
	 	
	 	

	
وسفارة المملكة 
نالھولندية في الیم 	 	

يمول ھذا المشروع من 
	قِبل االتحاد األوربي 

	

  
 

 إعادة تصور اقتصاد الیمن 
 )بعد فترة الصراعما التنمویة واالجتماعیة في الیمن خالل وواألولویات االقتصادیة (

 
 
 خلفیة عن المشروع:  .أ

ولویات االقتصادیة والتنمویة واإلنسانیة واالجتماعیة، أخذا بعین یسعى ھذا المشروع إلشراك األصوات الیمنیة في تحدید األ
ع االعتبار الصراع القائم في الیمن، وكذلك التحضیر لمرحلة التعافي وإعادة اإلعمار ما بعد فترة الصراع. سینفذ ھذا المشرو

 )،CARPO( مع الشرق بالشراكةالتطبیقیة  مركز البحوث ما بینالتنفیذیة ، بالشراكة ٢٠١٧خالل عامین بدءاً من مارس 
بي وسفارة وھذا المشروع من قبل االتحاد األورویمول وت لالستشارات، ومركز صنعاء للدراسات االستراتیجیة. دیب رو

 المملكة الھولندیة في الیمن. 
 

 المشروع: ھداف أ .ب
ا ذالفاعلة في ھنیة شراك وتعزیز األصوات الیمإمن خالل  والملحة ھم السیاسات الرئیسیةألى بناء توافق حول إیھدف المشروع 

في الیمن، والتي نسانیة واالجتماعیة خالل وما بعد فترة الصراع واإلوالتنمویة  االقتصادیةضمان نجاح التدخالت ل المجال
 . نیستتعامل بدورھا مع احتیاجات وحقوق المواطنین الیمنیین وتوجیھ مسار الیمن نحو سالم وتنمیة دائم

 
 :ھداف رئیسیةأثالثة  یحتوي ھذا المشروع على

واالجتماعیة  نسانیةإلواوالتنمویة االقتصادیة  باألولویاتفي القضایا المتعلقة  المساھمةمن  تمكین األصوات الیمنیة .1
 ا" التي تشھدھ" ھجرة العقول منیین وخلق قنوات ومنصات تواصل للحد منفي الیمن، وإعادة إشراك الخبراء الی

 الیمن.
المقاربات لمناقشة ھذه  ال سیماو ،واإلنسانیة واالجتماعیةوالتنمویة ولویات االقتصادیة حول القضایا واألبناء توافق  .2

 .القضایا
 الیمن.  المتعلقة بیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة التنم أجندة فيالتواصل والتأثیر بشكل إیجابي  .3

 

 أنشطة المشروع:  .ت
 وأوراق بحثیة عامة تطویر أوراق سیاساتالتنمیة الیمنیین بھدف االقتصاد و لخبراء منتظمةسیقوم المشروع بعقد اجتماعات 

ة من الفاعلو ةالرئیسیاألطراف إشراك كذلك و، واالجتماعیة واإلنسانیةوالتنمویة ولویات االقتصادیة وراق بیضاء) حول األأ(
 ر الیمني بغرض تعزیز مبدأي التمثیل والمشاركة لمختلف أطیاف المجتمع الیمني، وكذلكمع الجمھو والتواصل، ذوي العالقة

 الیمن.ب المتعلقةالتنمیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة التأثیر بشكل إیجابي على اجندة 
 

 :رئیسیةأربعة مكونات یحتوي المشروع على 
الخبرة  ووذن وبشكل دوري ویشارك فیھ الخبراء الیمنیسیقوم المشروع بتأسیس منتدى ینعقد التنمیة:  رواد ىمنتد .1

التنمیة بمناقشة وتحدید القضایا الرئیسیة التي رواد والتنموي. وسیقوم  ياالقتصاد ینفي المجال تینوالمعرفة الواسع
، وكذلك المساھمة في توجیھ البحوث التي سیقوم بھا فریق الخلیة لھا یجب التركیز علیھا واقتراح المعالجات المناسبة

 التنمیة القوة الدافعة لھذا المشروع.رواد سیمثل والبحثیة للمشروع.  
رواد خبرة واسعة في القضایا التي سیتم تحدیدھا من قٍبل  يلخلیة البحثیة من باحثین یمنیین ذواتتكون  الخلیة البحثیة: .2

من الخبرات الدولیة وكذلك تقدیم أدلة عملیة كتسبة الباحثون بتحدید أفضل الممارسات والدروس الموسیقوم التنمیة. 
وراق البحثیة (أوراق بیضاء) لكل قضیة من . كما سیقوم الباحثون بصیاغة مسودات األھادیحدتي تم تحول القضایا ال

  أوراق سیاسات عامة. سلسلة صدار إه القضایا عبر ، وتقدیم تحلیل منتظم حول واقع ھذمسبقا القضایا الرئیسیة المحددة

	



شراك عدد أوسع من المعنیین، سیتم عقد ورش عمل إكجزء من العملیة البحثیة ولضمان  التواصل مع الجمھور: .3
وكذلك منظمات المجتمع المدني.  والمرأة،استشاریة مع مختلف الشركاء المحلیین من ممثلي القطاع الخاص والشباب 

عبر ضمان تغطیة إعالمیة فاعلة وكذلك المشاركة الفاعلة عبر األوسع كما سیقوم المشروع بإشراك الجمھور الیمني 
 وسائل التواصل االجتماعي خالل مراحل المشروع المختلفة.

الشركاء اإلقلیمیین والدولیین  سیقوم المشروع بالتواصل مع :ة ذات العالقةوالدولی یةقلیماإلاألطراف إشراك  .4
بما یخدم مصلحة الیمن  - طالعھم على مخرجات المشروعإالملف الیمني من أجل بلیاً حا /المھتمینالمنخرطین
 ذا الخصوص. جھود المجتمع الدولي في ھ وتتكامل ن تتضافرألى أمل ع ومواطنیھ

 

 الشركاء:  .ث
 : ثالثة شركاءبین  تعاونسیتم تنفیذ المشروع بال

 :)CARPOالتطبیقیة بالشراكة مع الشرق ( مركز البحوث
التركیز على تنفیذ المشاریع عبر التعاون ، مع األبحاث وتقدیم االستشارات والتبادلبما لھ عالقة فیمنظمة المانیة یتركز عملھا 

مشاریع بالتعاون مع الخبرات طویلة في تنفیذ  CARPOك فریق لوسط. یمتوالشراكة مع أصحاب المصلحة في الشرق األ
 معرفة عمیقة بالسیاق الیمني. أیضاً یتمتعون بقلیم، وشركاء في اإل

  bonn.org-www.carpo: االلكتروني الموقع

 :لالستشاراتوت دیب ر
 القطاعو الدولیین لكل من شركاء التنمیةلى تقدیم العون إدیب روت التنمیة في الیمن. تھدف قضایا ب تھتم یةشركة استشار

سع للسیاقات المحلیة والوطنیة في الیمن أوتوجیھ تدخالتھم بناء على فھم مع المدني والحكومة الیمنیة لمنظمات المجتو الخاص
الخاص العام و ینالقطاع بخبرة طویلة فياالستشاري  ادیب روت ومجلسھ إدارةتمتع تفضل الممارسات الدولیة. یناء على أو
  .ليالدو على المستوىوفي الیمن  منظمات المجتمع المدني فيو

 www.deeproot.consultingالموقع االلكتروني: 
  

 مركز صنعاء للدراسات االستراتیجیة:
متوازنة،  ؤىالیمني واإلقلیم المحیط عبر وضع رمركز سیاسات وأبحاث مستقل، یعمل على تقدیم مقاربات جدیدة لفھم الواقع 

تنفیذ أبحاث وتقدیم ویعمل على ، ٢٠١٤عام الخبرات محلیة. تم تأسیس مركز صنعاء في من قِبل ودراسات عمیقة وتحلیل 
حلیلیة حول لى تقدیم نصائح فنیة وتإاستشارات في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والمدنیة والتنمویة، باإلضافة 

 أھم القضایا المحلیة واإلقلیمیة والدولیة. 
  www.sanaacenter.org: االلكتروني الموقع

 


