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2021الربع األخير  – تيار التوافق الوطني   

المجلس التنفيذي لتيار التوافق الوطني يدشن أعمال المرحلة المقبلة بتحديد ملفات  

  عمل تسهم في بناء الثقة وإحالل السالم في اليمن

عُقد اللقاء الموسع األول للمجلس  

الموافق   األحد  يوم    3التنفيذي، 

منصة  2021أكتوبر   عبر   ،

من    الزوم عشرات  بحضور 

التنفيذي المجلس   وتم.  أعضاء 

بدايف اللقاءي  استعراض    ة 

التسعة   المسارات  لمستجدات 

القادمة ثم    وأهدافها في المرحلة 

المجلس استعراض   مستجدات 

األشهر   خالل  للتيار  اإلشرافي 

فة  الماضية وجهوده في تسيير د

من   واالنتهاء  اإلشهار  عمليات 

المرحلة  بهذه  المتعلقة  المهام 

كبناء المسارات المختلفة، ورسم 

آلية عمل التيار ولوائحه الداخلية 

 . وتطبيقها

باإلضافة إلى مستجدات المجلس 

األشهر   خالل  للتيار  اإلشرافي 

الماضية وجهوده في تسيير دفة  

من   واالنتهاء  اإلشهار  عمليات 

وكانت اهم مخرجات اللقاء تصويت المجلس    .علقة بهذه المرحلة كبناء المسارات المختلفة، ورسم آلية عمل التيار ولوائحه الداخلية وتطبيقها المهام المت

  .خمسة قضايا مهمة سوف يتبناها خالل المرحلة القادمةعلى عدد من الملفات الوطنية البارزة واختيار  التنفيذي لتيار التوافق الوطني
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تياار التوافق يبحاس لاااابال الت ااو  م  

 مؤلسة برجهوف األلمانية

دور الولااااااطاات المحلياة في عملياة 

 تبادل االلرى والم تقلين

تياار التوافق الوطني بداااادد تقاديم مباادرة  

 جديدة لفتح مطار صن اء

  
 

والهيئة   اإلشرافي  المجلس  من  مجموعة  التقت 

الثالثاء   يوم  الوطني  التوافق  لتيار   2التنفيذية 

برجهوف    2021نوفمبر   مؤسسة  فريق  مع 

سبل   بحث  اجل  من  باليمن  المعني  األلمانية 

 التعاون وتقديم رؤية السالم للتيار. 

 

تيار    نظم في  واإلنساني  الحقوقي  المسار 

افتراضياً  اجتماعاً  اليمني  الوطني    التوافق 

األمم  نوفمبر    14اريخ  ت  األحد دور  حول 

المتحدة  في تبادل األسرى والمعتقلين اليمنيين  

المئات   ونجاح الوساطات المحلية في إطالق 

واإلنسانية   الحقوقية  الجهود  هذه  واستمرار 

 . اتفاق_استوكهولم

فريق ملف فتح المنافذ اليمنية في تيار التوافق  بدأ  

مطار   فتح  إعادة  إلى  الرامية  تحركاته  الوطني 

المنافذ   بقية  لفتح  أولى  كمرحلة  الدولي  صنعاء 

الجوية والبرية والبحرية المغلقة في مبادرة جديدة  

سيتم تقديمها ألطراف الصراع في اليمن والجهات  

 اإلقليمية والدولية ذات العالقة.

 تيار التوافق الوطني يقدم مشروعه الوطني إلنقاذ الت ليم في اليمن 

قام مسار التعليم في تيار التوافق الوطني بتنفيذ أولى ندواته بعنوان "التعليم 

في اليمن: بين الواقع والمأمول" ضمن سلسلة بنفس العنوان يوم السبت  

من أبرز   م عبر فعالية افتراضية عامة تصدرها ثالثة2021نوفمبر    27

 . المختصين في هذا المجال

أهمية التعليم في اليمن لتحقيق التنمية المستدامة وعرض    تناولت الفعالية

اليمن في  التعليم  واقع  عن  مخيفة  العسكري ،  احصائيات  الصراع  أثر 

االطفال  خاصة  التعليم  قطاع  على  اثر  وكيف  اليمن  في  والسياسي 

محافظات   مختلف  في  بقطاع ،  الجمهوريةالنازحون  النهوض  إمكانية 

التعليم في اليمن وأهمية التعليم في النهضة بعد الحروب وقصص نجاح  

المانيا. مثل  الحرب  بعد  باستعراض    شعوب  اللقاء  مسار وانتهى  رؤية 

التعليم في التيار في اإلسهام في إصالح التعليم في اليمن والحلول قصيرة  

 وطويلة المدى للمسار. 

 تيار التوافق يحتفي بالمرأة اليمنية ويطالب بتنفيذ اتفاقية السيداو

الوطني  التوافق  تيار  في  واإلنساني  الحقوقي  المسار  نظم 

"مستوى ٢٠٢١أكتوبر    ٢٩الجمعة   نقاشية حول  جلسة   ،

تنفيذ اليمن التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد 

الفعالية، استض.  السيداو  -المرأة التيارفي هذه  نبيل   اف  أ. 

وحقوق  القانونية  الشؤون  وزارة  وكيل  عبدالحفيظ، 

ردود الوفد الذي استعرض  اإلنسان، رئيس الوفد الحكومي  

عن   سيداو،  للجنة  التابعين  الخبراء  أسئلة  على  الحكومي 

له،  المصاحبة  الكبيرة  واالنتهاكات  الحرب  إشكالية 

 خصوصا في المناطق خارج سيطرة الشرعية.  

ها  قف وزارة حقوق اإلنسان من المشاركة السياسية للمرأة، أكد الوكيل عبدالحفيظ موقف الوزارة الثابت في مشاركة المرأة السياسية، وتمثيلوعن مو

  .اتفي الحكومة ووصف إقصائها من الحكومة بالخطيئة، رغم أن السبب فيها كانت الرؤية السياسية لألحزاب السياسية، ونتيجة تقليص عدد الوزار
شارك في الجلسة النقاشية عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات  كما وردت العديد من المداخالت المهمة من قبل المعنيين بهذا الشأن و

الصراع  والشبكات النسوية، والناشطات، وممثلي الجهات الحكومية. وتم في الختام التأكيد على العمل على األولويات التي فرضتها ظروف الحرب و

   .ووضع خطة وبرنامج زمني لتنفيذها وتوفير الدعم لها من المصادر الحكومية ومن مصادر الدعم الدولي
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 من نحن

اخل تيار التوافق الوطني هو تجمع وطني سياسي يضم عدداً من الشخصيات اليمنية الوطنية من كافة التخصصات والخبرات العلمية والسياسية في د

عادل  والتعافي الوطني الشامل للوصول إلى سالم  اليمن وخارجه، يهدف إلى تقديم مشروع إلنهاء الحرب ومعالجة آثارها، وإعالء المصالحة الوطنية  

ينتشرون في ويمثل أعضاء التيار جميع محافظات اليمن  .  وشامل يمهد لبناء دولة يمنية مستقرة وحديثة تستجيب لطموحات ومصالح الشعب اليمني

اليمن وجميع أنحاء العالم، يجمعهم هدف مشترك: إيقاف الحرب والوصول إلى تسوية تمهد لسالم عادل ومستدام للجميع.

 رؤيتنا 
الدعوة والسعي مع كافة القوى الوطنية الستعادة الدولة وإعادة 

مواطنة المتساوية تنظيمها على قواعد العدالة والحرية وال

 . والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

 رلالتنا 
الدعوة والعمل على إيقاف الحرب و بناء السالم العادل والشامل 

ر والبناء والنماء وتحقيق المصالحة الوطنية واالتجاه لالستقرا

 . والتنمية

 التقالليتنا 
يعتمد تيار التوافق الوطني على العمل الطوعي ألعضائه وال يحصل 

 .مطلقاً على أي تمويل مالي من أي جهة داخلية أو خارجية

ويقوم بتغطية نفقاته التشغيلية عن طريق تبرعات فردية ألعضائه  

المسجلين في الجمعية العمومية وبشكل طوعي 

 رئالة التيار 

 المجلس اإلشرافي للتيار 

 

 على مواق  التواصل االجتماعي  تيار التوافق الوطنيحسابات 

     yemen.com-www.nrm -   مشاهدة من حول العالم أكثر من عشرة أالف 

 شخص الف 42ألف متابع ومعجب ووصول إلى أكثر من  أكثر من – NationalReconYe@الفيسبوك      

 أكثر من خمسمائة متابع  - NationalReconYeالتويتر @     

 تم إنشاؤه مؤخراً  – Yemen_NRM لبهاوسك                 

http://www.nrm-yemen.com/

