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 1 انُشزة األٔنٗ

 

 تٌار التوافق الوطنً خالل األشهر الماضٌة

 

   

 
 

 
 

  واَطالق أػًال يساراته انًختهفحئػالٌ رئاسح انتٍار 

استكماالً لتنفٌذ مخرجات مؤتمره التحضٌري الثانً، اجتمعت ٌوم 

لٌادة تٌار التوافك الوطنً بحضور أعضاء المجلس  0202ماٌو  22

اإلشرافً ورؤساء فرق مسارات عمل التٌار المكلفٌن بمٌادة هذه 

من تشكٌل  المسارات خالل الفترة التأسٌسٌة بعد أن تم االنتهاء

المجلس التنفٌذي للتٌار والمكون من تسع مسارات عمل مختلفة. وتم 

االتفاق على ضرورة أن ٌسٌر التٌار بمسارٌن متوازٌٌن ومتكاملٌن؛ 

ت األول بالمٌام بالتحركات السرٌعة فً عدد من الملفات الطارئة على المستوى المحلً واإلللٌمً والدولً، والثانً باستكمال رؤى المسارا

 ومصفوفة الحلول التً تمدمها فً مختلف الجوانب والمجاالت بما ٌتماشى مع خارطة الطرٌك الممدمة من التٌار. ، واستراتٌجٌة عملها

 2021ابرٌل  10

 انًإتًر انتحضٍري انثاًَ

أشٓز حٛار انخٕافك انٕطُٙ أعًانّ خالل انًؤحًز 

َعمذ ححج شعار أانخحضٛز٘ انثاَٙ، انذ٘ 

"يحطت جذٚذة فٙ انطزٚك َحٕ انسالو"، يعهُاً 

ً نًساراث  عٍ بذء يزحهت جذٚذة يٍ انعًم، ٔفما

حخصصٛت ٔاضحت، ٔاسخُاداً عهٗ خارطت 

انطزٚك انخاصت بّ انٓادفت إلَٓاء انحزب 

 ٔانٕصٕل إنٗ انسالو انًُشٕد فٙ انًٍٛ. 

كًا حى اسخعزاض آنٛاث عًم انخٛار فٙ انًزحهت 

ديت، ٔاإلعالٌ عٍ بذء يزحهت جذٚذة يٍ انما

 َشاطّ عهٗ انصعٛذٍٚ انٕطُٙ ٔانخارجٙ.

 2021فبراٌر  28

ػشراخ يٍ انكفاءاخ انىطٍُح 

 تُضى نتٍار انتىافك انىطًُ 

اسخًزاراً نجٕٓد انخٛار فٙ حٕسٛع 

انماعذة انصهبت نًُخسبّٛ ٔيُاصزّٚ، 

بحٛث ٚخى حًثٛم كافت انخٕجٓاث 

ٔانمطاعاث ٔانشزائح انًجخًعٛت يٍ 

فمذ يخخهف يُاطك انًٍٛ ٔخارجّ، 

أَضى يؤخزاً عذد يٍ االعضاء انجذد 

يٍ انكفاءاث انًُٛٛت انفاعهت ٔانًؤثزة 

يا هخٛار نٛصبح لٕاو انجًعٛت انعًٕيٛت ن

بًخخهف  عضٕ 160ٚشٚذ عٍ 

 انخخصصاث ٔانخبزاث.

 2021ٌناٌر  10 – 9

 انًإتًر انتحضٍري األول 

ححج شعار "لٕاسًُا انًشخزكت" حبُٗ 

انًؤحًز يبادرة ٔطُٛت نهسالو حسخُذ إنٗ 

رؤٖ انخٛار ٔيبادئّ ٔلًّٛ انجايعت 

انًسخٕعبت إلشكانٛاث انُشاع ٔانعُف 

ٔحى ححذٚذ فزق انعًم ٔانصزاع فٙ بالدَا. 

انًكَٕت يٍ انخبزاء يٍ كافت انخهفٛاث 

إلَجاس انًًٓت. ٔخالل ٕٚيٙ انًؤحًز أثزٚج 

ْذِ األٔراق بانُماش انبُاء ٔيذاخالث عذد 

كبٛز يٍ أعضاء انخٛار يٍ انشخصٛاث 

انسٛاسٛت ٔانذٚبهٕياسٛت ٔاألكادًٚٛت ٔانخبزاء 

 فٙ يخخهف انخخصصاث.
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 تٍار انتىافك وانؼانى

انتٍار تؼذد يٍ انتحركاخ  انفترج األخٍرج لاوخالل 

يغ لادج تشكم يثاشر وغٍر يثاشر ىاصم توان

ئنى ( تؼضهى يٍ أطراف انصراع)ًٌٍٍٍُ يإثرٌٍ 

جاَة ػذد يٍ انًكىَاخ انذاػٍح نهسالو داخم انًٍٍ 

انتٍار إلٌماف انحرب  نطرح يشروعورنك 

. كًا ػادل وشايم ويستذاو سالووانىصىل ئنى 

يٍٍ انؼاو نأليى تىاصم انتٍار يغ يثؼىثً األ

انًتحذج انساتك وانحانً تاإلضافح ئنى انًثؼىث 

األيرٌكً نهًٍٍ. ولاو أػضاء انتٍار تهماءاخ 

ويراسالخ يغ سفراء انذول انؼشرج انؼظًى أكثر 

 ، وػذد يٍ أػضاء انثرنًاٌ فً ترٌطاٍَا. يٍ يرج

راخ انذول فروع نه تًثهه فً انتٍار تاَشاء تذأ كًا 

ى وانؼانى نتكىٌ خظ تىاصم يستًر فً اإللهٍانتأثٍر 

كًا  تهك انذول.صُاع انمرار فً تٍٍ انتٍار و

استطاع انتٍار أٌ ٌكًم يؼظى األػًال انتُظًٍٍح 

انذاخهٍح، وتذأخ انًساراخ فً ػمذ اجتًاػاتها 

تشكم دوري وتُظٍى ػذد يٍ انهماءاخ وانُذواخ 

 انذاخهٍح وانخارجٍح واَجاز يشارٌؼها انًستمثهٍح

ر انتؼاوٌ يٍ انًُظًاخ اإللهًٍٍح ويذ جسى

 . وانذونٍح راخ انصهح

  

 
 

 التيار ما يقوله المجتمع عن بعض                        

  ّشحة ترشنٞو أٛ ذٞاس ٗطْٜ ٍذّٜ حش. ٝحَو سؤٙ ٗاضحح"

إلخشاض اىثيذ ٍِ ٕزا اىَسرْقغ اىناسشٜ ٗاىزٛ ٝإٍِ ئَٝاّا ساسخا 

ٍاٝ٘ اى٘طْٞح، ٗاىزٛ ٝإٍِ أٝضاً  22ٗأمر٘تش  14سثرَثش ٗ 26تص٘اتد 

ئُ اىحو ىقضٞح اىَِٞ ٝأذٜ ٍِ أتْاء شؼثٔ ٗىٞس ٍِ س٘إٌ 

ٗرىل ٍِ أجو ٗضغ حي٘ه ٍْطقٞح ٗٗاقؼٞح ٍغ ٍشاسمح مو اىق٘ٙ 

اىَ٘ج٘دج فٜ اىساحح اىَْٞٞح ىحو اىقضٞح ٗقيغ أسثاب اىصشاع 

ٍِ اىجزٗس شٌ اىؼَو ػيٚ اىْٖ٘ض تاى٘طِ اقرصادٝا ٗذؼيَٞٞاً 

اً ٗشقافٞاً ٗصٞاّح سٞادج اى٘طِ ٗاىؼَو ٍِ أجو ذشسٞخ ٗصحٞ

 ػيٜ ساشذ اىَش٘ىٜ  -------- اىذَٝقشاطٞح."

  ٍ٘فقِٞ... م٘مثٔ ٍِ اىرنْ٘قشاط ستْا ٝجؼو ػيٚ اٝذٝنٌ اىخٞش"

 ّجالء دٍاض --------- ىيثيذ ٗىَسرقثو اتْاءّا."

  ْٜٖٝٗ َِْٞٞٞأٛ ٍثادسج أٗ جٖذ ٝصة فٜ ٍصيحح اىَِٞ ٗاى "

-----  ٍٗؼاّاج اىشؼة التذ أُ ٝقف اىجَٞغ ٍؼٔ .. ٍ٘فقِٞ."اىحشب 

 ػثذاىسالً اىؼشٝقٜ ---

 " ،تاىر٘فٞق جَٞؼا ّشٝذ ٍخيصِٞ ٝخشج٘ا اىثيذ ٍِ ٕزٓ اىناسشح

ٍٗرأمذج أُ اىحو ىِ ٝنُ٘ اال ٍِ اىذاخو ٍِٗ اتْاء اىَِٞ 

 أسَٖاُ اإلسٝاّٜ --------- اىَخيصِٞ."

  ٗذسْذ تؼضٖا تؼضاً ىيخشٗض تحو "جٖ٘د اىَِْٞٞٞ التذ اُ ذرناٍو

--------- ٍشرشك ْٖٜٝ اىحشب اىقزسج اىرٜ دٍشخ اىَِٞ ٗشؼثٔ."

 أحَذ صاىح اىصثاسٛ

 " د. أَٝاُ أت٘ ٕادٛ ---------..." ر٘فٞقاىمو االٍْٞاخ ىنٌ ت 

 "  اٛ ٍجٖ٘د ٝسؼٚ اىٚ حقِ دٍاء اىَِْٞٞٞ ٗٝسٌٖ فٜ اػادج

 تشٞش أت٘ أصثغ ------" ٕ٘ جٖذ ٍحَ٘د ٗسٞقاتو تاىرشحٞة ٍِ قثو جَٞغ اىَحثِٞ ىيَِٞ.اىيُحَح اى٘طْٞح تِٞ اتْاء اىثيذ اى٘احذ 

 " ٗإة أحَذ ----." تاىر٘فٞق ّٗرَْٚ ّيَس ّرائجٔ ػيٚ أسض اى٘اقغ 

  " ػثذاى٘اسز أّؼٌ --- ٍٗا أح٘ض اىَِٞ فٜ ىحظرٖا األٍٞح ئىٚ ٍصو ٕزٓ اىَثادسج.. تاىر٘فٞق تادسج ذثؼس ػيٚ اىرفاؤه ٗاألٍو 

 تذشٍٍ يىلغ تٍار انتىافك انىطًُ
 

اُٟ االطالع ػيٚ أدتٞاخ ٍٗنّ٘اخ ذٞاس اىر٘افق َٝنْنٌ 

 فٜ ٍ٘قؼٔ اىشسَٜٓ خثاساى٘طْٜ ٍٗراتؼح أ

yemen.com-www.nrm 

تاإلضافح ئىٚ حساتاذٔ فٜ ٍ٘اقغ اىر٘اصو االجرَاػٜ 

 NationalReconYe@فٜ اىفٞسث٘ك 

 NationalReconYe@ ٗػثش اىر٘ٝرش

http://www.nrm-yemen.com/
http://www.nrm-yemen.com/
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 رلاوأانتٍار فً 
، امرأة 80منهم ٌشكلون قوام الجمعٌة العمومٌة للتٌار، عضو وعضوة  201حتى اآلن لتٌار التوافق الوطنً ٌنتمً 

دولة  28من قارات العالم منتشرٌن فً  5باإلضافة إلى الٌمن، ٌتواجد أعضاء التٌار فً ، محافظة ٌمنٌة 21ٌنحدرون من 

 تشمل كافة الدول العظمى. 

ً عالمٌاً واستشارٌاً دولٌٌراً خب 45التٌار من الذكور واالناث تشمل كفاءات   36، اً محترفاً وإعالمٌاً حقوقٌاً شطان 36، ا

مهنٌٌن من أطباء  18مخضرمٌن، اً من السٌاسٌاً ودبلوماسٌ 32من كافة التخصصات، ٌاً جامعتوراً ودكاً بروفسور

 .المعروفٌن منٌٌناألعسكرٌٌن ومن القادة ال 16ومهندسٌن ومحامٌن وغٌرها من التخصصات المهنٌة، و 

 تركٌبة التٌار

أعضاء  9ٌشرف علٌها  لمجلس التنفٌذيفً اوعضوة  اً عضو 105مسارات تخصصٌة تشمل  9ٌتحرك التٌار عبر 

 نساء.  2منهم أعضاء  5من مجلس إشرافً ٌتشكل البٌنما ، نساء 2رئاسة التٌار منهم ٌشكلون 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 رئاسح انتٍار  

 

 يٍ يساراخ انتٍاررسائم 
 

 يسار االلتصاد واإلػًار

لاموا بعمد عدد من االجتماعات التً خرجت بتحدٌد أهداف المسار ودوره اً عضو 12ٌتكون المسار من 
الحدٌثة. وألجل هذا، ٌتم العمل على فً دعم التٌار للمساهمة فً تحمٌك السالم فً الٌمن والدولة المدنٌة 

تمٌٌم ودراسة وتطوٌر رؤى وتوصٌات حول أهم المطاعات االلتصادٌة ولضاٌا التنمٌة، وحول جوانب 
المصور فً عمل الحكومات الٌمنٌة المتعالبة وكٌفٌة تحسٌن االداء الحكومً، ومشاركة هذه التوصٌات 

إلضافة إلى ذلن ٌسعى المسار من خالل كفاءاته با والرؤى مع صناع المرار فً السلطات المعنٌة.
االلتصادٌة والمالٌة للعب دور فً الملفات التفاوضٌة فً المجال االلتصادي، سواء الملفات المطروحة 
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ٌموم المسار بالتواصل مع المعنٌٌن من المؤثرٌن فً هذا الجانب المحلً والوطنً. وعلى طاولة عملٌة السالم على المستوى 
 الى مؤسسات المجتمع المدنً الٌمنً والمطاع الخاص. باإلضافةملٌة السالم وكذلن من أطراف الصراع من رعاة ع

 األيًُ وانؼسكريانًسار 

 أعضاء من المٌادات األمنٌة المتخصصٌن فً هذا الجانب. عبر عدد من اللماءات 8ٌتكون المسار من 

المضاٌا المهمة التً ٌعمل علٌها المسار  تم تفعٌل المسار ومنالشة خطة التحرن المستمبلً. من ضمن

والعمل مع كافة المٌادات العسكرٌة واالمنٌة غٌر المنخرطة فً الصراع ، حالٌاً هً فتح لنوات تواصل

. كما ٌعمل المسار فً ضوء الخبرات المتراكمة على ول الممكنةلحللالجاري لتلمس خارطة طرٌك 

عادة على التخطٌط االستراتٌجً إلوٌن أطراف النزاع،  عادة بناء جسور الثمة التً تالشت بإتمهٌد 

والً، وكذلن لضمان عدم أهٌكلة المؤسسة العسكرٌة واألمنٌة وفك عمٌدة عسكرٌة منتمٌة هلل والوطن 

تكرار الصراعات والحروب. وٌؤكد المسار الحاجة لوضع تصورات علمٌة وعملٌة فً هذا المسار بمشاركة النساء 

 ٌن العسكري واألمنً كمساهمة من التٌار فً جهود السالم التً تمودها األمم المتحدة.فً السلكالمنضوٌات 

 تُاء انذونحيسار 

من االجتماعات منذ بداٌة تأسٌسه  اً ولد عمد المسار عدد، أعضاء 22ٌتكون مسار بناء الدولة من 
حدد من خاللها الخطوط العامة لألهداف التً ٌعمل على تحمٌمها. وتشمل أهداف المسار فً 

المرحلة الحالٌة: دراسة االختالالت التً أفرزتها الحرب على الهوٌة الوطنٌة الجامعة وكٌفٌة 
 ٌم التصورات لكٌفٌة التعامل معها،معالجتها، تحدٌد أوجه الخالف حول الدستور وشكل الدولة وتمد

 تحدٌد الترتٌبات الدستورٌة والمانونٌة المطلوبة خالل المرحلة االنتمالٌة.باإلضافة إلى 
تواصله مع عدد من المثمفٌن والسٌاسٌٌن فً العمك الٌمنً هً هم الفعالٌات التً لام بها المسار أمن 

الهوٌة الوطنٌة ودورها فً "من بٌنها عمد ندوة موسعة بعنوان ، الٌمنوتعزٌز حضور التٌار فً ، لتوسٌع دائرة التحالفات
 جرى فٌها استضاف الدكتور حمود العودي للحدٌث عن هذا الموضوع. "إعادة بناء الدولة

 

 انتؼهٍىيسار 

وهو الخروج برؤٌة لمطاع المادمة  لاموا بتحدٌد هدف المسار للمرحلة عضواً  19ٌتكون المسار من 
ن. خالل ورلة علمٌة تشخص الوالع وتمترح الحلول لمشاكل المطاع المتراكمة فً الٌمالتعلٌم من 

وتماطع التعلٌم مع لطاع التعلٌم فً الٌمن تشمل الورلة دراسة للوضع الراهن والتحدٌات التً ٌواجهها و
ع فً المجاالت األخرى خاصة دور التعلٌم فً بناء ثمافة السالم المستدام والتسامح وتعافً المجتم

 مرحلة ما بعد الحرب.
كما عمل الفرٌك على إعداد عدد من األنشطة والندوات مستهدفاً المجتمع المحلً والدولً. ومن أهم 

األهداف إنشاء منتدى تٌار التوافك التعلٌمً والذي ٌؤمل منه أن ٌمود الحران التعلٌمً فً الٌمن من استراتٌجٌات وسٌاسات 
أثٌر على عملٌة مباحثات السالم لتشمل بنود تخص لطاع التعلٌم مثل تحٌٌد المطاع من فً مرحلة ما بعد الحرب مع الت

 الصراع وإصالح المناهج وتعزٌز ثمافة السلم ورفض التطرف واإلرهاب.

 

 انثمافح واإلػالويسار 

ٌجابً لرؤٌة التٌار ٌعكس التنوع اإلما عضواً بتمثٌل كبٌر للمرأة والشباب واعضاء من الداخل، وهو  18ٌتكون المسار من 
المستمبلٌة. ٌهدف المسار إلى صٌاغة مفردات الخطاب السٌاسً واإلعالمً للتٌار الذي ٌركز على أهمٌة إٌماف الحرب 

كما ٌهدف إلى التداخل مع المؤسسات والمنوات والمنصات اإلعالمٌة والثمافٌة الٌمنٌة والعربٌة والعالمٌة ، ونشر ثمافة السالم
لتٌار فً إٌصال رسالته الهادفة إلى إٌماف حالة االحتمان اإلعالمً والدعاٌات التحرٌضٌة لكل األطراف التً وجعلها شرٌكاً ل

  االجتماعً.النسٌج ك ٌمن شأنها إثارة الفتن وتمز
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إضافة إلى ، من االجتماعات تم خاللهما وضع األسس وآلٌات العمل داخل المساراً عمد المسار عدد
ضافة الى رسم آلٌات عمل مصفوفة خطاب سٌاسً متزن وموضوعً للتٌار، باإلالبدء فً إعداد 

عداد خطط وحمالت ثمافٌة وإعالمٌة وتمدٌمها جمٌعاً لمٌادة التٌار العتمادها وتعمٌمها على كل إو
  المكونات المختلفة للتٌار.

ٌة من جمٌع كما لام المسار بتكوٌن نواة لشبكة إعالمٌة تتضمن منصات إعالمٌة وموالع إخبار
ٌعمل المسار  التوجهات السٌاسٌة فً الٌمن، والعمل على عمد لماءات تعرٌفٌة بالتٌار مع هذه الجهات.

حالٌاً على تمدٌم معاٌٌر اختٌار ناطمٌن رسمٌٌن للتٌار، وتكوٌن فرٌك إعالمً من األعضاء للظهور اإلعالمً والمشاركة فً 
لمسار جزء من جهوده لمساعدة اإلدارة اإلعالمٌة للتٌار فً أداء مهامها على . كما سٌخصص اواإلخبارٌةالبرامج النماشٌة 

  مختلف المستوٌات.
فً المرحلة المادمة ٌعتزم المسار عمد عدد من اللماءات والندوات الثمافٌة التً من شأنها استغالل المواسم الثمافٌة المشتركة 

استضافة عدد من الشخصٌات الثمافٌة الٌمنٌة الجامعة والتروٌج لكل ما فً الٌمن لتعزٌز مفهوم التسامح والسالم، إضافة إلى 
 ٌلم شمل الٌمنٌٌن وٌساعد على التعافً االجتماعً.

تموم السعً أن و، كما ٌسعى المسار إلى إنشاء وثٌمة توافك وتصالح إعالمً تتضمن لٌم السالم فً الخطاب اإلعالمً
 االلتزام بالعمل بها. و بالتولٌع علٌهابمواعدها ونشطائها االعالمٌٌن( )مختلف الموى واألطراف السٌاسٌة فً الٌمن 

 

 انحمىلً واإلَساًَانًسار 

تم عمد عدد من االجتماعات والتً تم فٌها تحدٌد أهداف المسار ، ولد عضواً  15ٌتكون المسار من 
وإعداد مسودة لها من خالل المسار، فً ضمن األهداف العامة للتٌار. كما تم منالشة أهم محاور الخطة 

ثراء هذه الخطة وتغطٌتها تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات والتجارب لكل اعضاء المسار إل
لتنفٌذ  الفترة الزمنٌة الممترحةمع تحدٌد الجهات ذات العاللة و لجوانب العمل الحمولً واإلنسانً

للتٌار لمنالشة الخطة العامة مع بمٌة كما شارن المسار فً اجتماع مع الهٌئة التنسٌمٌة الخطة. 
 المسارات للعمل على النماط المشتركة.

 

 انسٍاسًانًسار 

عنها إنجاز خطة المسار السٌاسً نتج ولد ، ، عمدوا عدداً من االجتماعاتعضواً  21ٌتكون المسار من 
التً تكونت من عدة محاور هدفها العام: إٌماف الحرب والعمل من أجل المصالحة الوطنٌة الشاملة فً 
الٌمن. وتمترح الخطة عمد عدد من اللماءات مع أطراف الحرب الفاعلٌن فً الٌمن لتحدٌد نماط االتفاق 

كذا عمد لماءات مع النخب واألطراف الوطنٌة و، ووضع رؤى مشتركة إلنهاء الحرب، االختالفو
وإطالق حملة مناصرة إلٌماف الحرب ، واألطراف اإلللٌمٌة والدولٌة الفاعلة، المختلفة األخرى

ترفد  والمصالحة الوطنٌة، والمساهمة مع التٌارات األخرى فً الوصول الى رؤٌة سٌاسٌة شاملة
  ورة والعٌة لمدى الصعوبات التً تواجه مساعً إٌماف الحرب.الجانب السٌاسً لتٌار التوافك الوطنً وتعطٌه ص

كما ولف المسار أمام المعولات التً تمف أمام عملٌة السالم فً الٌمن ومن أهمها: اختالف الهوٌات للسلطات المسٌطرة على 
استمرار التصعٌد  وانعدام الثمة بٌن األطراف األمر الذي ٌضاعف من احتماالت، وغٌاب أي مشروع سٌاسً جامع، األرض

إٌصال المساعدات اإلنسانٌة ٌموم المسار بالعمل مجرد عملٌة السالم الى تُختصر وعدم االستجابة لمبادرات السالم. وحتى ال 
وتسهم فً تموٌة العمل الوطنً وتفعٌل دور منظمات المجتمع ، على رؤٌة سٌاسٌة تسهم بشكل فاعل فً تمرٌب وجهات النظر

ا ٌمكن أن ٌستشرف من مشكالت نتولع ظهورها سار وجدول اعماله البحث الجاد لملدراتها. وتشمل خطط المالمدنً وبناء 
بمجرد إٌماف الحرب. و ٌؤمن المسار السٌاسً والتٌار عموماً بضرورة الوالعٌة والتفكٌر بمشروع سالم شامل ٌسعى الى 

 . ار البعد الدولً واإلللٌمًبناء الثمة بٌن أطراف الحرب فً الٌمن مع األخذ بعٌن االعتب

وسٌكثف فً برنامج عمله من جهود انجاز مبادرة التٌار للسالم الشامل ووضع ممترحات وخطط تحمٌك المصالحة الوطنٌة 

وسٌعمل على تكثٌف التواصل مع المعنٌٌن والنشطاء فً الداخل والمتواجدٌن فً الخارج واستضافتهم فً االجتماعات 
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ظرهم فً المضاٌا التً ٌعنى بها التٌار، وبلورة رؤى لتعزٌز اللحمة الوطنٌة والتخفٌف من المعاناة المادمة لشرح وجهات ن

من خالل تعزٌز التحالفات التً لها هذا الهدف،   اإلنسانٌة والعمل على جعل عملٌة السالم ولضاٌا السالم لضاٌا رأي عام

 ومخاطبة الشارع الٌمنً بشكل مباشر لدعم عملٌة السالم.

 انصححسار ي

اجتماعاتهم بتسلٌط الضوء على عدة نماط جوهرٌة منها عبر لاموا  عضواً  12ٌتكون المسار من 
تم التوجه للمٌام بعدة مهام بغٌة كما المعولات التً تواجه المطاع الصحً فً الٌمن وأسبابها والحلول، 

للوصول إلى الحلول الحصول على لاعدة بٌانات نستطٌع من خاللها العمل لوضع خطط مستمبلٌة 
المنهجٌة إلنعاش جهاز الصحة ومرافمها، رغم المشاكل والصعوبات التً واجهت الفرٌك خالل جمع 

  المعلومات بسبب عدم استٌعاب الطرف اآلخر بفكرة التٌار وعدم التناعه بمصدالٌته.
سار منها أهمٌة مالأعضاء المسار بوضع تصورات لعدد من الخطط المستمبلٌة التً تدعم هدف كما لام 

ودور حمالت التوعٌة لنشر الوعً الصحً فً المجتمع بالتعاون مع ، تدرٌب وتأهٌل الكوادر الطبٌة والصحٌة واإلدارٌة
 . الجهات المختصة، والحصول على البٌانات واإلحصائٌات المطلوبة

ً االعضاء أكد  ٌات على المواطن ودورها فً تفشً على أهمٌة دراسة آثار الحرب النفسٌة وما ٌترتب علٌها من سلبأٌضا
على أهمٌة استمطاب كفاءات معتدلة من الكادر المسار و ٌؤكد  األمراض واألوبئة وظهور أمراض جدٌدة نفسٌة وعضوٌة.

ً  الطبً والمطاع الصحً للتٌار بغرض أن ٌكونوا مثاالً  وشركاء محلٌٌن على أرض الوالع. كذلن  للكوادر التنفٌذٌة مٌدانٌا
التنسٌك مع الجهات المختصة لعمل لماءات لطرح المشكالت الصحٌة ومنالشتها وإٌجاد الحلول على مستوى واسع تتكاتف 

 من خالله جمٌع أطراف المؤسسات الخدمٌة فً المجتمع.
راكز الطبٌة والمرافك الصحٌة والمستشفٌات فً على التواصل المباشر مع الكوادر الطبٌة فً العدٌد من المالمسار ٌعمل 

مختلف المحافظات بغرض حل المشكالت المتعلمة فً طرق الرعاٌة والتعامل مع األمراض وإعطاء الدعم المعنوي والنصح 
 واإلرشاد لتخطً العمبات المحتملة.

اتٌجٌة وتصور شامل لهٌكلة لطاع بهدوء لتجهٌز استر  ٌعمل مسار الصحةكجزء من خارطة الطرٌك لمرحلة ما بعد الحرب 
بالسٌاسة الصحٌة وانتهاًء بالتشكٌالت الخدمٌة لٌتجاوز هذا التسلسل المعنٌة من المؤسسات الفولٌة  الصحة فً كل البالد بدءً 

 سرة كوحدة او خلٌة فعالة. لى دور األإ المستوصفات الصحٌة التملٌدٌة وصوالً 
 

 انؼاللاخ انخارجٍحيسار 

حددوا من خالل لماءاتهم آلٌة عمل المسار فً اً عضو11ٌتكون مسار العاللات الخارجٌة من 
ستغالل كل ما هو متاح من تكنولوجٌا المعلومات االمرحلة المادمة وكٌفٌة تطوٌرها من خالل 

واالتصاالت واالجتماعات االفتراضٌة بما ٌخدم مشروع التٌار والتعرٌف به ومساعً التٌار الحثٌثة 
 للوصول إلى سالم مستدام شامل وعادل فً كل ربوع الٌمن وبناء الدولة الٌمنٌة الحدٌثة.

سعى المسار إلى أن تكون المضاٌا اإلنسانٌة من أولوٌات عمله وذلن باألخذ بزمام المبادرة والمطالبة 
 بفتح مطار صنعاء ومٌناء الحدٌدة وحل مشاكل العالمٌن.

وكذلن ممثلً المنظمات الدولٌة والمبعوثٌن الدولٌٌن   ونٌة ٌدعى إلٌها سفراء الدول العظمىكما تم التخطٌط لعمد ندوة الكتر
 المعنٌٌن بالشأن الٌمنً والجهات المتابعة والمنخرطة فً مفاوضات العملٌة السلمٌة فً الٌمن. 

نماط التواصل الخارجً وصٌاغة توثٌمً تروٌجً، الثانً ٌموم ببناء وتفعٌل  األولكما لام المسار بتشكٌل ثالثة فرق عمل: 
التواصل الخارجً لتٌار التوافك الوطنً، والثالث ٌتركز عمله فً بناء لاعدة بٌانات التواصل الخارجً  استراتٌجٌة

 والمساهمة والتنسٌك مع الجهاز اإلداري فً التٌار.
 



 و2021أكخٕبز  3 حٛار انخٕافك انٕطُٙ

 

 7 انُشزة األٔنٗ

 

 انًجهس اإلشرافً نهتٍار

 

 يٍ َحٍ
ٌضم  تٌار التوافك الوطنً هو تجمع وطنً سٌاسً

عدداً من الشخصٌات الٌمنٌة الوطنٌة من كافة 
التخصصات والخبرات العلمٌة والسٌاسٌة فً داخل 
الٌمن وخارجه، ٌهدف إلى تمدٌم مشروع إلنهاء 
الحرب ومعالجة آثارها، وإعالء المصالحة الوطنٌة 
والتعافً الوطنً الشامل للوصول إلى سالم عادل 

ة وحدٌثة وشامل ٌمهد لبناء دولة ٌمنٌة مستمر
 . تستجٌب لطموحات ومصالح الشعب الٌمنً

 رؤٌتُا

الدعوة والسعً مع كافة الموى الوطنٌة الستعادة الدولة 
ة نمواطوإعادة تنظٌمها على لواعد العدالة والحرٌة وال

 .والدٌممراطٌة واحترام حموق اإلنسانالمتساوٌة 

 رسانتُا

الدعوة والعمل على إٌماف الحرب و بناء السالم العادل 
الوطنٌة واالتجاه لالستمرار والشامل وتحمٌك المصالحة 

 .والبناء والنماء والتنمٌة

 

هدف مشترن: ٌجمعهم  ،جمٌع أنحاء العالمن والٌمفً ون ٌنتشرولٌمن اجمٌع محافظات التٌار أعضاء ٌمثل 
  .سالم عادل ومستدام للجمٌعلى تسوٌة تمهد لإٌماف الحرب والوصول إ


