
	 	
	

	

	
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 وأھداف المشروع:  .أ

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

. ویھدف المشروع إلى بناء توافق حول أھم السیاسات الرئیسیة والملحة من خالل إشراك 2017خالل عامین بدءاً من مارس 
الفاعلین المحلیین واإلقلیمیین والدولیین في مجال وكذلك التأثیر االیجابي على ، وتعزیز األصوات الیمنیة الفاعلة في ھذا المجال

)، ودیب روت CARPOالتطبیقیة بالشراكة مع الشرق ( بحوثركز الكة التنفیذیة ما بین مسینفذ ھذا المشروع بالشرا. التنمیة
لالستشارات، ومركز صنعاء للدراسات االستراتیجیة. ویمول ھذا المشروع من قبل االتحاد األوروبي وسفارة المملكة الھولندیة 

 في الیمن. 

 
 أنشطة المشروع:  .ب

 المشروع على أربعة مكونات رئیسیة: ھذا یحتوي
سیقوم المشروع بتأسیس منتدى ینعقد بشكل دوري ویشارك فیھ الخبراء الیمنیون ذوو الخبرة منتدى رواد التنمیة:  .1

والمعرفة الواسعتین في المجالین االقتصادي والتنموي. وسیقوم رواد التنمیة بمناقشة وتحدید القضایا الرئیسیة التي 
ھا، وكذلك المساھمة في توجیھ البحوث التي سیقوم بھا فریق الخلیة یجب التركیز علیھا واقتراح المعالجات المناسبة ل

 البحثیة للمشروع.  وسیمثل رواد التنمیة القوة الدافعة لھذا المشروع.
 

تتكون الخلیة البحثیة من باحثین یمنیین ذوي خبرة واسعة في القضایا التي سیتم تحدیدھا من قٍبل رواد  الخلیة البحثیة: .2
الباحثون بتحدید أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الخبرات الدولیة وكذلك تقدیم أدلة عملیة التنمیة. وسیقوم 

حول القضایا التي تم تحدیدھا. كما سیقوم الباحثون بصیاغة مسودات األوراق البحثیة (أوراق بیضاء) لكل قضیة من 
 ه القضایا عبر إصدار سلسلة أوراق سیاسات عامة. القضایا الرئیسیة المحددة مسبقا، وتقدیم تحلیل منتظم حول واقع ھذ

 
كجزء من العملیة البحثیة ولضمان إشراك عدد أوسع من المعنیین، سیتم عقد ورش عمل  التواصل مع الجمھور: .3

وكذلك منظمات المجتمع المدني.  والمرأة،استشاریة مع مختلف الشركاء المحلیین من ممثلي القطاع الخاص والشباب 
المشروع بإشراك الجمھور الیمني األوسع عبر ضمان تغطیة إعالمیة فاعلة وكذلك المشاركة الفاعلة عبر كما سیقوم 

 وسائل التواصل االجتماعي خالل مراحل المشروع المختلفة.
 

سیقوم المشروع بالتواصل مع الشركاء اإلقلیمیین والدولیین  إشراك األطراف اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة: .4
ً بالملف الیمني من أجل إطالعھم على مخرجات المشروع المنخرطی بما یخدم مصلحة الیمن  -ن/المھتمین حالیا

 ومواطنیھ على أمل أن تتضافر وتتكامل جھود المجتمع الدولي في ھذا الخصوص. 
 
 


