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افتتاح مؤتمر "الحوار الوطني في اليمن" في االسكوا بيروت

ليبانون فايلز
افتتحت منظمة "االسكوا" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة "مبادرة المساحة المشتركة لتبادل
المعرفة وبناء التوافق" ،في بيروت اليوم" ،مؤتمر الحوار الوطني في اليمن" ،والذي ينهي اعماله غدا.
في البداية ،ألقى مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في "االسكوا" الدكتور طارق علمي كلمة ترحيبية.
ثم القت وكيلة االمين العام لالمم المتحدة واالمينة التنفيذية ل"االسكوا" الدكتورة ريما خلف كلمة ،اشارت
فيها الى ان "تجربة اليمن في الربيع العربي فريدة ،فقد سبق العمليات االنتخابية وصياغة الدساتير حوار
وطني واسع وعميق .وأهمية ذلك تكمن في أن الحوار الوطني ،النه المساحة الرحبة التي تنصهر فيها
توافقات المواطنين واألطراف على مختلف فئاتهم".
وقالت" :إن العملية التشريعية والدستورية واالنتخابية ،يجب أن تستمد أسسها من هذه المساحة التي وفرها
الحوار الوطني ،فتأتي نتيجة للتوافق ،كي ال تتحول الى تسويات فوقية بين األطراف القوية في المجتمع
والسلطة ،تفرض على عموم المجتمع .من مزايا الحوار في اليمن أنه كان شامال للجميع دون استبعاد أي
طرف ،ونأى عن الدعوة الى العزل والتطهير واإلقصاء".
اضافت" :ما تحقق في اليمن هام جدا ،ولكنه ليس سوى البداية .والنجاح في المستقبل هو رهن بالقدرة على
تحويل األفكار والتوصيات على الورق ،إلى وقائع وحقائق على األرض .والعقبات والتحديات ليست بقليلة،
واجتماعنا اليوم لمناقشة التحديات أمام تنفيذ النتائج التي توصل إليها الحوار الوطني .ننظر إلى المستقبل،
وندعوكم إلى مناقشة صريحة حول كيفية االنتقال من صياغة نقاط التوافق ،الى اختبار عمق التوافق
الحقيقي في التطبيق والممارسة".
واعتبرت خلف ان "انعقاد الحوار في اليمن هو نجاح بحد ذاته ،كانت نتيجته توافقا على تماسك الكيان
اليمني حيال مخاطر داخلية وخارجية جسيمة" ،آملة أن "نرى كل الفرقاء اليمنيين ،متكاتفين في سبيل وضع
مقررات مؤتمر الحوار موضع التنفيذ .فمهما اختلفت آراؤهم ،يجمعهم توافق على حل المشاكل بالحوار،
وعن طريق اآلليات الديموقراطية .وتحدوهم مثابرة على العمل من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد بين
المواطن والدولة ،وبين المواطن والمواطن".
وختمت" :إن اإلسكوا مع شركائها في منظمة العمل الدولية ،وفي مبادرة المساحة المشتركة ،تستطيع أن
تساهم في هذا المسار من خالل توفير مساحة للتفكير النقدي والهادىء في مستقبل قرارات الحوار وكيفية
تنفيذها".

من جهته ،القى سفير اليمن علي احمد الديلمي كلمة ،اعتبر فيها "أن اليمن ماض في بناء دولته الجديدة التي
ينعم فيها كل أبنائه بالحرية والعدالة ،ويشاركون في حكمه ،ويحصلون على حصتهم من ثرواته مهما كانت
الصعوبات والتحديات ،ألن الجميع في اليمن جسدوا إدراكهم بأن مستقبل البلد ال يمكن ان يكون آمنا
ومستقرا إال إذا شارك كل اليمنيين في صياغته وبنائه" ،مثنيا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بالقول:
"ال شك أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ووقوف األشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة
كان له األثر الكبير في نجاح اليمنيين في تنفيذ المبادرة ،وكان آخر النجاحات اإلنتهاء من مؤتمر الحوار
الوطني الشامل الذي رسم الطريق لبناء اليمن الجديد ،وفي توافق غير مسبوق بين القوى السياسية كافة".
أضاف" :رغم ان اليمن تواجه مشاكل متصاعدة ،ويجد كثير من اليمنيين أنفسهم في مرمى االستهداف
الطائفي أو المذهبي أو العرقي ال لشيء ،ولكن ألن الطائفية في اليمن هي إحدى تداعيات عدم المساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات ،وعندما يصبح التعامل في أي مجتمع على أساس الهويات تكون الدولة
والديموقراطية مهددة ،ألن الناس ستكون خياراتها على أساس انتمائها ،وتزداد وتتفاقم االنقسامات داخل
الوطن الواحد ،ولهذا من الصعب أن نفهم ما يحدث في اليمن دون معرفة أساس االنقسامات الموجودة في
اليمن ،ألنها المحرك األساسي لكل العملية السياسية في اليمن".
وأشاد الديلمي بتوجيهات رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية الدكتور أبو بكر
عبدهللا القربي "التي كان لها األثر الكبير في مساهمة الدبلوماسية اليمنية في تحقيق الهدف التي تسعى إليه
كل القوى السياسية في الحوار الوطني ،من خالل عقد مثل هذه االجتماعات ،بمشاركة نخبة يمنية ساهمت
بفعالية من اجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم".
في الختام ،القى القائم باعمال سفارة الجمهورية اليمنية في بيروت الدكتور عبد الكريم اإلرياني كلمة ،اعتبر
فيها أن "الفرج لألزمة التي مرت بها اليمن منذ  11شباط /فبراير  1111أتى بمبادرة من دول مجلس
التعاون الخليجي .وهذه المبادرة مرت بمراحل متعددة ،لكنها أفضت إلى ما توافق عليه الناس ،سلطة
ومعارضة ،من نقل سلس للسلطة من رئيس الجمهورية السابق إلى نائبه ،ومن ثم انتخابات شعبية مباشرة،
تالها تشكيل حكومة وفاق وطني".
وقال" :أن الحوار الوطني الشامل شكل نموذجا غير مسبوق في تاريخ اليمن ،إذ أنتج يمنا جديدا ويمنيين
جدد ،وقد لعبت األمم المتحدة دورا أساسيا في مرحلة التحضيرات لهذا الحوار بين السلطة والمعارضة"،
شاكرا "اإلسكوا" على الجهود التي تقوم بها بالنسبة لليمن وعلى تنظيم اجتماع اليوم".
يشار الى ان الهدف الرئيسي من اجتماع "اإلسكوا" هو :تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية
لمواجهة التحديات متعددة األوجه خالل مرحلة التحول السياسي ،توفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية
للبحث في الخطوات الالزمة لتحقيق وتنفيذ قرارات الحوار الوطني ،تبادل تجارب عربية ودولية محددة
تتعلق بجوانب النجاح او الصعوبات التي واجهتها في مسار التحول الديموقراطي ،تعزيز دعم الجهود التي
يبذلها المجتمع الدولي والدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ترسيخ اإلجماع الوطني
الذي تحقق حتى اآلن.

نتائج مؤتمر الحوار الوطني في اليمن وكيفية تنفيذها على طاولة اإلسكوا غدا
الوسط البحرينية

تنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة
"مبادرة المساحة المشتركة لتبادل المعرفة وبناء التوافق" ،اجتماعا رفيع المستوى يتناول عملية التحول
السياسي في اليمن.
والمؤتمر الذي يفتتح أعماله غدا في بيت األمم المتحدة ببيروت ،تحت عنوان "مؤتمر الحوار الوطني في
اليمن :إختتم المؤتمر ،بدأ العمل" ،يستمر حتى يوم الخميس  11من الشهر الجاري ،بمشاركة حشد من
الوزراء والنواب والمسؤولين الكبار والناشطين في اليمن .باإلضافة إلى حشد من سفراء الدول األعضاء في
اإلسكوا والخبراء والمراقبين المعنيين.
ويهدف االجتماع إلى تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية لمواجهة التحديات متعددة األوجه
خالل مرحلة التحول السياسي؛ وتوفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية للبحث في الخطوات الالزمة لتحقيق
وتنفيذ قرارات الحوار الوطني؛ وتبادل تجارب عربية ودولية محددة تتعلق بجوانب النجاح أو الصعوبات
التي واجهتها في مسار التحول الديمقراطي؛ وتعزيز دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدور الذي
تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ترسيخ اإلجماع الوطني الذي تحقق حتى اآلن.
إشارة إلى أن الجلسة االفتتاحيّة ستشهد كلمات لك ّل من الدكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
واألمينة التفيذية لإلسكوا ،والسفير الدكتور علي أحمد الديلمي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في
بيروت ،والدكتور عبد الكريم األرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء األسبق.

نتائج مؤتمر الحوار في اليمن على طاولة اإلسكوا غدا ببيروت
الثورة

تنظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة
"مبادرة المساحة المشتركة لتبادل المعرفة وبناء التوافق" ،اجتماعا رفيع المستوى يتناول عملية التحول
السياسي في اليمن.
ويفتتح المؤتمر أعماله غدا في بيت األمم المتحدة ببيروت ،تحت شعار"مؤتمر الحوار الوطني في اليمن:
إختتم المؤتمر ،بدأ العمل" ،بمشاركة حشد من الوزراء والنواب والمسؤولين الكبار والناشطين في اليمن،
باإلضافة إلى حشد من سفراء الدول األعضاء في اإلسكوا والخبراء والمراقبين المعنيين.
ويهدف االجتماع وفقا إلذاعة أنباء األمم المتحدة إلى تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية
لمواجهة التحديات متعددة األوجه خالل مرحلة التحول السياسي؛ وتوفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية
للبحث في الخطوات الالزمة لتحقيق وتنفيذ قرارات الحوار الوطني؛ وتبادل تجارب عربية ودولية محددة
تتعلق بجوانب النجاح أو الصعوبات التي واجهتها في مسار التحول الديمقراطي؛ وتعزيز دعم الجهود التي
يبذلها المجتمع الدولي والدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ترسيخ اإلجماع الوطني
الذي تحقق حتى اآلن.
إشارة إلى أن الجلسة االفتتاحيّة ستشهد كلمات لك ّل من الدكتورة ريما خلف ،وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
واألمينة التفيذية لإلسكوا ،والسفير الدكتور علي أحمد الديلمي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في
بيروت ،والدكتور عبد الكريم األرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء األسبق.

وزيرة حقوق االنسان تشارك في مؤتمر األسكوا للجنة االقتصادية ببيروت
مصدري نيوز
تشارك الجمهورية اليمنية في أعمال االجتماع وورشة العمل الخاصة حول مؤتمر الحوار الوطني في اليمن
الذي تنظمه األسكوا للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت غدا
بمشاركة عدد من الدول العربية واألفريقية.
وفي تصريح لوكالة األنباء اليمنية "سبأ" ذكرت وزيرة حقوق اإلنسان حورية مشهور ان االجتماع سيضم
عددا من الوزراء في الدول العربية واألفريقية باإلضافة إلى عدد من الوزراء اليمنيين وأعضاء من مؤتمر
الحوار الوطني والشخصيات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني  ،سيناقش القضايا ذات االهتمام
المشترك من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان والحريات وغيرها من المواضيع
التي تهم المجتمع الدولي .
وأشارت إلى أن الهدف من االجتماع هو تقديم الحوار الوطني اليمني كحالة دراسية إقليمية لمواجهة
التحديات متعددة األوجه خالل مرحلة التحول السياسي وتوفير منصة للجهات الفاعلة الوطنية للبحث في
الخطوات الالزمة لتحقيق وتنفيذ قرارات الحوار الوطني وتبادل تجارب عربية ودولية محددة ،تتعلق
بجوانب النجاح او الصعوبات التي واجهتها في مسار التحول الديمقراطي وتعزيز دعم الجهود التي يبذلها
المجتمع الدولي والدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ترسيخ اإلجماع الوطني الذي
تحقق حتى اآلن.
وبينت انه سيقام على هامش االجتماع ورشة عمل خاصة بالحوار الوطني الشامل الذي لفت اهتمام الكثير
من الدول العربية والدولية بنجاحه الكبير والتوصل إلى نتائج ايجابية رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهها
البالد.
وأفادت مشهور بان الورشة ستتطرق الى النجاحات التي تحققت في الحوار الوطني والمخرجات التي خرج
بها والتحديات التي مازلت تواجه مخرجات الحوار الوطني .

Yemen partakes in UN-ESCWA meeting in Beirut
Qari net
Yemen participates in the High Level Meeting and workshop: Following the
Successful Conclusion of Yemen National Dialogue organized by the United
Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA) in the
Lebanese capital, Beirut , from 11 to 12 June, 2014.
Minister of Human Rights Houriah Mashhour said that the meeting would include
number of ministers from Arab and African countries along with Yemeni ministers
and members from the National Dialogue Conference (NDC) and Civil Society
Organizations (CSOs).
The meeting will discuss issues of common concern from the political, economic,
social, human rights and freedoms' levels in addition to other subjects concerning
the international community.
She pointed out that the meeting aims to present the Yemeni NDC as a regional
case study to face the multifaceted challenges during the political transition
process in order to discuss steps necessary to achieve and implement the NDC's
outputs and exchange the Arab and international experience.
At the meeting's sidelines, a workshop on the NDC will be held for it drew the
attention of Arab and foreign countries.
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