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 جيل جديد من القيادات العامة في اليمن

 

 

 

وع  لمحة عن المشر

 

 

 الشعلة إيقاد إعادة 

ي ل خالل حركة ا
ي   م2011حتجاجات ف 

والمرحلة االنتقالية الت 

ي اليمن، 
ي دفع الجهود الرامية تلتها ف 

 ف 
ً
 هاما

ً
لعب الشباب دورا

ي البالد   أساليب الحكمإصالح    إىل
وتوطيد الحكم الرشيد القائم   ف 

. وعىل الرغم من النمو  عىل تمثيل الفئات المختلفة من اليمنيي   

ي الرسي    ع ل
ي اليمنفئة الالسكان 

  ،شباب ف 
 
شت القيادات  م  فقد ه

ي و إالشابة منذ  
ندالع الرصاع المستمر إنتهاء مؤتمر الحوار الوطت 

  جتماعي الناتج عن هذا ستقطاب ال وقد أدى ال  . حت  اآلن

ي  القائمةالشبكات الشبابية  تفككالرصاع إىل 
أي   وتالش 

ي لمتبقية  اتمساح
ختالف توجهاتهم إعىل  ،لشباب اليمت 

ات وحل  ،السياسية اعات. لتبادل الخبر  الب  

 

ي اليمن للمساعدة عىل تمكي   صناع السالم  و 
 والقيادات العامة ف 

وع   القيادية، تعزيز قدراتهمو  تطلق مؤسسة ديب روت مرس 

ي اليمن" 
يهدف  حيث  . "جيل جديد من القيادات العامة ف 

ة  وع الذي يمتد عىل فب   شهر  18المرس 
ً
 من ا

ً
م 2020 مايو  بدءا

ي إىل بتمويل من ال و  للقيادات   دعم الدور السياشي تحاد األورونر

ي عمليات صنع القرار تعزيز  اليمنية الشابة و 
   . مشاركتها ف 

ً
وتطبيقا

التشاركي والشامل  ت لإلستشارامؤسسة ديب روت لنهج 

أنحاء   كافةمجموعة مختارة من القيادات الشابة من   ستقوم

وع التالية:  اليمن ي مكونات المرس 
  بالمشاركة الفعالة ف 

 

ن األجيال– ١  سد الفجوة بي 

وع إىل تسهيل  المكونسيسىع  نقل المعارف  المحىلي من المرس 

برزوا وأثبتوا أنفسهم عىل الذين الشبابية  جيل القيادات بي   

ي والشباب والشابات الذين أظهروا إمكانية 
مدى العقد الماض 

ي المستقبل القريب
عىل المستوى  توىلي أدوار قيادية مماثلة ف 

القيادات  متنوعة من و ستقوم مجموعة مختارة حيث . المحىلي 

ة  ذات  الشابة  الشابة   القيادات  من  مجموعة  بإرشاد  الخبر

 

 

اوح أعمارهم ما بي    الصاعدة  ي تب 
ي  من العمر  29إىل  18 الت 

 ف 

بشكل سيقومون و  ،فجو تعز و ال مستهدفتي   المحافظتي   ال

ي محافظ  جماعي 
تهم. سيقدم ابإعداد مبادرة لبناء السالم ف 

ي والماىلي 
ي والفت 

وع بعد ذلك الدعم اللوجست  للشباب المرس 

 المستهدف لتنفيذ مبادراتهم. 

 

  عامةللقيادات ال  حكمة ةزمال برنامج  –٢

جتماعية للجيل الصاعد من  تشكلت الرؤى السياسية وال 

ي القيا
ي اليمن ف 

 سياق العنف والرصاع المسلح، و  دات الشابة ف 

القيادات أن  هذه جل الخروج من دائرة الرصاع يتوجب عىل أل 

  أكب   تكونتتبت  ثقافة الحوار وأن 
ً
تسوية ل إىل صللتو  إستعدادا

ي سبيل  المختلفةالسياسية أقرانهم من التيارات مع 
تحقيق  ف 

ي هذا الجانب الطويل.  لليمن عىل المدى  ستقرار  ال 
وللمساهمة ف 

وع عامة قيادات ال حكمة لل  زمالة  فإن مكون ي المرس 
  15يجمع  ف 

من مختلف األحزاب والحركات السياسية   من القيادات الصاعدة

ي  و 
المؤثرين، مع الحرص عىل تمثيل   المستقلي   و المجتمع المدن 

ي الساحة السياسية  
ي ف 
ي ال يتم تمثيلها عادة بشكل كاف 

المناطق الت 

ي 
 . عىل المستوى الوطت 

 

ي برنامج س
تم  يشارك هؤالء الشباب والشابات الواعدين ف 

حوارية  وجلساتبعناية ويتكون من ورش عمل  هتصميم

بناء قدرات وأنشطة يقودها المشاركون ومن شأنها  ومساقات

 لخلقشحذ مهاراتهم القيادية وتشجيع روح التعاون لديهم 

ي بناء   والمساهمةمن القيادات العامة الشابة  مصغر مجتمع 
ف 

كة لمستقبل اليمن للقضايا   جانب تناولهمإىل . و رؤية مشب 

ي اليمن من خالل الجلسات الحوارية، 
 سينخرط المحورية ف 

ي 
دورات تدريبية متقدمة حول تنظيم وبناء   أعضاء الزمالة ف 

اقيادة بو ال فيةالتكيجتماعية ومهارات القيادة الحركات ال  هه  ب  

ي 
 . تعليمية دولية رائدةمؤسسات  سيتم تقديمها من قبل  و الت 
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الحوارية والدورات التدريبية، سيسىع وبالضافة إىل الجلسات 

برنامج الزمالة إىل تعزيز المشاركة البناءة بي   أعضاء الزمالة 

 
ً
 ودوليا

ً
سيتم استطالع آراء آالف  حيث  ،  والجهات المعنية محليا

ي  
ة  الشباب اليمت  وع باستخدام أساليب استطالع  خالل فب  المرس 

ب الشبا وجهات نظر  استيعابرأي مبتكرة وذلك من أجل 

ي 
ي  اليمت 

وربط هذه  نقاشات وأنشطة أعضاء برنامج الزمالةف 

ي جميع   عيشهلواقع الذي يالنقاشات بشكل دائم با
الشباب ف 

تواصل أعضاء الزمالة مع المعنيي   من  سي كما . يمنأنحاء ال

والدولية من خالل لقاءات   القيادات اليمنية والقليمية

 وجهات نظر  لللمشاورة وتصورات مكتوبة سيتم مشاركتها لنق

ي القيمة
مع الجهات الفاعلة   تواصلوفتح خطوط    الشباب اليمت 

 الرئيسية. 

 

 الخليجو اليمن  القيادات الشابة من منتدى– ٣

انه حيث  يرتبط   مع تاري    خ جب 
ً
 وثيقا

ً
تاري    خ اليمن ارتباطا

من الروابط الدينية والسياسية والقبلية  يتشاطرون العديد 

زادت أهمية هذه الروابط بي    وقد جتماعية. قتصادية وال وال 

ي اليمن، 
اليمن ودول الخليج بسبب الرصاع المسلح الجاري ف 

ي اليمن من الواقع   يمكن    ال    حيث
فصل جهود تحقيق السالم ف 

ي المنطقة ككل  الجيوسياشي 
ي دول الخليج وف 

ومن هذا  . األوسع ف 

وع  يتمحور    المنطلق، حول منتدى يجمع هذا المكون من المرس 

من اليمن مع نظرائهم من المملكة العربية  عامةالقيادات ال

السعودية وقطر والمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين  

 وعمان. 

 

ي سيعمل و 
القيادات الشابة من اليمن   منتدى المشاركون ف 

كة حول مجموعة من القضايا  ى رؤ بالخروج عىل  والخليج  مشب 

ي اليمن والخليج.  المتعلقة بالسالم واألمن والتنمية االقتصادية
ف 

ي 
قامت بها مؤسسة  سابقة أنشطةعىل  النقاشاتهذه  ستبت 

ي ديب روت بدعم من ال   ةيمني ال اتحوار اللتعزيز تحاد األورونر

 إضافية ةخليجيال
ً
ي ، كما ستوفر فرصا

من  القادم للشباب اليمت 

خلفيات سياسية واجتماعية متنوعة لتحقيق إجماع أكبر حول 

 ك. القضايا ذات االهتمام المشب  
 

 
 

" اليمن في العامة القيادات من جديد جيل" مشروع يدعم

 االستقرار في للمساهمة األوروبي تحادإلا أداة خالل من

بعثة  مع الوثيق  بالتنسيق  تنفيذه ويتم (IcSP) والسالم

 .اليمن إلى األوروبي االتحاد

 
 

 

جتماعية رائدة تعمل عىل تطوير حلول شاملة ومستدامة لمجموعة من القضايا  إهي مؤسسة  لإلستشارات مؤسسة ديب روت 

ي توفب  منصات للحوار حول بناء السالم وإعداد تقارير  
ة واسعة ف  ي اليمن، وتمتلك المؤسسة خبر

السياسية واالقتصادية والتنموية ف 

ي مناكيمعمقة وتوسيع فهم أصحاب المصلحة للدينامي
طق مختلفة من البالد. نفذت مؤسسة ديب روت العديد من  ات المحلية ف 

ي مبادرات 
الرامية لتحقيق  اليمن إىل كتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة م لجهود  دعم المباش  وغب  المباش  لتقديم ال المساق الثان 

ي اليمن تسوية سياسية للرصاع 
 . ف 

 
      info@deeproot.consulting :تواصل معنا  

وع من  يمول هذا المرس 
ي   قبل االتحاد األورونر

 

mailto:info@deeproot.consulting

