
                                                                                                                                                                                                                         
                                            

 
  

   إستجـــــابة روعــــــمش                           

 لمدة USAID والممول من الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة RGP إستجابة مشروع  یھدف 
 تشجیع  الخدمات العامة ونوعیةتحسین   سنوات الى بناء قدرات المؤسسات الحكومیة وثالث

منظمة الشراكة الدولیة حیث ستعمل . المواطنین على المشاركة في عملیات صنع القرار
Counterpart International معھد مثلث إستجابة بالتعاون مع شركائھا في مشروع ، 

عن قرب مع الحكومة الیمنیة لتطویر ، NDI و المعھد الدیمقراطي الوطني RTIاالبحاث 
كذلك سیعمل . آلیات صنع و تحلیل القرارات، و تعزیز القدرات الفنیة لتنفیذ القرارات المتخذة

ة ی مع دوائر الحكومة الرئیسیة لمكافحة اشكال الفساد وتعزیز قدرات الدوائر الحكومالمشروع
دعم المشروع منظمات المجتمع المدني یس كما. والمساءلة المختصة في مجاالت اإلدارة المالیة

  .العامة و مراقبتھا والمواطنین للعب دور أساسي في المشاركة في وضع السیاسات

 : من خالل المواطنین في مركز عملیة صنع القرارRGP إستجابةمشروع یضع 

Ø ھاالمواطنین في تحدید احتیاجاتھم و صیاغة حلول إشراك ، 
Ø المواطنین و لھموم ة قدراتھا في االستجابة مع الحكومة الیمنیة لزیاد العمل

 ، وتوصیاتھم
Ø المواطنین في التفاعل مع الحكومة من خالل آلیات شفافة في صنع القرار  مساعدة

 . ووضع مقاییس جودة الخدمات العامة
عن كثب مع شركاء من منظمات المجتمع المدني الیمنیة لتنفیذ  RGP إستجابةمشروع سیعمل 
 ھو إشراك المواطنین مع إستجابةإن الھدف الرئیسي لمشروع .  الیمن المشروع فيأنشطة

 و ھذه عامة الحوار المنتدیات من خالل عقد سلسلة من الحكومة في عملیات صنع القرار
 رأیھم حول عملیة صنع إلبداءیعمل على دعوة المواطنین دیات ھي جزء من جھد وطني تالمن

  .ت الحكومیة المعنیةالى المؤسساوإبالغھا السیاسات العامة 

 و حكومة الجمھوریة الیمنیة و منظمة USAIDالوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة سوف تعمل 
ومن المتوقع ان . صحى و تعلم و ممشاركالشراكة الدولیة معا من أجل دعم مجتمع یمني 

  :یشھد المواطنون الیمنیون مع نھایة المشروع  النتائج التالیة

االجتماعیة و االقتصادیة بصورة عادلة في  التنمیةة تعزز سیاسات عامة جدید •
  البالد،

 الخدمات الحكومیة بشكل ملموس،  تحسن •
وتعزیز   زیادةتعمل علىمؤسسات مجتمع مدني و آلیات عمل جدیدة  تواجد  •

وطنیة و حكومة قادرة على  إستمراریة مشاركة المواطنین في إیجاد حلول
 .االستجابة لھذه الحلول

 حكومة الجمھوریة ع القادمة  بالتعاون مالثالثخالل السنوات الشركاء بالمشروع سیعمل 
في كافة أنحاء الیمن، و سیعمل المشروع على دعم تحسین آداء الخدمات الحكومیة الیمنیة على 

 .إالتزامات الحكومة لتطویر و تنفیذ القوانین و السیاسات التي تدعم مواطنیھا

 

  :لمشروعل ھداف الثالث الرئیسیةاأل

  آلیات صنع السیاسات العامة و تنفیذھا تعزیز): ١(الھدف 

دعم البنیة األساسیة آللیات مشاركة المجتمع المدنى  •
 تنفیذ برامج دعم القدرات لعشرة من شركاء –والحكومة 

  منظمات المجتمع المدنى بالیمن
وار  عقد سلسلة ندوات ح- صیاغة السیاسات العامة •

 في مناطق عمل المشروع و على الصعید الوطني عامة
عمل على ال الیمنیین و ینلتحدید القضایا التي تھم المواطن
 .إشراك الحكومة في ھذه القضایا

 العمل مع وزارات – قدرات تنفیذ السیاسات العامة •
جودة معاییر  وضعو الحكومة الیمنیة لتنمیة القدرات 

   . لعامة اخدماتاللتقدیم 
  

 في آلیات صنع لعامةزیادة الشفافیة و المشاركة ا): ٢(الھدف 
  السیاسات و تنفیذھا

 المتابعة و  وترویج و تعزیز المساءلة المالیة •
 دعم الوزارات الیمنیة الرئیسیة المعنیة – اإلفصاح

 . بالمساءلة الحكومیة
الترویج الشراك المجتمع المدني في الدعوة الى  •

 تطویر الدعم المالي و – ةیكوممساءلة الحالالشفافیة و 
الفني لمنظمات المجتمع المدني لبناء تحالف مجتمع مدني 

 .للشفافیةترویج لیھدف ل
  

ترویج و دعم مشاركة المجتمع المدني في تطویر ): ٣(الھدف 
  وتنفیذ السیاسات العامة

 للمجتمع األساسیة البنیة إستدامةبناء القدرات و  •
م الفني و المالي لتطویر  توفیر و تیسیر الدع– المدني

القدرات االداریة و الفنیة لعشر من منظمات المجتمع 
تكون ھذه المنظمات بمثابة الشریك في لالمدني الیمنیة 

عملیة التخطیط و التنفیذ النشطة المشروع في مجال 
 .المشاركة المدنیة

تصمیم و تطویر فرص للتعاون بین منظمات  •
یم التدریب و تیسیر  تقد– المجتمع المدني و الحكومة

فرص للتواصل بین الحكومة و منظمات المجتمع المدني 
  . الطرفین یجمعمن خالل مجلس مشترك

Counterpart International  |  2345 Crystal Drive, Suite 301   |   Arlington, VA  22202, USA   |  +1. 703.236.1200   |  www.counterpart.org  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.counterpart.org
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

