطني. كل هذه االشكاالت افقدت العملية السياعقد التوافق التي 

 وبالتالي بدأ الشارع تدريجيا   ليه. إتمر لم يحقق ما كانوا يطمحون ؤأن الموشعروا وجعلت المواطنين في حيرة 
، فقال السيد علي بأنه عداءلى قضية صأما بالنسبة إ . موعات المسلحة واألحزاب السياسيةيتجمع حول المج

تمت مناقشة هذه القضية في المؤتمر بشكل قوي وتم االتفاق على بناء دولة شراكة وطنية بين مختلف التيارات 
كما تم االتفاق على أن تحتكر الدولة وحدها السالح وأن  وشراكة وطنية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة. 

 .تبسط سلطتها على كافة األراضي اليمنية
 

يس الدولة مخرجات الحوار الوطني وعدم الشروع في تأستفعيل عدم ه نتيجة ر السيد علي أنكذلك اعتب -11
محنته من خالل خرج اليمن من يمكن ان يو العاصمة. اجتاحت لى الحروب حتى المدنية لجأت األطراف إ

 الفرقاء السياسيينومة شراكة وطنية بين مختلف حك أوتكنوقراط من شخصيات مستقلة  حكومةتشكيل 
 ،1111 عام تم التأسيس عليها فيالتي ال تبقى المعادلة  رض وأن ال يقصى أي طرف وأنالموجودين على األ

 لى وضع جديد.إ نتقال باليمنأثبتت فشلها وعدم قدرتها على اإل ألنها
 
 المناقشات )أ(
 

توجيه ينبغي  مستقبال  و . المعركةهمه فقط كيف يربح بأن البعض يحدث المت أىرفي المداخلة األولى  -13
كمجموعة ووطن تفاصيل صغيرة ألن الكل في الحوار كسبوا في الناس نحو ما تم االتفاق عليه وعدم البحث 

آلية تحديد األقاليم تم التوافق عليها داخل المؤتمر وفوض رئيس فإن أما بالنسبة لألقاليم،  .أفرادوخسروا ك
حصل توافق وطني  لجنة لمناقشة األمر، كل األطراف ممثلة في هذا األمر حتى أنصار هللا. الجمهورية تشكيل 

يجب مساعدة أنصار هللا كذلك  كاملة والتوجه نحوها،ية الصورة رؤلذا ينبغي   .عتراضآلية لإلوهناك 
في  كبيرا   قيقيا  ح وبذلك يصبحان تحوال   ،جديدة ظهرت في المجال السياسي ا  أطراف كونهماوالحراك الجنوبي 

وعليهم  ،من المشهد السياسي وفق استحقاقات المرحلة القادمة ووفق ضوابطها أصيال   الشارع ويكونان جزءا  
 .االستحقاقبالمقابل استيعاب شروط هذه 
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ذا إفي اليوم األول بأنها قيل أنه يتفق على أن الحوار خرج بوثيقة في المداخلة الثانية قال المتحدث  -12
ان الشعب كما رأى  . المنشودة الوثيقةها أن علىأرقى الدول ولكنه ال يتفق  ستضع اليمن في مصافطبقت 

لتهيئة فقط كانت ضرورية  ةعشر ىالنقاط العشرين واألحدحتى ينصفه، ويجابي الجنوبي لم يجد أي شيء إ
 معتبرا   ،أيام الرئيس السابق عليهما كان مأسوأ لوضع أما من الناحية األمنية فيجد بأن ا األجواء في الجنوب. 

ل في النهاية عن كيفية وتساء . تهاءاأن الحركات المسلحة هي أكثر ما يهدد مستقبل اليمن بغض النظر عن انتما
 ذلك.وجود قوة كبيرة تعترض على األجواء الحالية واألقاليم في ظل تطبيق 

 
المشترك في المستقبل في تنفيذ اللقاء سؤالين: األول حول دور  ثحدالمتطرح في المداخلة الثالثة  -15

في أن يكون  يرا  دائرة الشراكة أو يحددها أو يكون أكثر فاعلية وتأث كل طرفمخرجات الحوار. هل يوسع 
والسؤال الثاني يتعلق بالتناقض غير المفهوم الذي  ؟مع غيره من القوى الثورية ألهداف ثورة التغيير حامال  
 ؟ر استخدام السالح في التغييريبر
 

مخرجات  من ا  تشكيل كتلة تاريخية انطالق إلىوجد دعوة تبأنه المتحدث قال في المداخلة الرابعة  -16
ضم كل قوى اللقاء المشترك والتيارات في المؤتمر توهذه الكتلة التاريخية  لى المستقبل.إالحوار الوطني وتنظر 

نه مؤيد بالكامل لهذا وكأيبدو ترك ن اللقاء المشيكمن في حقيقة أ ولكن الخلل ،الوطني ومنظمات المجتمع المدني
 الموضوع وهذا ليس صحيحا .

 
يس ئرلوليس  ألحزاب السياسيةصناعة القرار تعود لأن اعتبر المتحدث  داخلة الخامسةفي الم -11

واالتفاق فشلت بدورها، فإذا ما هي وثيقة العقد وكذلك  لم يتمالتوافق أن ما كالجمهورية ورئيس الحكومة. 
واعتبر أن قيادات األحزاب الموجودة في البلد هي قديمة وغير متجددة  ؟الدروس المستفادة من هذه الوثيقة

على تفاق كما اعتبر أنه يجب أن يتم اال ؟تساءل حول كيفية المطالبة بتغيير في النظام وليس في الحزب عينهو
وأن عن توزيع األدوار داخل األحزاب يس كما حصل بقضية األقاليم. كما تحدث ول قضية واالنتهاء منها،كل 

 الحزبية لم تترسخ في اليمن بعد. الحياة
 

كما  بأن األطراف المدنية الموجودة في المؤتمر ضعيفة جدا  المتحدث  اعتبرفي المداخلة السادسة  -11
عتقد أن الحل الوحيد يوبأن هذه األطراف لوال المجتمع الدولي لما استطاعت فعل شي، لذا المجتمع المدني 

من تحقيق مخرجات الحوار ألن لكي تتمكن هذه األطراف بضغط من المجتمع الدولي لتعزيز دور يكمن 
 .تملك قدرة على التغيير الحقيقياألحزاب ببساطة ال 

 
قد تم التوافق س األطراف حول طاولة حوار واحدة بمجرد جلوه أنفي المداخلة السابعة ذكر المتحدث  -19

خارج المؤتمر وهذا ما أكدته  ختلفتاألمور اإال أن داخل مؤتمر الحوار حسب هيكلية ونظام الحوار الداخلي، 
، وافقت على المخرجاتالسيدة جميلة رجاء معتبرة أن المجموعة التي كانت على طاولة الحوار والتي  أيضا  
أن السيدة كما  ت في الوقت عينه على مواقع التواصل االجتماعي تناقض كالمها لدى البعض وليس الكل. كان

 يستمر هذه التوافق.لدعم المجتمع الدولي لكبيرة الجة هند أكدت الحا
 

كل من السيد يوسف الكريمي والسيدة جميلة رجاء أنه يجب إنشاء كتلة مدنية من منظمات المجتمع  أكد -11
 ىالمدني وناشطين وأكاديميين تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعلى تنفيذ النقاط العشرين واألحد

بصالحيات الدولة الفدرالية  حيث تم تقديم اقتراحات من منظمتين للجنة الدستورية لها عالقة وغيرها.  ةعشر
 المبادئ الدستورية وهي مبادرة طيبة ومشجعة والمهم االستمرار بها. إلىإضافة 
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 المداخالت الرئيسية )ب(
 

 عناقترح السيد علي البخيتي بأنه يجب أن تنحى األطراف التي تخوض الصراع المسلح على األرض  -11
حتى يتم إيجاد حل لمشكلة السالح لديها. إذ ال يمكن أن يشارك اإلخوان المسلمون  ،أجهزة الدولة الرسمية

 رم الطرف اآلخر بحجة حمل السالح.واإلصالح في مؤسسات الدولة بمجرد الباسهم البدالت الرسمية ويح
 

فقط كرد ذا ما كان يعتبر أن أنصار هللا يستخدمون العنف إالسيد علي البخيتي نعمة سأل السيد أديب  -11
تي بأن السالح هو فرد السيد البخي  .ومستمرةنها ليست استراتيجية ممنهجة أفعل ألن شروط التوافق لم تتحقق و

 وليس منهجية.لى اآلن رد فعل إ
 

 االحتياجات واألفكار – : التنمية والخطوات المستقبليةةبعالساالجلسة 
 

لى إثم تطرق   اإلسكوا على تنظيم هذا االجتماع.بشكر واستهلها الحاوري محمد  سيدالجلسة الدارأ -13
اآلن تتجه نحو  اشهدهياليمن و اشهده تيأن مؤشرات الوضع االقتصادي ال مسألة الوضع االقتصادي معتبرا  

 بعض النسب التي تتعلق بالفقر والبطالة ومتوسط الدخل والتي هي أكبر دليل على ذلك.  إلى التدهور مشيرا  
تقول بأن هناك موارد كامنة لم تتمكن الدولة من استغاللها وتنميتها لر وحقائق االقتصاد وبالتالي جاء الحوا

وواحدة من  بل أن الحقائق هذه تعكس أن ثمة فرص للتنمية والتطور لكنها لم تستغل.  ،خالل العقود الماضية
 .ابينه السلطة والثروة والقوة وقد نادى الشباب بضرورة الفصلالجمع بين هذه الحقائق هي 

 
الحديث عن  وجد محاور أساسية في الجانب التنموي، وهي أوال  تنه ألى إالسيد الحاوري أشار كما  -12

العدالة االجتماعية في توزيع الدخل والثروة والتوازن ما بين القطاعات المختلفة والملكية العامة والخاصة 
األسس والمرتكزات لالقتصاد ابتداء من حرية النشاط االقتصادي  ثانيا    والقطاع األهلي. ةوالمختلط ةوالتعاوني

المسؤولية االجتماعية للدولة، فالكثير من  ثالثا   لى التوازن ما بين القطاعات وتشجيع االبتكار والتنافس. إ
إيالء المسؤولية االجتماعية أهمية في المرحلة القادمة سواء من  ضرورةلى إالمخرجات تطرقت بشكل واضح 

خالل حماية المستهلك أو منع االحتكار أو من خالل مجموعة من المخرجات )البطالة ونسبة الشباب العاطل 
ما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام والخاص على اعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك  عن العمل(. رابعا  

ى تعزيز الشراكة ما بين القطاعين. يجاد بنى مؤسسية تعمل علتنمية االقتصادية ولكن ال بد من إاألساسي لل
خرجات تحتاج العناصر الرئيسية وهي تعني أن المأن هذه هي  معتبرا   ، أهمية اإلدارة الرشيدة للتنمية. خامسا  

 الت.ليه في المداخإذا ما يمكن االشارة لى إطار تنموي في المرحلة القادمة وهإ
 

ليه وعبر لجان إأسف السيد عثمان كاكو كون االتحاد العام الذي يمثل العمال عبر النقابات المنتسبة  -15
ثيله بشخصين فقط رغم أنه عة في مؤتمر الحوار الوطني وتم تمالتحكيم الثالثية التفاوضية لم يحظ بمكانة واس

المنظمات المدنية  تهمشاب السياسية السياسي والتنظيمات واألحز المستوىاتحاد كبير. مما أعطى فكرة بأن 
 عليها. ةيطرالس وتحاول

 
اعتبر السيد كاكو بأن الغرفة التجارية ونقابات العمال مكونان أساسيان من مكونات المجتمع المدني.  -16
المجتمع المدني الذي يعني مجتمع تحولي واقتصادي في جوهره، أساسه الصناعة والرأسمال الوطني المستقل و

لى إكما تطرق   األرباح من خالل الريع إنما من خالل سلسلة اإلنتاج الصناعية االقتصادية.حقق ال يالذي 
فيه العمل النقابي كجزء من آلية حور الذي تملى العمل الشمولي إموضوع االنتقال من استقاللية العمل النقابي 

عن ديمقراطية االتحاد  أيضا  حدث ت مات.عتبار أن الدولة الراعية كانت تقوم بكل المهإالنظام السياسي على 
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، تمنى على وأخيرا    .1993االتحاد األول في العالم العربي الذي يعلن االضراب العام الشامل عام أنه حيث 
 ب السياسية أن تدعم هذا االتحاد.األحزا

 
الغرف  شددت السيدة جميلة رجاء على ضرورة إحداث تغيير في اتحاد نقابات العمال وفي اتحاد -11

عن العجز وتحدثت   التجارية باعتبارهما أهم النقابات التي تعنى بموضوع العمل وبيئة رجال األعمال والتنمية.
موضوع  كما شددت على ن قلقون من الفساد. يكما أن المانح في أداء الوزارات بما يتعلق باألمور التنموية. 

بل في  ااسية رغم أهميتهنحصر فقط في المواقع السيال توأن لمرأة مشاركة أوسع لب تطالبو ،التنمية والمرأة
في المسار التنموي مشددة على أهمية دعم التعليم  أن التعليم هو جزء مهم جدا   اعتبرت أيضا  وواقع. مكل ال

 يخدم االقتصاد والتنمية. وأخيرا   الفني الذي هو أوال  
 

كان يلتقي بصفة حيث  البارز في الفترة الماضيةعن دور القطاع الخاص السيد يوسف الكريمي حدث ت -11
تؤخذ  ، ولم1111مستمرة مع كل األطراف السياسية واألحزاب وسفراء الدول العشر، وقد قدم مبادرة في العام 

في ظل أسوأ المسؤول عنها كما استطاع تأمين كافة السلع والخدمات  . بسبب األوضاع المشحونة بعين االعتبار
أن القطاع الخاص  ملخصا    السلع والخدمات التي كانت مسؤولة عنها الدولة والتي انقطعت.بمقارنة  ،الظروف

كما  أو مستغال   أو متهورا   اصالحات اقتصادية وعمل باستمرار مع مختلف الجهات، وهو ليس بعيدا   اقترحقد 
 القطاعات.بسبب حفنة من الفاسدين كما في سائر يتم اتهامه 

 
يكون أن أنه يجب تحديد وظيفة الدولة، فهي منظم ومنفذ للتشريعات لذا يجب السيد الكريمي كما اعتبر  -19

حيث تم االتفاق في  ،أهمية تحديد دور االقتصاد في البلدلى إكما تطرق   لها دور وعلى المؤتمر توضيح ذلك.
الكرامة االنسانية. المؤتمر على أنه اقتصاد حر اجتماعي فكيف يجب تطبيقه بحيث تتحقق العدالة االجتماعية و

تحديد القطاعات االقتصادية ذات األولوية بما يتناسب مع  لى القطاعات، فاعتبر أنه من المهم جدا  أما بالنسبة إ
 الموارد المتاحة.

 
السيد يوسف الكريمي أنه ال بد من أن يبدأ التغيير من النظام اإلداري ألن المشكلة الكبيرة اعتبر كذلك  -91

، وبالتالي هو نظام لى النظام المصري واالنكليزيإضافة ث من النظام العثماني القديم باإلهي فيه، فهو مورو
ة حسابات في كل المصارف لو. كما شدد على أهمية أن تفتح الجهات المالية في الدالعصراكب قديم ال يو
تكون قاعدة مالية للعمل وذلك بهدف تاألجهزة المصرفية حيث  إلىوتحول رواتب األجهزة اإلدارية والبنوك 

 اقتصاد غير نقدي. إلىل االقتصاد تحوي
 
 المناقشات )أ(
 

الدور ب مستشهدا  أكبر  على أن يكون لنادي رجال األعمال دورا   حدثالمتتمنى في المداخلة األولى  -91
 رغم من التأثير السياسي الموجود.المتميز لغرف التجارة والصناعة في لبنان بال

 
ال مجال وأن قطاع الزراعة هو القطاع األول،  أنه ليس صحيحا  المتحدث اعتبر ة انيفي المداخلة الث -91

من السكان اليمنيين ي المائة ف 11، وبالرغم من أنه يقال أن للتنمية الزراعية كون األراضي المتاحة محدودة جدا  
يعملون في قطاع الزراعة، إال أن ذلك يعود إلى كونهم مضطرين للبقاء في األرياف لعدم وجود فرص لحياة 

لى الصناعة عن طريق إوشدد على أهمية جعل قطاع الصناعة من األولويات وجذب المستثمرين  أفضل. 
ذا ما تم استغالل الغاز الطبيعي إواعتبر أنه   ي مقدمتها الطاقة.توفير البنية التحتية األساسية لهذه الصناعة وف
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نادي األعمال والغرفة  مطالبا   لبلد،في اليمن لتوليد الطاقة الكهربائية سيتمكن اليمن من جذب المستثمرين ل
 ته وتشجيعه في المستقبل.التجارية والحكومة وضع الخطط لتنمي

 
في  السبب في وجود الصراعات والحروب وأن عدم وجود التنمية هالمتحدث  اعتبرفي المداخلة الثالثة  -93

 .البالد
 

النشاط تحفيز أن االستقرار السياسي واألمني في البلد يبنى على أكد المتحدث  داخلة الرابعةفي المو -92
ولم تتح له الفرصة تم تهميشه وأشاد بدور القطاع الخاص الذي  االقتصادي واالستثمار وهذا ما لم يحصل. 
في مؤتمر  وجوده كان مهما   أن اعتبر، والتنميةدوره في عملية للعمل في جو مالئم حتى يتمكن من تأدية 

 الحوار ألنه سيتم التعويل عليه في المخرجات المتعلقة باالقتصاد والتنمية.
 

عتبر أن القطاع الخاص يعتمد وا  من ازدياد عدد السكان في اليمن.وفي المداخلة الخامسة نبه المتحدث  -95
 ال يثق بالحكومة والحكم الموجود.طويلة األمد ألنه السريعة الربح وليس االستراتيجيات العادة على المشاريع 

 
 الرئيسية تالمداخال )ب(
 

رد السيد يوسف الكريمي على بعض المداخالت ومنها موضوع القطاعات االقتصادية ذات األولوية،  -96
ل لذا الح ،منهم يعتمدون على الزراعةفي المائة  91من السكان يعيشون في األرياف و لمائةفي ا 15قائال بأن 

واعتبر أن   أولويات.قضية هي فقط قضية نما الإ ،ال ينبغي إهمال قطاع الزراعةيبدأ بتنويع االقتصاد الريفي و
على أن  وهو يوافق تماما   ادمة. قطاع الخدمات ال بد أن يحوز على األولوية في التوجهات االقتصادية الق

من التي ، لذا ال بد أن يكون الهدف األساسي ألي حزب حاكم هو تحقيق التنمية والتنمية يجب أن تأتي أوال  
 يعزز موقفه.خاللها يمكن إعادة انتخابه مرة أخرى و

 
ألن القطاع  صحيحا   تهام القطاع الخاص باالستثمار في مشاريع سريعة الربح، فهذا ليسأما بالنسبة إل -91

واعتبر أن القطاع الخاص بحاجة إلى إصالح ألن   .لت بسبب الظروف الموجودةقام بعدة مشاريع لكنها أفش
هناك ضعف كبير في مكوناته وهياكله ومنظماته وهذا كله بسبب الدولة ألن قانون االتحاد العام للغرف 

وهذه  الصناعية اليمنية التجاريةالعام للغرف تحاد التجارية وضع وزارة الصناعة والتجارة كمشرفة على اال
تقاللية بأن سشكالية، فوجد من الضرورة تعديل قانون االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بما يعطيها االإ

وختم كالمه بالتحدث عن المستقبل، فاقترح تشكيل كتلة مدنية تعمل بالتوازي مع الكتلة الوطنية   تعمل كبديل.
على أهمية وجود تعاون بحيث يضمن الجميع تنفيذ  مشددا  ، مخرجات الحوار الوطني لهيئة الوطنية لتنفيذوهي ا

 مشروع. إلىمخرجات الحوار الوطني وتحويلها 
 

 يةالختامة جلسال
 

هناك مشكالت متعلقة بالجوانب اإلدارية  أنإلى جانبا  من المناقشات، فأشار السيد أديب نعمة  لخص -91
اقتصاد رأسمالي  ا  د في الدول العربية والذي هو أيضمشكلة االقتصاوأداء األشخاص ونمط االقتصاد.  وة والفني

فصل السياسة عن  إلىالتالي فإن الدعوة فب ،الفعالية االقتصادية محكومة بالفعالية السياسيةوكذلك كون  ،غنائمي
ال أن تحل واضح الخاص بشكل  ل وفق منطقهالعملية االنتاجية أن تعملالقتصاد واالسماح في تتلخص  االقتصاد

أتي بتسويات تقد  تيوبالتالي يتحقق نمط العالقة ال  ري محل آليات عمل االقتصاد.ساآلليات السياسية بشكل ق
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من  كل ممثلي السفارات الذين حضروا المؤتمر طالبا   إلىووجه في النهاية التحية  وحلول مقبولة إلى حد ما. 
 .سكواإلا إلى توصياتهمتوجيه الجميع 

 
الشكر لكل المشاركين ألن وجودهم عكس فعال  الهدف الذي كانت السفارة تطمح جدد السفير اليمني  -99

وقال أن كافة التوصيات  سكوا على العمل الدؤوب الذي امتد ألكثر من ثالثة أشهر. لإلكما جدد الشكر  إليه. 
 أنهم طرف أساسي في ما يحدث في المستقبل.ب ينوذكر المشارك ،مهمة ويجب األخذ بها للمساعدة على التقدم

 
شكر السيد محمد أحمد الحاوري اإلسكوا على ما قامت به وما ستقوم به في المستقبل من دور في دعم  -111

السفير اليمني على هذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب واالتجاه شكر  يضا  أو ،تنفيذ مخرجات الحوار
 ر الجميع على مشاركتهم المسؤولة والفعالة.كوش ح ودعاه إلى المزيد من المبادرات. الصحي

 
زيل قدم جو ،الجميع نيابة عن اإلسكوا والدكتورة ريما خلف السيد طارق العلمي شكرختام وفي ال -111

وشكر فريق اإلسكوا ممثال  بالسيد أديب نعمة،  ،علي الديلمي ألنه من دون فكرته لما تم هذا اللقاء للسيدالشكر 
تصال في اإلسكوا إذا كان هناك أي طلب ب من الجميع أن ال يترددوا في اإلوطل محمد أحمد الحاوري.  سيدوال

لضوء على بعض ا طتسليلوذلك عن طريق السيد الحاوري  ،يتعلق بالحوار الوطني أو أي طلب آخر للمساعدة
زيارات بين اإلخوة تكون المساعدة عبارة عن: )أ( وقد  قة بمخرجات الحوار الوطني. التجارب األخرى المتعل

بناء القدرات في ما ؛ و)ب( كيفية تنفيذ بعض الدول لمخرجات ممثالةلإلطالع على في اليمن إلى الدول العربية 
على وضع مؤشرات العمل من أجل بناء القدرات ؛ و)ج( الدولةدور المؤسسات وتفعيل تعزيز يتعلق ببناء و

 .لدراسة التقدم نحو الحوكمة الديمقراطية وطريقة تحليلها وبناءها وبعض الدراسات حولها
 

 األهداف  -ثالثاا 
 

تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية لمواجهة التحديات الهدف الرئيسي من االجتماع كان  -111
متعددة األوجه خالل مرحلة التحول السياسي، وتوفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية للبحث في الخطوات ال

قررات الحوار الوطني، وتبادل خبرات عربية ودولية محددة تتعلق بجوانب النجاح أو مالالزمة لتحقيق وتنفيذ 
دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وتعزيز  وأخيرا   ،مقراطييالصعوبات التي واجهتها في مسار التحول الد

 والدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ترسيخ اإلجماع الوطني الذي تحقق حتى اآلن.
 

 تنظيم العمل  -رابعاا 
 

 مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
 

 11و 11في بيت األمم المتحدة في بيروت في  حول الحوار الوطني في اليمنعقد اجتماع فريق الخبراء  -113
 .1112حزيران/يونيو 

 
 االفتتاح  -باء

 
الدكتورة ريما  ة لإلسكواالتنفيذي ةاألمينوكيلة األمين العام لألمم المتحدة وها تافُتتح االجتماع بكلمة ألق -112
أشادت من خاللها ووصفتهم بالنخبة المميزة من أهل الفكر والسياسة في اليمن، بالمشاركين فيها  ترحب، خلف
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ال البداية والنجاح في إلى أن ما تحقق في اليمن هو ليس إبنجاح انعقاد الحوار الوطني في اليمن مشيرة 
 .لورق إلى وقائع وحقائق على األرضالمستقبل هو رهن بالقدرة على تحويل األفكار والتوصيات على ا

 
علي أحمد الديلمي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت إلى أن  سيدمن جهته أشار ال -115

ة التي ينعم فيها كل أبنائه بالحرية والعدالة ويشاركون في حكمه ويحصلون داليمن ماض في بناء دولته الجدي
على أن أمن واستقرار البلد لن يكون إال  من ثرواته مهما كانت الصعوبات والتحديات مشددا  حقهم على 

 .الجميعبمشاركة 
 

اليمنية ورئيس عبد الكريم اإلرياني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية سيد لمعالي اكما أكد  -116
نزالق إنهيار الدولة واإلعلى دور مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية في الحد من احتماالت  الوزراء سابقا  

 و حرب أهلية.نح
 

 الحضور  -جيم
 

وزراء ونواب ومسؤولون كبار وأعضاء في الحوار الوطني في اليمن، وممثلون عن جتماع االحضر  -111
من السفراء والقائمين بأعمال السفارات العربية واألجنبية في  كبيرا   سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت، وعددا  

المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية،  بيروت )تركيا، سويسرا، المغرب، فلسطين، عمان،
عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي في تونس، وعدد من الصحافيين من اإلمارات العربية المتحدة(، وممثلون 

 واليمن.تونس 
 

 جدول األعمال  -دال
 

اإلسكوا وتناولت  في أديب نعمة، المستشار اإلقليميجلسات أدارها السيد  خمساالجتماع على امتد  -111
 المواضيع التالية:

 
ي والعوامل شرح السياق العام لمؤتمر الحوار الوطني وأدوار األطراف الوطنية والدعم الدول )أ( 

 ديات التي ال تزال تواجه التقدم في تحقيق مقرراته؛والتح لى نجاحهالتي أدت إ
 

تحديد وإقرار التفويض الرسمي أو مسؤوليات الحوار الوطني وبلورة جدول أعمال الحوار  )ب( 
 ؛الوطني والمحاذير المستخدمة لوضعه

 
تعاطي مؤتمر الحوار الوطني مع االستقطاب السياسي والتوترات المجتمعية والطائفية  )ج( 
 ؛حبة للمؤتمرالمصا

 
حماية وتطبيق المقررات والتوافق المتعلق بالحوار الوطني وبخاصة تجاه العدالة االنتقالية  )د( 

 ؛والتحقيق في انتهاكات حقوق االنسان
 

دور الهيئات المتعددة األطراف وبالتحديد األمم المتحدة في دعم الوحدة الوطنية وتحقيق  (ه) 
 ؛عليه لتوافقاالنتقالية واآلليات التي وضعت لضمان تنفيذ ما تم االمصالحة الوطنية والعدالة 
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لى إنقاط االختالف التي واجهت فريق بناء الدولة داخل مؤتمر الحوار للوصول كيفية تجاوز  )و( 
 ؛قررات الحوار الوطنيمتطبيق  الفدرالية التي تضمن صيغة الدولة

 
ومدى نجاعة اآلليات كيفية تحقيق المصالحة الوطنية في ظل التباين المستمر حول شكل الدولة،  )ز( 

 ؛نتقالية الحالية وما بعدهاتقريب وجهات النظر في الفترة اإل الموجودة حاليا في
 

بناء التحالفات االجتماعية والسياسية وموازين القوى السياسية التي تضمن السير في تنفيذ  )ح( 
 ؛ور الجديد في هذا السياقستمقررات الحوار ودور الد

 
 ؛عرض لخبرات بعض الدول العربية في مجاالت مختارة )ط( 

 
نتقالية دون الدفع االصطفاف الوطني خالل المرحلة اإلأهم النجاحات التي حققها اليمن في تحقيق  )ي( 

 ؛لى حمل السالح من قبل النخبة والمجموعات المتضررة والمتأثرةإ
 

التحديات التي تواجه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والخطط البديلة في حال الفشل أو النجاح  )ك( 
قررات الناتجة عن ملضمان تنفيذ الات والموارد الوطنية الجزئي ودور المجتمع المدني وغيره من المكون

 ؛الحوار الوطني
 

 القطاعسة ومناقشة كيفية تمكين استعراض مجموعة األولويات التي طرحت في نهاية كل جل )ل( 
العام وبخاصة الوزارات المعنية في التنمية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في معالجتها تجنبا ألي صراع 

 محتمل أو للتخفيف من حدته.
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 )*(المرفق
 

 قائمة المشاركين
 

 البلدان األعضاء  -ألف
 

 تونس

 بلقاسم مسلميالسيد محمد  
 أمين عام مسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي

 +116 11331111الهاتف: 
 yahoo.fr59mohamedmselmi@البريد اإللكتروني: 

 السيد صالح الدين الجورشي 
 صحافي بمجلة حقائق

 +116 91625111الهاتف: 
 gmail.com6saidanadhmi@البريد اإللكتروني: 

 فلسطين 

 السيد محمود عطايا 
 االداريةوزارة التخطيط والتنمية 

 +911 11913111الهاتف: 
 mataya@mop.gov.psالبريد اإللكتروني: 

 لبنان 

 علي أحمد الديلمي السيد 
 القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت

 +961 1151691الهاتف: 
 +961 1151129فاكس: ال

 gmail.com99alialdailmi@البريد االلكتروني: 

 أحمد محمد الجوفيالسيد  
 وزير مفوض مستشار الشؤون السياسية واالقتصادية

 سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت
 +961 1151691الهاتف: 
 +961 16661131: الخليوي

 +961 1151129فاكس: ال
 beirut@mofa.gov.ye-yembالبريد اإللكتروني: 

 مطهر أحمد شاكر السيد 
 السكرتير األول في سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت

 +961 1151691الهاتف: 
 +961 1151129فاكس: ال

 السيد ناصر مثني البكري 
 القنصل في سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت

 +961 1151691الهاتف: 
 +961 1151129فاكس: ال

 السيدة مهى البريهي
 عالمي في سفارة الجمهورية اليمنية في بيروتالمستشار اإل

 +961 1151691الهاتف: 
 +961 1151129فاكس: ال
 

 السيدة هدى صالح بن صالح
 الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت

 +961 1151691الهاتف: 
 +961 1151129فاكس: 

 
 د جابر سليمانالسي

 باحث ومستشار في دراسات الالجئين
 

 ي حمودالسيدة م
 ينيمسؤولة قانونية في لجنة الحوار اللبناني الفلسط

 
 هند اإلرياني ةالسيد

 تلفزيون ال بي بي سيصحافية وناشطة اجتماعية في 
 hindaleryani@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيدة أرييال غروس

 مديرة في فريدريش أيبيرت شتيفتانغ
 ariela@fesyemen.orgلكتروني: إلالبريد ا

 
 مصر

 
 حمد سعدأ دالسي

 الدولة يكبير مستشار
 المكاسب غير المشروعة إدارة

 سترداد األصولال اللجنة القضائيةعضو 
 +1253 161 11111الهاتف: 

 +391 92 11 11 1فاكس: ال
 ahmed.saadmah@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 مهورية اليمنيةالج
 

 عبد الكريم اإلرياني الدكتور
 المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء سابق

 aleryani@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 
 

__________________ 

 )*(  صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. 

mailto:mohamedmselmi59@yahoo.fr
mailto:mataya@mop.gov.ps
mailto:alialdailmi99@gmail.com
mailto:yemb-beirut@mofa.gov.ye
mailto:hindaleryani@gmail.com
mailto:ariela@fesyemen.org
mailto:ahmed.saadmah@gmail.com
mailto:aleryani@gmail.com
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 )تابع( الجمهورية اليمنية
 

 محمد أحمد الحاوري السيد
 والتعاون الدولي وكيل وزارة التخطيط

 +961 111921111الهاتف: 
 malhawari@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيدة حورية مشهور
 وزيرة حقوق االنسان

 hooriamash@yahoo.comلكتروني: إلالبريد ا
 

 محمد المخالفي السيد
 وزير الشؤون القانونية

 mohdmikhlafi@maktoob.comلكتروني: إلالبريد ا
 

 أحمد عوض بن مبارك السيد
 األمين العام لألمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني

 +961 133111319الهاتف: 
 Mubarak@msm.nlلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيد منير أحمد السقاف

 مدير مكتب وزير الشؤون القانونية
 yahoo.com2003anis_saleh@لكتروني: إلالبريد ا

 
 السيد علي المعمري
 نائب في البرلمان

 +1111 13313311الهاتف: 
 gmail.com63alialmamri@لكتروني: إلالبريد ا

 
 السيد شهاب الشاطري

 مدير مكتب األمين العام لمجلس الوزراء في اليمن
 +961 113111212الهاتف: 
 yahoo.com7mr.shehab@لكتروني: إلالبريد ا

  hasanhubaishi@y.net.ye 
 

 السيد علي عشال
 عضو مجلس النواب

 gmail.com67aliashal@لكتروني: إلالبريد ا
 
 

 السيد عثمان كاكو
 نائب رئيس اتحتد النقابات في اليمن

 +961 111296161الهاتف: 
 +961 1169161الفاكس: 

 
 السيدة جميلة رجا

 ناشطة مدنية ومستشارة، وزير مفوض
 +961 133111111الهاتف: 
 jamila.rajaa@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 علي الصراري السيد

 عضو مؤتمر الحوار الوطني
 +961 111111113الهاتف: 
 assarari@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيدة ناديا الكوكباني

 عضو مؤتمر الحوار الوطني
 +961 133116119الهاتف: 
 nadiahkokabany@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 اليافعيد سعيد سيال

 وزير سايق
 +961 1331115516الهاتف: 
 sahyafai@yahoo.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيد يوسف الكريمي

 أمين عام نادي األعمال اليمني
 +961 133115111الهاتف: 
 yousuf@alkuraimi.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 السيد علي ناصر البخيتي

 عضو مؤتمر الحوار الوطني
 albkyty@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 العوبلي دالسيد خال

 عضو فريق بناء الدولة
 khaledobali@gmail.comلكتروني: إلالبريد ا

 
 أزال علي صالحسيدة ال

 yahoo.com222azalai@البريد االلكتروني: 

 المنظمات الدولية  -باء
 
 عبيد بريكيسيد ال

 شريك
 منظمة العمل الدولية

 ، لبنانيروتب
 +961 1151211الهاتف: 

 briki@ilo.orgالبريد اإللكتروني: 
 
 

 عبد السالم سيد أحمدالسيد 
 الممثل االقليمي للمفوضية السامية لحقوق االنسان

 بيروت، لبنان
 +961 1961522الهاتف: 

 asiaahmed@ohchr.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 محمد الهماميالسيد 
 اليونيسكو

 بيروت، لبنان

mailto:malhawari@gmail.com
mailto:hooriamash@yahoo.com
mailto:mohdmikhlafi@maktoob.com
mailto:Mubarak@msm.nl
mailto:anis_saleh2003@yahoo.com
mailto:alialmamri63@gmail.com
mailto:mr.shehab7@yahoo.com
mailto:hasanhubaishi@y.net.ye
mailto:aliashal67@gmail.com
mailto:jamila.rajaa@gmail.com
mailto:assarari@gmail.com
mailto:nadiahkokabany@gmail.com
mailto:sahyafai@yahoo.com
mailto:yousuf@alkuraimi.com
mailto:albkyty@gmail.com
mailto:khaledobali@gmail.com
mailto:azalai222@yahoo.com
mailto:briki@ilo.org
mailto:asiaahmed@ohchr.org
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 بادرة المساحة المشتركةم  -جيم
 

 ة سهى فرامالسيد
 بيروت، لبنان

 +961 1911115الهاتف: 
 soha.frem@gamil.com :البريد اإللكتروني

 
 
 
 

 
 لبنان العربية والدولية لدىات ممثلي السفار  -دال

 
 السفارة التركية

 
 اينان اوزيلديز سعادة السيد

 السفير التركي
 +961 2216116الهاتف: 

 
 السفارة السويسرية

 
 السيد بوريس ريتشارد
 ويسريةسالقائم بأعمال السفارة ال

 +961 1312119الهاتف: 
 

 المملكة المغربية
 

 السيد علي أومليلسعادة 
 سفير المملكة المغربية

 +961 3111119الهاتف: 
 

 سفارة فلسطين
 

 منصورالسيد رمزي 
 القنصل في السفارة الفلسطينية

 
 مانسلطنة عُ 

 
 أحمد بن بركات بن عبد هللا آل ابراهيملسيد سعادة ا

 سفير سلطنة عمان
 +961 1156555الهاتف: 

 جمهورية مصر العربية
 

 السيد أشرف حمديسعادة 
 سفير جمهورية مصر العربية

 +961 1159911الهاتف: 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيد حمد محمد الجنيبي
 القائم بأعمال السفارة االماراتية

 +961 1151111الهاتف: 
 

 المملكة العربية السعودية
 
 عبدهللا الزهراني سيدال

 القائم بأعمال السفارة السعودية
 +961 1161121الهاتف: 

 
 السيد ماجد عطية

 سكرتير أول في السفارة السعودية
 +961 1161121الهاتف: 

 
 
 
 
 

 
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  -هاء

 
 الدكتورة ريما خلف

 لإلسكوا ةالتنفيذي ةاألمينوكيلة األمين العام لألمم المتحدة و
 بيروت، لبنان

 +961 1911111الهاتف: 
 +961 1911511فاكس: ال

 khalafr@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد كريم خليل
 اللجنةأمين سر 

 بيروت، لبنان
 +961 1911111الهاتف: 

 +961 1911511فاكس: ال

 un.org31khalil@البريد اإللكتروني: 

 

mailto:soha.frem@gamil.com
mailto:khalafr@un.org
mailto:khalil31@un.org


-16- 

 

 طارق العلميالسيد 
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات رئيس

 بيروت، لبنان
 +961 1911616الهاتف: 
 +961 3331622: الخليوي

 +961 1911511فاكس: ال

 orgnalamit@u.البريد اإللكتروني: 
 

 أديب نعمةالسيد 
 المستشار االقليمي

 والنزاعاتشعبة القضايا الناشئة 
 بيروت، لبنان

 +961 1911331الهاتف: 
 +961 1911511: فاكسال

 nehmeh@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد ريدان السقاف
 بيروت، لبنان

 +961 1911221الهاتف: 

 alsaqqaf@un.orgلكتروني: إلالبريد ا

 

 السيدة شادان جمال
 شعبة القضايا الناشئة والنزاعات

 بيروت، لبنان
  961+1911 611الهاتف: 

  961+3136111 :الخليوي
 1 961+911 511 فاكس:ال

 shadan.jamal@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 
 ة لبنى اسـماعيلالسيد
 القضايا الناشئة والنزاعاتشعبة 

 بيروت، لبنان
 +961 1911631الهاتف: 

 +961 1911511فاكس: ال
 un.org51ismail@البريد اإللكتروني: 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:alamit@un.org
mailto:nehmeh@un.org
mailto:alsaqqaf@un.org
mailto:shadan.jamal@un.org
mailto:ismail51@un.org

