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  خبیر/ باحث: التحدیات والفرص االستراتیجیة لحوار وطني حول القضایا البیئیة في الیمن.مسمى الوظیفة:
 

 موقع العمل: عن بعد، عمل مكتبي
 

  أیام 10مدة العمل: حوالي 
 

 2021أغسطس  8الموعد النھائي لتقدیم الطلب:
 

 foundation.org-yemen@berghofتقدم الطلبات إلى:

 
 الوصف الوظیفي لالنشطة

عملیات لتوفیر الدعم الفني ببطلب من مواطنین یمنیین مشاركین في مؤتمر الحوار الوطني،  ،الیمن –بدأت مؤسسة بیرغھوف  ومنتدى التنمیة السیاسیة 
حل للصراع  الیجادالمؤسسة للیمن إلى السعي المقدم  من  دعم الول حوبعد نشوب الحرب في الیمن، ت .2012مؤتمر الحوار الوطني في فبرایر عام في  الحوار

العدید من المتحاورین من  بمشاركةحول عدد متنوع من القضایا العامة المؤسسة  المشاورات الشاملة  التي نجریھا  وتتواصلمن خالل التفاوض السیاسي. 
انخراطنا المتواصل لدعم عملیة السالم التي تقودھا األمم وتتعزز ھذا العالقات في  عالقات قویة مع منتدى التنمیة السیاسیة في الیمنتربطنا جمیع انحاء الیمن. 

  تحدة.الم
في فترات زیادة تشھد البالد ، وتعد الیمن واحدة من أكثر الدول تأثرا بالتغییر المناخي والتدھور البیئي من بین دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

راضي الصالحة میاه الجوفیة وفقدان األلل الجائر االستنزاف من   . كما تعاني الیمنسیول جارفةتؤدي إلى متفرقة ومتباعدة  الجفاف وھطول أمطار أكثر غزارة
البعید، وألمدین المتوسط ا على تواجھ الیمن طیف واسع من التحدیات البیئیة جوانب الحیاة الیومیة في العدید من مناطق الیمن. ثار سلبیة علىآمخلفة للزراعة 

ال  وعلى الرغم من ذلك،استراتیجي،  نجدھا ذات طابع ،قضایاال ھذا بالنظرإلى .أیضا بحوث دقیقة حولھا جریتأوربما بشكل جید،  ھاالعدید منوقد تم توثیق 
الدعوة للحصول  هتسعى ھذ .الیمن تستشرف مستقبلوال یتم اعتباراھا قضایا ملحة في أي سیناریوھات ال فیما ندر، إ على المستوى الوطني یتم التعاطي معھا 

  حوار یتناول القضایا البیئیة في الیمن.ل ن من التحضیرالمتاحة یمكَ  جیةأفضل للتحدیات والفرص االستراتیشامل وعلى فھم 
لمناقشة القضایا البیئیة في  وطنيحوار المتاحة لعقد  ) لدیھ نظرة ثاقبة حول التحدیات والفرصm/f/dنبحث عن خبیر/ باحث ( وعطفا على ما سبق،

 عداد ورقة تجیب على التساؤالت التالیة:إ لیتولى الیمن

 ھي التحدیات البیئیة االستراتیجیة في الیمن؟ما  •
  ھذه القضایا وتأطیرھا في مستویات صنع القرار العلیا في الیمن؟ استقبالكیف یتم  •
على المستوى  والتربة و تدھور مورد األرضأو تدھور الموارد المائیة أمناقشة القضایا البیئیة سابقا، مثل قضایا تدھور الموارد البحریة  تمتكیف  •

 الوطني في الیمن؟
  ین تتقاطع النقاشات التي تجري على المستوى الوطني مع النقاش الجاري حول عملیة السالم في الیمن؟أ •
  وفي أي مستوى ینبغي تناول ھذه القضایا؟ القضایا البیئیة االستراتیجیة على المستوى الوطني في األمد المتوسط؟ لمناقشةما ھي الفرص المتاحة  •
 قلیم؟إلى أي مدى یمكن مناقشة ھذا القضایا البیئیة االستراتیجیة كمجاالت للتعاون بین الفاعلین في اإل •

 
  كلمة. 10,000 -  8,000یتوقع ان تتكون الورقة من 
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بحوث رئیسیة حول التحدیات البیئیة او حول طریقة معالجتھا،  ءجراإیتوقع منھ ال وتجمیعیة، والموضوع بطریقة تحلیلیة ھذا االستشاري  یتناول ویتوقع ان
نقاشات في  ممن شاركواالعالقة وأصحاب الجھات الفاعلة مع مع صانعي القرار في المستویات العلیا في الیمن و القضایا هقد یكون من المفید مناقشة ھذ ولكن

 جریت في الماضي.أ

 
 المؤھالت المطلوبة:

  االجتماعیة او البیئیة او أي مجال مقارب.أو شھادة جامعیة في العلوم السیاسیة  •

ً إاللغتین العربیة واالنجلیزیة  إجادة  •  .وكتابةً  جادة تامة نطقا

عمال لأل خبرة ال تقل عن خمس سنوات في العمل او البحوث في الیمن، بما في ذلك سجل موثقامتالك مھارات قویة في البحث و الكتابة. امتالك  •
 التي نشرھا في السابق.

 مھنیة تتسم بالكفاءة. جماعیة والقدرة على تقدیم خدمات استشاریة بطریقة  امتالك  •

 

 المؤھالت المنشودة:
 الموضوع.ب بما في ذلك سجل مثبت من المنشورات ذات الصلة، خبرة موثقة في العمل على القضایا البیئیة في الیمن امتالك  •

 عملیات السالم في الیمن.بوفي المستویات العلیا السیاسي  لمام بالنقاشإ •

 

 النتائج المطلوبة:

 مستوى فھم االستشاري للمھمة ومنھجیة البحث. تعكسمنھجیة  •

 .للتقریر المسودة األولى •

 .من التقریر مسودة ثانیة بعد مراجعة مؤسسة بیرغھوف و منتدى التنمیة السیاسیة في الیمن للمسودة األولى •

 دة النھائیة بعد استیعاب مالحظات مؤسسة بیرغھوف ومنتدى التنمیة السیاسیة في الیمن.المسو •

 

 
 الجدول الزمني ومیزانیة الخدمات المطلوبة:

 .2021نوفمبر  28أغسطس إلى  16ینبغي إعداد التقریر في اإلطار الزمني من  •

جور وتقدیم عرض، یتضمن التكالیف واأل 2021تفرغھ خالل الفترة الممتدة من شھر أغسطس إلى نوفمبر  وقاتأ على االستشاري توضیح •
  على معیار كفاءة التكلفة. اً عند مراجعة العروض المقدمة، سیتم اختیار أفضل عرض بناء.بالتفصیل

 
 اللغة:

 و العربیة.أینبغي تقدیم الطلب بأي من اللغتین اإلنجلیزیة 

 
 جراءات المتبعة لتقدیم الطلبات:اإل

 Expert(‘ التالي وینبغي ان تتضمن الرسالة عنوان الطلب foundation.org-yemen@berghofالرجاء تقدیم طلبك عبر البرید اإللكتروني التالي:
/researcher (m/f/d) on Yemen – Strategic Environmental Challenges(’  قائمة بالبحوث او المقاالت والرجاء ارفاق سیرتك الذاتیة

 PDFفي وثیقة  یتم جمعھا ، ویفضل انكلصفحة واحدة والعرض المقدم من قب ال تزید عنالتي تقترحھا ث نھجیة البحم تتضمن التي نشرتھا، فقرة قصیرة
  واحدة.

  .الذین أدرجت اسماءھم في القائمة القصیرة فقطمالحظة: سوف یتم التواصل مع المرشحین 

 نتطلع إلى استقبال طلباتكم.
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 ھذا المشروع ممول من قبل وزارة الخارجیة االتحادیة األلمانیة.
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