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أهداف اجمللة
اإلنسانية  والــدراســات  بالبحوث  تهتم  بحثية  مجلة  هي  وإعمار  تنمية  مجلة 
إلى  وتهدف  والسالم،  والتعايش اجملتمعي  واإلعمار  بالتنمية  املتعلقة  والتطبيقية 
حتقيق مفهوم البحث العلمي الرصني مبا يتالءم مع التطور املعريف والثورة العلمية 
اجلهدين  بني  والتعاون  الشراكة  جتسيد  يف  املفهوم  هذا  ويتمثل  والتكنولوجية، 
إلى املستوى  التنموية محلياً، ووصوال  األكادميي واملؤسسي يف مختلف اجملاالت 

اإلقليمي والدولي من خالل اآلتي:
تنموية( يف  تقارير  أوراق عمل،  دارســات،  )أبحاث،  وثائقي  تكوين رصيد   .1

العلوم التنموية االجتماعية والتطبيقية.
احمللية  الهيئات  مع  والشراكة  التعاون  اتفاقيات  من خالل  بناء شراكة     .2

والدولية التي لها نفس االهتمامات.
والتخصصية يف  العلمية  التطورات  ملواكبة  العالقة  ذات  التجارب  نشر     .3

اجملاالت التنموية اخملتلفة والسالم.
املعنية  والهيئات  باالرتقاء  بوظائف املؤسسات  4.  تقدمي  دراســات تسهم  

مبجاالت التنمية الشاملة.  
مجاالت  يف  النشر  شروط  عليها  تنطبق  التي  والدراسات  األبحاث  نشر   .5
الدراسات واألبحاث العلمية يف مختلف اجملاالت والتخصصات التنموية 

باللغتني العربية واإلجنليزية.
نشر ملخصات األبحاث اجلامعية يف مجال اإلعمار والتنمية والسالم التي   .6

مت مناقشتها وإجازتها، على أن يكون امللخص من إعداد الباحث نفسه.
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شروط قبول املواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة علمية(:
أن تتسم الدراسة باإلصالة يف الطرح، مع االلتزام مبنهجية البحث العلمي   .1
املتعارف عليها يف مجاالت الدراسات وأبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية، 

وكذا العلوم الطبيعية )التنموية(.
أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة ومراعياً لقواعد الضبط، وخالياً من   .2

األخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية. 
3.  أال يكون البحث منشوراً أو مقدماً للنشر يف مجلة أخرى.

أن يسلم الباحث بحثه يف نسخة إلكترونية بصيغة )WORD( عبر البريد   .4
اإللكتروني. 

5.  أن تكون الرسوم واألشكال واجلداول البيانية - إن وجدت - معدة بطريقة 
جيدة وواضحة، وأن تشتمل على العناوين والبيانات اإليضاحية الالزمة، 

وأال تتجاوز أبعادها وأحجامها هوامش الصفحة.
أال تزيد كلمات العنوان عن )20( كلمة.  .6

7.  أال تزيد عدد كلمات امللخص باللغة العربية عن )200( كلمة، وعن )250( 
كلمة باللغة اإلجنليزية.

أن يتراوح عدد الكلمات املفتاحية بني )5-2( كلمات.  .8
كاالختبارات  قياس  أدوات  أو  لبرمجيات  الباحث  استخدام  حــال  يف   .9
واالستبانات أو غيرها من أدوات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من األدوات 
التي استخدمها إذا لم ترد يف منت البحث أو لم تُرفق مع مالحقه، وأن 

يشير إلى اإلجراءات القانونية التي تسمح له باستخدامها.
امللخص  فيه  مبا  النهائية،  صورته  يف  البحث  صفحات  عدد  يتجاوز  أال   .10

واملراجع واملالحق، أربعني صفحة حسب التنسيقات اآلتية:
املسافة بني السطور )1.5( سم.  ·

اللغة العربية: )14(، نوع اخلط: Muna والعناوين بخط  حجم اخلط يف   ·
.Muna Black

 ،Times New )Roman(: نوع اخلط ،)حجم اخلط باللغة االجنليزية: )12  ·
والعناوين بخط غامق.
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هوامش الصفحة: )2.5( سم من جميع اجلهات، وترقم الصفحة أسفلها   ·
يف املنتصف. 

أن يثبت البحث جميع املصادر واملراجع يف قائمة املراجع؛ بحيث يتم سرد   .11
املراجع العربية واألجنبية -إن وجدت-  وفق الطريقة اآلتية:

مثال لكيفية توثيق بحث منشور يف دورية:   -
يف قائمة املراجع: كوكز، فيصل صدام )2019(: السلم والتعايش اجملتمعي ودوره 

يف التنمية الشاملة وجتاوز األزمات العدد )7(، ص 65 – 90.
يف املنت: )كوكز: 2019(

مثال لكيفية توثيق كتاب:  -
)مفهوم-أبعادها -مؤشرات(،  املستدامة  التنمية   :)2017( النصر، مدحت  أبو   

اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.
يتم توثيق املصادر واملراجع يف البحث وفقاً لطرائق التوثيق املتعارف عليها   .12
يف العلوم اإلنسانية والطبيعية، ويتم التوثيق يف املنت بذكر االسم األخير 
وسنة النشر، وعلى الباحث جتنب كتابة اسم املرجع يف الهامش، أي باتباع 
APA(، مع مراعاة أن يكون ترتيب قائمة املصادر واملراجع من  نظام ) 
آخر  يف  للمواقع  اإللكترونية  الروابط  جميع  تليها  األقــدم،  إلى  األحــدث 

القائمة. 
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شروط النشر يف مجلة تنمية وإعمار:
1.  أن تكون املواضيع متوافقة مع أهداف مركز مين انفورميشن وذات العالقة 
مجاالت  والسالم-  اجملتمعي  التعايش  التنمية-  )مجاالت  سياق  ضمن 

اإلعمار(
2.  أن تكون املواضيع ملتزمة باملعيار األساسي وهو موضوعية الطرح العلمي، 

وحيادية الباحث يف التناول.
أن يلتزم الباحث مبا ورد يف فقرة )شروط قبول املوضوع للنشر: ص3(،   .3

ويف فقرة )أنواع األبحاث والدراسات ص:4(.
4.  يرفق مع البحث موافقة خطية يقدمها الباحث أو الباحثون بنقل حقوق 
الطبع والنشر إلى مركز مين انفورميشن سنتر وال يحق للباحث نشرها يف 

أي مكان آخر.
يتحمل الباحث كامل املسؤولية القانونية عن محتوى املوضوع، وتُخلي اجمللة   .5
للمساءلة  الباحث  تعّرض  قد  باحملتوى  محّملة  أي حقوق  عن  مسؤولّيتها 

القانونية.
 األبحاث واملواضيع وفق الطرق اآلتية:

أواًل: األبحاث امليدانية:
يورد الباحث ملخصاً يتضمن الهدف العام من البحث أو الدراسة يذكر فيه   -
احملاور األساسية التي مت تناولها، مع استعراض موجز ألهم االستنتاجات 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
ينبغي أن حتتوي األبحاث امليدانية على مقدمة يوضح الباحث فيها طبيعة   -
تأثيرها  ومدى  املشكلة  طبيعة  إلى  مشيراً  به،  القيام  ومسوغات  البحث 
البحوث  أظهرته  ما  باختصار  يوضح  وأن  والسالم،  التنموي  الواقع  على 
السابقة حول هذه املشكلة. يلي ذلك عرض ألسئلة الدراسة أو فرضياتها 
التي ميكن من خاللها التوصل إلى حل لتلك املشكلة، ثم يعرض الباحث 
حدود البحث الذي مت تعميم نتائج الدراسة يف إطاره، ثم يذكر التعريفات 
الداللية )املفهومات واملصطلحات الواردة يف البحث(، ومن ثَمَّ يستعرض 
موضحاً  ويناقشها  ويحللها  وأحدثها  باملوضوع  املرتبطة  الدراسات  أهم 
تعليقه عليها. يلي ذلك عرض إلجراءات البحث واملنهجية املتبعة ثم يقدم 
البيانات  وصفاً جملتمع البحث وعينته ونوع األدوات املستخدمة يف جمع 
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وحتديد مدى صدقها وثباتها، ثم يعرض بعد ذلك نتائج البحث ومناقشتها 
وما توصل إليه من توصيات ومقترحات خامتاً البحث بسرد قائمة املصادر 

واملراجع التي اعتمد عليها
ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:

يورد الباحث ملخصاً يتضمن الهدف العام من البحث أو الدراسة يذكر فيه   -
االستنتاجات  ألهم  موجز  استعراض  مع  تناولها،  مت  التي  األساسية  احملاور 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
- يعرض الباحث مقدمة البحث يوضح فيها طبيعة املشكلة أو املوضوع قيد الدراسة، 
مع حتديد أهمية البحث ودوره يف إضافة اجلديد إلى املعرفة السابقة، يلي 
ذلك عرض للموضوعات املطلوب حتليلها ومناقشتها بحيث تكون مرتبة بطريقة 
إلى توضيح  لتؤدي مبجملها  يليها من املوضوعات  أو  منطقية مع ما يسبقها 
الفكرة العامة التي يهدف الباحث الوصول إليها، على أن تتضمن االستنتاجات 
والتوصيات واملقترحات حلل املشكلة أو إزالة الغموض الذي يحيط باملوضوع 
قيد البحث.  وأخيراً يرفق الباحث قائمة باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها.

ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:
الورقة العلمية:  

العلمية،  الورقة  من  الهدف  فيه  الباحث  يوضح  موجز  ملخص  تقدمي  من  بد  ال 
والنتائج، وأهم املصطلحات )الكلمات املفتاحية(، ثم يتم عرض مقدمة تبني املشكلة 
البحث  قيد  للموضوع  املعاجلات  وضع  ودورهــا يف  التنموي  باجلانب  ترتبط  التي 
ومناقشتها  ومترابطة  متتابعة  بصورة  الورقة  ملفردات  عرض  ذلك  يلي  وأهميتها، 
وحتليلها بطريقة علمية ومنطقية وذلك لتوضيح الهدف العام الذي يسعى الباحث 
إلى حتقيقه، وبإمكان الباحث االستعانة بوسائل متنوعة كالصور الفوتوغرافية أو 
اخلرائط أو األشكال البيانية إلثراء املوضوع وتوضيحه بطريقة أفضل، بعد ذلك 
يورد الباحث نتائج الورقة العلمية، ومن ثم يتم مناقشتها وحتليلها وتوضيح العالقة 
بني ما توصلت إليه الورقة وبني النظريات اخلاصة باملوضوع قيد البحث، ثم يختم 
الباحث الورقة بخامتة يذكر فيها ما توصل إليه من نتائج بطريقة ملخصة وواضحة، 

ويرفقها بقائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها.
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التقرير التنموي :
 يتم عرض ملخص تنفيذي يوضح الباحث فيه الهدف من التقرير والنتائج التي 
توصل إليها بإيجاز، على أن يتضمن التقرير مقدمة توضح أهمية املوضوع، ثم يتم 
عرض مفردات التقرير بطريقة منطقية وواضحة، ويُختتم بتوضيح شامل للنتائج 
إرفــاق قائمة  ثم خامتة موجزة مع  املــدروس،  للمجال  أن يضيفه  الذي ميكن  وما 

باملصادر واملراجع التي مت االعتماد عليها.
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االفتتاحية
عضو هيئة التحرير
د. فتحية محمد محمد 

الصراع  تبرز  من  تعاني  التي  البلدان  يف  حياة  كشريان  اإلعمار  إعــادة  عملية 
 ، االقــتــصــادي  للتعايف  وسيلة  ميثل  فاإلعمار   ، املدنيني  لــدى  وبــاألخــص 
دورها  تفقد  التي  احلياة  وغيرها من مجاالت  والتعليمي   ، واإلنساني   ، واالجتماعي 
والسالم  األمن  للعودة حلياة  الــدول  تلك  الهتافات يف  تتعالي  لذا  الصراع؛   أثناء  يف 
 ، موحدة  أهــداف  مظلة  حتت  اإلعمار  بإعادة  والقيام  النزاعات  وإنهاء  واالستقرار 
وسياسات واضحة، ملعاجلة آثار الصراع والعمل بيد واحدة للبناء والتجديد والتهيئة 
جلميع مجاالت التنمية الالزمة لبناء متطلبات احلياة اإلنسانية يف تلك اجملتمعات التي 
خسرت يف أثناء الصراع الكثير من مقومات احلياة اآلمنة واملستقرة واملالئمة للبشر.

يف اليمن  تدور رحي الصراع منذ أكثر من  خمس سنوات ، مما أثر يف  مجاالت 
التنمية كافة؛  لذا يتطلع معظم اليمنيني إلى إنهاء الصراع وإعادة إعمار اليمن ، بحيث 
تتضمن عمليات اإلعمار كل مجاالت احلياة اإلنسانية ، واالجتماعية، واالقتصادية ، 
والعلمية، ومبا يحقق بصورة مبدئية املستوى األدنى حلياة كرمية جلميع سكان اجملتمع 
، حيث إن مخلفات الصراع كثيرة ومتعددة وهذا يحتاج سنوات عديدة إلعادة البناء 
واملتطلبات  اإلعمار  موضوع  على  التعرف  إلى  منهجية  بطريقة  نسعى  لذا  واإلعمار؛ 
الالزمة إلعادة شرايني احلياة التنموية يف اليمن بجميع مجاالتها، ومحاولة اإلسهام يف 

حتقيق التنمية الشاملة . 
   يف هذا العدد تناولت الورقة البحثية األولى موضوع إعادة اإلعمار بني الواقع 
احتياجات  يتناسب مع  أن  الصراع البد  بعد  اليمن  لتحقيقه يف  والطموح فما نسعى 
املرحلة حيث يواجه اليمن الكثير من الصعوبات والتحديات وما نتطلع إليه يف عمليات 
اإلعمار والبناء يتطلب الكثير من املعاجلات؛ لذا نسعى لذلك عن طريق الطرح العلمي 
للموضوع، وتَْعرض الورقة البحثية الثانية موضوع  التوسع العمراني وأثره على التنمية 
متطلبات  موضوع  حول  تنموّيًا  تقريًرا  الثالثة   الورقة  وتناولت   ، إب  ملدينة  الزراعية 
إعادة  لتكن عملية  أفراد اجملتمع  إلى ضرورة مشاركة  وأشار  اإلعمار  إعادة  ومعايير 

اإلعمار أكثر فاعلية.
اء واملهتمني مبجال التنمية واإلعمار قراءة ممتعة ونرحب مبالحظاتهم  نتمنى للقرَّ

ومقترحاتهم.
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ترسل جميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى العنوان اآلتي:
مين انفورميشن سنتر 

مجلة تنمية وإعمار 

YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 
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اخمللص التنفيذي
تهدف هذه الدراسة إلى اخلروج باستراتيجيات إعادة اإلعمار يف اليمن، واتبعت 
املكتبية   الدراسة  األول:  الشق  ميثل  شقني:  من  تتكون  عملية  منهجية  الدراسة 
وميثل الشق الثاني:   الدراسة امليدانية، على وفق منهجية البحث النوعي وجرى 
تطبيق طريقة املناقشة البؤرية لست مجموعات يف كلٍّ من محافظة عدن وصنعاء 

وتعز، وأخذ يف االعتبار متثيل اإلناث ضمن اجملموعات .

واستعرضت هذه الدراسة يف جزئها األول نتائج اجلانب النظري حيث جرى عرض 
أربعة مواضيع وهي  مفاهيم عامة عن الكوارث واحلروب واستراتيجيات إعادة 
اإلعمار ، ثم عرضت جتارب إعادة اإلعمار يف اليمن والتي متتد منذ عام 1974م 
ممثلة بالتعاونيات ويليها جتربة صندوق إعادة إعمار ذمار وجتربة صندوق إعادة 
س بعد أحداث عام 2011م،  إعمار صعدة وكان ختامها املكتب التنفيذي الذي أُسِّ
وبعد ذلك ُعرضت الدراسات السابقة من تقارير ودراسات بعضها تناول إعادة 
تناول قضية إعادة اإلعمار ضمن  اإلعمار من اجلانب املؤسسي وبعضها األخر 
من خالل حتديد  اإلعمار  إعــادة  تناولت قضية  دراســات  وهناك  إطار جغرايف، 
القضايا من جانب استراتيجي  تناولت هذه  االحتياجات ولكن لم جند دراسات 

ومؤسسي متكامل.

مجموعات  ست  ُعِقدت  حيث  امليدانية،  الدراسة  نتائج  تناول  الثاني  اجلزء  أما 
بؤرية مركزة جرى فيها مناقشة استراتيجيات إعادة اإلعمار حيث اقترحت عينة 
التي  االستراتيجية  تتبنى  اليمن  يف  اإلعمار  إلعــادة  عليا  هيئة  إنشاء  الدراسة 
اقترحتها عينة الدراسة، وتتوزع هذه االستراتيجيات ضمن ثالث مراحل من حيث 

التنفيذ، وحددت تلك االستراتيجيات كما يلي :

استراتيجيات يجري تبنيها وتنفيذها يف أثناء مرحلة الصراع وهي   -
وقائية وطوارئ وإغاثة. 

استراتيجيات  وتسمى  الــصــراع  انتهاء  بعد  تنفذ  واستراتيجيات   -
التي  اإلعمار  إعادة  أساسية الستراتيجيات  ركيزة  وتشكل  التعايف، 

سيجري تبنيها فيما بعد.

وجرى التأكيد على العديد من التوصيات أهمها ضرورة اإلسراع يف تشكيل الهيئة 
بتزكية من  العليا إلعادة اإلعمار وتقر من خالل مرسوم رئاسي، وحتظى أيضا 
مجلس النواب،  مع احلرص على املشاركة يف عمليات إعداد التشريعات الضابطة 
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لهذه الهيئة مبا يحقق لها االستقاللية والفعالية، وأشارت التوصيات إلى أن إعداد 
هذه الهيئة ميثل ضرورة ملحة من أجل تنفيذ االستراتيجيات ، والعمل على تقييم 
االحتياجات واالستعداد ملرحلة ما بعد النزاع األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى 

حتقيق االستقرار، ويجنب البالد الصدمات املفاجئة وغير املتوقعة.

املقدمـــــة :

         عمليات إعادة اإلعمار تعدُّ ضرورة ملحة  للمجتمعات التي عانت من الكوارث 
العمراني  الهيكل  من  تهدم  ما  بناء   : بـ  ف  تُعرَّ والتي   ، الصراعات  أو  الطبيعية  
)املباني( بفعل الكارثة أو الصراعات . لكن هذا  التعريف  يأخذ بعني االعتبار إعادة 
بناء ما تهدم من البنية الفيزيائية ، ويهمل بقية مكونات النسيج احلضري والتي 
تشكل البنية الفيزيائية جزًءا منها، حيث إن البنية الفيزيائية يف حقيقتها انعكاس 

حلياة الناس االجتماعية ،واالقتصادية، والثقافية والتكنولوجية.

فت من اخملتصني بأنها:     استراتيجيات إعادة اإلعمار بعد الكوارث والصراعات ُعرِّ
والصراعات   الكوارث  آثار   مواجهة  أجل  من  توضع  التي  العمليات  من  مجموعة 
واالستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم تلبية احلاجات امللحة  يف أثناء الكارثة ، سواء 
أكان ذلك على املدى القصير أم املدى الطويل، بحيث تكون هذه  السياسات شاملة 
لكل نواحي احلياة وتهتم بإعادة بناء ما تهدم يف أثناء الكوارث ضمن اجملاالت كافة. 
و ترتكز استراتيجيات إعادة  اإلعمار بعد الكوارث والصراعات  على أربعة مبادئ، 
تعدُّ يف مقام محددات لها، وتعمل على توجيهها، وهذه املبادئ هي وقائية، وشاملة، 

ومستدامة، ومرنة. 

يتمثل  هدف  هذه الدارسة يف إيجاد أنسب  االستراتيجيات السريعة إلعادة 
اإلعمار يف اليمن ويتكون الهيكل العام لهذا البحث من ثالثة أجزاء رئيسة، اجلزء 
الرئيس األول تناول منهجية ومجتمع الدراسة، واجلزء الرئيس الثاني تناول النتائج 
)املكتبية وامليدانية(، أما اجلزء الرئيس الثالث تناول مناقشة النتائج والتوصيات. 

- مشكلة الدراسة:
 تواجه اليمن صعوبات  شديدة وهذا يعود إلى املرحلة الصعبة التي متر بها 
وما يشوبها من صراعات وآثار مدمرة على مختلف األصعدة؛ لذا البد من العمل 
على إعادة اإلعمار.  مشكلة الدراسة تتمحور حول مجموعة من األسئلة اجلوهرية 

على النحو اآلتي :
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ما مفهوم استراتيجيات إعادة اإلعمار بعد الكوارث؟

ما هو دور اجلهات الرسمية  واخلاصة يف مواجهة الكوارث  ؟

ماهي مبادرات إعادة اإلعمار يف اليمن ؟

ما  هي استراتيجيات إعادة  اإلعمار ؟

 - هدف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى حتديد  االستراتيجيات املناسبة  إلعادة اإلعمار يف اليمن.

 - مراحل تنفيذ الدراسة
نُفِّذت الدراسة على وفق مرحلتني: املرحلة األولى متثلت يف : الدراسة املكتبية، 

أما املرحلة الثانية فتمثلت يف :الدراسة امليدانية.

 - مصادر املعلومات:
 ُجمعت املعلومات التي تعتمد عليها هذه الدراسة من مصادر عديدة أهمها:

املصادر املكتبية: وشملت الكتب واملراجع والدوريات، والرسائل واألوراق   .1
العلمية ذات العالقة مبوضوع الدراسة.

والتقارير  والوثائق  الدراسات  وتشمل  الرسمية:  وغير  الرسمية  املصادر   .2
والدوائر  واملؤسسات  واحمللية  الدولية  املنظمات  الصادرة عن  والنشرات 
التقارير والنشرات واملقاالت  إلى  احلكومية ذات االختصاص، باإلضافة 
ــدراســات واألبــحــاث وأوراق األعــمــال الــصــادرة عــن مــراكــز البحوث  وال
واجلــامــعــات واملــنــظــمــات األهــلــيــة والــبــاحــثــني والـــنـــدوات واحملــاضــرات 

واملؤمترات.

مصادر بحثية )أولية(: وشملت املعلومات والبيانات التي ُجِمعت عن طريق   .3
البحث امليداني الذي استخدم مزيًجا من أساليب البحث النوعي.

املهتمة  العاملية  للمؤسسات  اإلنترنت  مواقع  وتشمل  اإللكترونية:  املراجع   .4
الصحفية  املواقع  إلــى  إضافة  والــكــوارث  احلــروب  بعد  اإلعمار  بإعادة 

واإلخبارية املهتمة باملوضوع.
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 -  اإلطار اجلغرايف للدراسة:
امليدانية  الدراسة  ويف  عموًما،  اليمنية  اجلمهورية  هو  املكتبية  الدراسة  مجتمع 
يوضح  اآلتــي  واجلـــدول  وصنعاء  وتعز  عــدن  وهــي  محافظات  ثــالث  استهدفت 

مسوغات اختيار احملافظات املذكورة.

جدول 1: مسوغات اختيار احملافظات املستهدفة

احملافظة م
املستهدفة

املسوغ

  اختيرت محافظة عدن كونها العاصمة املؤقتة حالياَ.محافظة عدن1
 اختيرت محافظة صنعاء كونها العاصمة الرئيسة لليمن محافظة صنعاء2

محافظة تعز3
 اختيرت هذه احملافظة نظًرا لثقلها السكاني وانتشار أبنائها يف جميع 
احملافظات اليمنية من ناحية ومن ناحية أخرى تعدُّ هذه احملافظة من 
احملافظات التي تعرضت للتدمير الشديد مقارنة باحملافظات األخرى 

وما زالت تعيش معاناة احلرب وويالتها.

 -  مجتمع وعينة الدراسة:
استهدفت الدراسة امليدانية ممثلني من السلطة احمللية والكوادر اجلامعية وأعضاء 
من منظمات اجملتمع املدني، وممثلني من األحزاب الرئيسة ومستقلني، وكان للمرأة 
متثيل عادل وذلك عن طريق عقد  مجموعتني مركزتني يف كل محافظة مستهدفة 

)البحث النوعي(.

-  أهمية الدراسة ومسوغاتها

 تكمن أهمية هذه الدراسة يف أنها تتناول موضوًعا جوهرّيًا بالنسبة لليمن وهو 
استراتيجيات إعادة إعمار هذا البلد الذي عانى ومازال يعاني من ويالت مراحل 
املندلعة منذ سبتمبر  التي كان آخرها احلرب األهلية احلالية  املتكررة،  الصراع 
2014م، ومع أنه ال دالئل تبشر بنهاية قريبة ، إال أنه من الضروري وضع رؤية 
والتي  الصراعات  انتهاء  عقب  اليمن  يف  اإلعمار  إلعــادة  واضحة  استراتيجية 
ستنتهي عاجال أم آجال وقد أثبتت التجارب اإلقليمية و الدولية أنه من الضرورة 

البدء مبكًرا يف التخطيط إلعادة اإلعمار.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

 )الكوارث وإعادة اإلعمار(

- تعريف الكارثة

كلٌّ  لها،  تعريًفا  وضعت  التي  اجلهات  من  العديد  فهناك  عديدة،  بطرق  الكوارث  تعرف 
حسب تخصصه ومجال اهتمامه والزاوية التي ينظر للكوارث منها فقد عرفت الكارثة 
بأنها: حدث مفجع، طبيعي أو صناعي بواسطة اإلنسان كاحلروب، يؤدي إلى التدمير 
والتأثير على مجريات احلياة اليومية والبيئية الطبيعية والبنية التحتية والبيئة املبنية 

.)Mcdonald,2003,P6( بواسطة اإلنسان

مردها  طبيعية  تكون  وقد  واملمتلكات،  األرواح  يف  خسائر  عنه  تنجم  كبير  حادث  وهي    
فعل الطبيعة )سيول، وزالزل، وبراكني( أو قد تكون كارثة فنية أي مردها فعل اإلنسان، 
على  معونة  ملواجهتها  ويتطلب  بإهمال،  أو  عمد  عن  إرادي،  غير  أم  إرادًيــا  أكان  سواء 
مستوى الوطن أو على املستوى الدولي إذا كانت قدرة مواجهتها تفوق القدرات الوطنية 

.)UN-DHA, 1992,p27(

 وتعرف بأنها : مأساة حتدث حدوًثا مفاجًئا، وحتدث ضرًرا عظيًما وتدميًرا للملكيات، 
املوقع  حسب  ومتنوع  محدود  غير  دمــاًرا  وتسبب  اليومي،  احلياة  نظام  يف  وتعطلًا 
اجلغرايف أو املناخ أو نوع سطح األرض ومقدار الضعف فيه، ويفوق هذا الدمار مقدرة 
السكان على االحتمال ومن ثمَّ يحتاجون إلى مساعدة من األقاليم أو الدول اخلارجية، 
يف  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  العقلية  الناحية  على  تؤثر  وهي 

)http://karimganj.gov.in/disaster.hTm 2009( منطقة الكارثة

- أنواع الكوارث

مع ازدياد حدوث الكوارث وتنوعها  وظهور أنواع جديدة منها فقد صنفت الكوارث بطرق 
عديدة، فإما أن  تُصنَّف بحسب املسبب لها أو حسب سرعة حصولها وتأثيرها.

أواًل: تصنيف أنواع الكوارث بحسب املسبب لها: 

نطاق حتكم  وتخرج عن  دخل يف حدوثها  لإلنسان  ليس  كوارث طبيعية:   •
 Macdonald,( وغيرها  والبراكني  والفيضانات  الزالزل  مثل  بها  اإلنسان 

.)2003, P1
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كوارث طبيعية سببها اإلنسان: حتدث بسبب اخللل يف النظام الطبيعي،   •
األرضــيــة  الــكــرة  نــشــاطــات خاطئة يف  اإلنــســان  نتيجة ممــارســة  وذلـــك 

كاالنزالقات التي حتدث بسبب قطع األشجار والغابات )الدبيك،2007(.

كوارث من فعل اإلنسان: كاحلروب واحلرائق والتلوث البيئي، فهي مرتبطة   •
ارتباًطا مباشًرا بسلوك اإلنسان سواء بوجه متعمد أم غير متعمد وتؤدي 
إلى تدمير وآثار سيئة على كل جوانب احلياة، وميكن تصنيف هذا النوع 

من الكوارث على نوعني هما : 

كوارث غير مسبقة التخطيط )غير متعمدة(: حتدث نتيجة اإلهمال أو   -
عدم الوعي باآلثار السلبية التي قد حتدث.

كوارث مسبقة التخطيط )متعمدة(: هذه الكوارث يقصد بها التدمير   -
وإحداث آثار سلبية على البيئة احلضرية، ولها أهداف محددة بقصد 

وتخطيط مسبق )عكاشة، 2004، 8(.

ثانيا : تصنيف الكوارث حسب سرعة حدوثها وآثارها:

كوارث مفاجأة شديدة التأثير: وهي التي ال يستطيع اإلنسان معرفة وقت   •
اإلنسان،  نتيجة قوى طبيعية خارجة عن سيطرة  ة، وحتدث  بدقَّ حدوثها 

كالزالزل والبراكني والعواصف )عكاشة، 2004، 8(.

كوارث بطيئة التأثير: وهي الكوارث التي حتدث تدريجّيًا، فتنمو على مدار   •
االستمرار  معها  النمو حتى يصبح  وتستمر يف  أو سنوات،  أشهر  أو  أيام 
يف احلياة معرًضا ألقصى درجات اخلطر، وحتدث من ثمَّ كارثة كظاهرة 
التصحر أو تعرية التربة واجنرافها أو اجلفاف واملواسم الزراعية السيئة، 
اخلاطئة  السياسية  القرارات  عن  الناجتة  والكوارث  الزراعية  واألمراض 

)الدبيك، 2007م، 2(

1دارة الكوارث:

عدم  وظروف  اخملاطر  تخفيض  أو  وقوع  :»فن جتنب  بأنها  الكوارث  إدارة  تعرف 
تواجه  أن  احملتمل  األخطار  على  والرقابة  التحكم  من  قدر  أكبر  لتحقيق  التأكد 

)Steven Fink-1986( »املنظمة
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وميكن تعريف إدارة الكوارث بأنها: »كل الوسائل واإلجراءات واألنشطة التي تنفذ 
بصفة مستمرة يف مراحل ما قبل الكارثة، ويف أثنائها، وبعد وقوعها« )غريب عبد 

احلميد هاشم، 1998( والتي تهدف من خاللها إلى حتقيق ما يلي:

•  منع وقوع الكارثة كلما أمكن.

مواجهة الكارثة بكفاءة وفاعلية.  •

تقليل اخلسائر يف األرواح واملمتلكات إلى أقل حدٍّ ممكن.  •

تخفيض اآلثار السلبية على البيئة احمليطة.  •

إزالة اآلثار النفسية التي تخلفها الكارثة لدى العاملني واجلمهور.  •

حتليل الكارثة واالستفادة منها يف منع وقوع الكوارث املشابهة، أو حتسني   •
وتطوير القدرات يف مواجهة تلك الكوارث.

- مراحل الكارثة

    حتدث الكارثة )سواء كانت كارثة طبيعية أم من صنع اإلنسان( وتتطور على ثالث 
:)Mcdonald, 2003, P7(   مراحل

أكان ذلك اخلطر  ما(: وســواء  )وجــود اخلطر يف مكان  املرحلة األولى   •
مباشًرا أم غير مباشر، فإنه يؤدي إلى تهديد األرواح، واملمتلكات والبيئة 
أن  كبير  احتمال  فهناك  مباشر،  فيها  اخلطر  الــزالزل  فمنطقة  واحلياة، 
على  الغابات  إزالة  عمليات  بينما  أرضية،  هزة  انزالقات وحتدث  حتدث 
سبيل املثال تؤدي إلى حدوث انزالقات أرضية ومن ثمَّ حتدث هزة فاخلطر 

تطور تطوًرا غير مباشر.

املرحلة الثانية )مرحلة حترك اخلطر وبداية تأثيره(: وهي حلظة حترك   •
الكارثة، عندها يبدأ الدمار يصيب اإلنسان، وهذا يف العادة يكون نتيجة 

لسببني:

واالستمرار يف  املنطقة،  املوجود يف  للخطر  و متييزه  اإلنسان  عدم وعي   -
احلياة العادية مع وجود اخلطر احلقيقي، كاستمرار البناء يف منطقة تكثر 

فيها الزالزل.
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وجود  عند  الوقاية  إجـــراءات  اتخاذ  بعدم  وذلــك  املواجهة:  يف  الضعف   -
البناء  معايير  واعتماد  تدابير  اتخاذ  كعدم  االستعداد  وإهمال  حتذيرات، 

ملقاومة الزالزل مثال.

البيئة  على  الكارثة  تؤثر  الكارثة(:   بعد  ما  )مرحلة  الثالثة  املرحلة   •
احلضرية ، إذ إن سلسلة من اآلثار حتدث وتؤدي إلى حدوث كوارث أخرى 
يف النسيج االجتماعي واالقتصادي إضافة إلى الدمار الظاهر يف البنية 

الفيزيائية والبنية التحتية.  

9 
 

 2020ديسمبر  –استراتيجيات إعادة اإلعمار في اليمن 

 
 GIZ,2002المصدر: ،    : تكون الكارثة1شكل 

 . العوامل التي يعتمد عليها حجم تأثير الكارثة1.1.6

عيعتمد   تأثيرها  وشدة  الكارثة  إحجم  تؤدي  التي  العوامل  من  مجموعة  هي  لى  العوامل  وهذه  زيادتها  لى 
(Mcdonald, 2003, P9 :) 

 (: يعتمد تأثير الكارثة على حجم الحدث وقوته حسب المقاييس المعتمدة. Magnitudeحجمها ) ▪
▪ ( مدمر  Frequencyتكرارها  يكون  ال  الحدث  فإن  الكوارث  بعض  في  حدوث  إ  يؤديوال    ا(:  لى 

 لى حدوث الكارثة. يؤدي إ هكارثة، لكن تكرار حدوث 
كالزالزل   الزمنية من ثوان  عديدة  على مدتها   ةكبير   (: يعتمد تأثير الكارثة بدرجةDurationمدتها ) ▪

ثار ما زادت مدة الكارثة ازدادت اآللو السنين كالجفاف أو الحروب وك كالفيضانات أ  عديدة  إلى أيام
 الناتجة عنها. 

للكارثة زاد تأثيرها، فإما  (: كلما زادت المساحة التي تتعرض  Area Coveredالمساحة المتأثرة ) ▪
 و حتى على مستوى العالم. كون الكارثة على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الوطني أن تأ

و فالزلزال يختلف في تأثيره عن اإلعصار أو الفيضان أ   (:Occurrence Patternنوع الكارثة )  ▪
 الحروب وبذلك تختلف الكوارث من حيث التأثير حسب النوع. 

الكارثة،طبيعة   ▪ عليها  تؤثر  التي  العناصروقو   العناصر  هذه  هش    ، ة  عناصر  هي  أوهل  قويةة    ؟ م 
 الكارثة عليها والعكس أيضا صحيح. أثرفكلما زادت قوة العناصر يقل 

(: حيث يقل أثر الكارثة كلما كان هناك استعداد لها  Vernabilityطبيعة االستعداد وتوقع الكارثة ) ▪
 ( 2007وتخطيط مسبق لمعالجة آثارها )الدبيك،  

 . الستجابة للكوارث1.1.7

بة  تكون االستجا ضرارها وحماية األرواح والممتلكات، و وارث من أهم العوامل للتقليل من أ االستجابة للك  تعد  
 (:Mcdonald,2003, P3مراحل ) للكوارث على ثالث

الضعف في مواجهة  وجود الخطر
 الكوارث

 حدوث الكارثة

GIZ,2002 :شكل 1: تكون الكارثة  ، املصدر

-  العوامل التي يعتمد عليها حجم تأثير الكارثة

يعتمد حجم الكارثة وشدة تأثيرها على مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى زيادتها 
:)Mcdonald, 2003, P9( وهذه العوامل هي

وقوته  احلدث  حجم  على  الكارثة  تأثير  يعتمد   :)Magnitude( حجمها   •
حسب املقاييس املعتمدة.

تكرارها )Frequency(: يف بعض الكوارث فإن احلدث ال يكون مدمًرا وال   •
يؤدي إلى حدوث كارثة، لكن تكرار حدوثه يؤدي إلى حدوث الكارثة.

مدتها )Duration(: يعتمد تأثير الكارثة بدرجة كبيرة على مدتها الزمنية   •
من ثواٍن عديدة كالزالزل إلى أيام عديدة كالفيضانات أو السنني كاجلفاف 

أو احلروب وكلما زادت مدة الكارثة ازدادت اآلثار الناجتة عنها.

تتعرض  التي  املساحة  زادت  كلما   :)Area Covered( املتأثرة  املساحة   •
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للكارثة زاد تأثيرها، فإما أن تكون الكارثة على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
أو الوطني أو حتى على مستوى العالم.

عن  تأثيره  يف  يختلف  فالزلزال   :)Occurrence Pattern( الكارثة  نوع   •
اإلعصار أو الفيضان أو احلروب وبذلك تختلف الكوارث من حيث التأثير 

حسب النوع.

هي  وهل  العناصر،  هذه  وقوة  الكارثة،  عليها  تؤثر  التي  العناصر  طبيعة   •
الكارثة عليها  أثر  يقل  العناصر  قوة  زادت  قوية؟ فكلما  أم  ة  عناصر هشَّ

والعكس أيضا صحيح.

طبيعة االستعداد وتوقع الكارثة )Vernability(: حيث يقل أثر الكارثة كلما   •
كان هناك استعداد لها وتخطيط مسبق ملعاجلة آثارها )الدبيك، 2007(

-  االستجابة للكوارث

األرواح  وحماية  أضرارها  من  للتقليل  العوامل  أهم  من  للكوارث  االستجابة  تعدُّ 
:)Mcdonald,2003, P3( واملمتلكات، وتكون االستجابة للكوارث على ثالث مراحل

االستعداد للكارثة )preparedness(: فعند وجود تهديد معني يف منطقة   •
ما، يجب أن يُقيَّم اخلطر وأثره، ومن ثمَّ وضع مجموعة من التدابير ملنع أو 

حتديد أو تخفيف أثر الكارثة )باالستعداد والوقاية(.

التخفيف من آثارها )mitigation(: مجموعة اإلجراءات التي يجري القيام   •
بتدعيم  مثاًل  الكارثة،  أثر  من  يقلل  التحمل، مما  قدرة  زيــادة  بهدف  بها 
السدود  وبناء  للزالزل  أفضل  مقاومة  أجــل  من  املباني  نوعية  وحتسني 
الحتواء املياه يف األنهار ملنع الفيضانات، وحتقيق االستجابة السريعة يف 

حال حصول الكارثة وإزالة آثارها بأسرع وقت.

 :)management & loss assessment( إدارة الكارثة وتقدير اخلسائر  •
عقب  النشطة  الفعل  بــردة  وتهتم  تعنى  التي  اإلجـــراءات  مجموعة  وهــي 
احلروب والكوارث، وتهدف إلى تقييم اخلسائر ومعاجلة وتخفيف آثارها 

التي قد حتدث، سواء يف النسيج االجتماعي أم االقتصادي أم العمراني.
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. أثر الكوارث واحلروب على البيئة احلضرية

األثر الفيزيائي: يعدُّ األثر الفيزيائي للكارثة أو احلرب على البيئة احلضرية   -
من أوضح اآلثار املرئية، وأكثرها تكلفة وإحلاًحا إلعادة البناء، إذ تتضرر املباني 

.) TCG & EPG, 2004( واملرافق العامة والبنى التحتية والهيكل العمراني

األثر االقتصادي: يتأثر النسيج االقتصادي يف أعقاب الكوارث واحلروب،   -
ِدث أضراًرا بالغة تؤدي يف بعض األحيان إلى تدمير كليٍّ لالقتصاد،  حيث حُتْ
التجارية،  احلركة  وتتعطل  وتتضرر  والصناعة،  اخلاصة  املشاريع  فتتأثر 
ومن ثمَّ ينقص التمويل على املستوى الفردي واملستوى العام، يف وقت تزداد 
 Journal of Disaster( فيه احلاجة للتمويل خاصة لغرض إعادة اإلعمار

)Research Vol.2 No.5, 2007

األثر االجتماعي: يف أوقات الكوارث تتفاقم املشكالت االجتماعية، وينتشر   -
األوضــاع  وتدهور  األساسية  االحتياجات  توفر  عدم  إلى  إضافة  الفقر، 
املعيشية، مما يؤدي إلى ظهور مشكالت اجتماعية عميقة يجب أن يجري 
فمن  االهتمام،  من  تستحق  ما  وإعطائها  كبيرة  بسرعة  ومعاجلتها  حلها 
املمكن أن تكون هذه اآلثار غير ظاهرة مادّيًا بحيث ميكن مالحظتها كتهدم 
املباني، ولكن تكون بصورة غير مرئية، وتظهر آثارها على اجملتمع ظهوًرا 

.)TCG & EPG, 2004, P1,2( كبيًرا وعميًقا

الثقافية  الشواهد  ر  تُدمَّ والــكــوارث،  احلــروب  أوقــات  يف  الثقايف:  األثــر   -
هذه  كانت  ســواء  احلــروب،  يف  كما  َعْمًدا  أو  للكارثة  نتيجة  والتاريخية، 
التاريخية  واملــدن  الثقافية  كاملراكز  مبينة،  فيزيائية  الثقافية  الشواهد 
العادات  يف  معنوية  ثقافة  عن  عبارة  كانت  أم  الدينية،  والرموز  واملعالم 
والتقاليد، أم تاريخ يف الكتب أم مواد تدرس يف املدارس، وذلك بهدف تغيير 
جديدة  هوية  وفرض  التاريخ  وتزوير  احلضرية  البيئة  يف  املرئية  الصورة 

.)Aygen, 2006(

السياسية،  األوضاع  اهتزاز  واحلروب  الكوارث  السياسي: تصاحب  األثر   -
إلى  يــؤدي  االستقرار، مما  وعــدم  والتشتت  باالرتباك  األوضــاع  وتتصف 
أو  احمللية  املستويات  مختلف  على  احلكومات  انهيار  أو  شديد  ضعف 
اإلقليمية أو الوطنية، ويختلف الوضع من حكومة إلى أخرى حسب قوة هذه 
احلكومات، ومدى مرونتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع الظروف 
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الطارئة، الستعادة احلياة وإعادة اإلعمار، ومن أهم عوامل جناح عمليات 
إعادة اإلعمار أن جتري إعادة االستقرار السياسي )جولدستون، 2009(.

شكل 2: الكوارث وأثرها واالستجابة لها

املصدر: )مدحت الطاهر، استراتيجيات إعادة اإلعمار بعد احلرب والكوارث يف فلسطني، 2011م(

)Hugo framework of action( إطار عمل هيوغو -

اإلطار  وهذا  الكوارث،  مواجهة  واجملتمعات يف  األمم  قدرات  لتعزيز  برنامج  وهو 
باإلضافة إلى إطار عمل يوكوهاما من أهم األطر التي وضعت على املستوى العاملي 

لتحديد استراتيجية إلدارة الكوارث ومواجهتها وإطار عمل يوكوهاما.

للنجاحات  متأنية  مراجعة  على  تقوم  للعمل،  أولــويــات  خمس  اإلطــار  هذ  وضــع 
واإلخفاقات املاضية من أجل احلد من الكوارث، ووضع استراتيجيات إدارة إلعادة 
اإلعمار، وذلك باستخالص الدروس والعبر، لضمان القيام بذلك على أفضل وأكفأ 

وجه )األمم املتحدة، 2005( وهذه األولويات هي:
ضمان أن يكون احلد من مخاطر الكوارث بكل أنواعها وأشكالها أولوية   •

وطنية ومحلية ذات قاعدة مؤسسية قوية للتنفيذ.
حتديد وتقدير ورصد مخاطر الكوارث وتطوير آليات اإلنذار املبكر.  •

استخدام املعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة سالمة وقدرة على استعادة   •
احليوية على كل املستويات.
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احلد من عوامل اخلطر األساسية.  •
تعزيز التأهب للكوارث لضمان االستجابة الفعالة على املستويات كافة.  •

وقد زاد االهتمام بها ملا لها من أهمية يف السلم واالستقرار واألمن العاملي، وملا لها 
من تشعبات وتداخالت يف جميع جوانب احلياة، وهذه هي أهم األمور التي يواجهها 

العالم يف الوقت احلاضر.

. إعادة اإلعمار بعد احلروب والكوارث

. مفهوم استراتيجيات إعادة اإلعمار

     قد تفهم عمليات إعادة اإلعمار بعد الكوارث على أنها عملية بناء ما تهدم 
من الهيكل العمراني )املباني( بفعل الكارثة أو احلرب، و يعدُّ التعريف بهذا الشكل 
الفيزيائية فقط،  البنية  من  تهدم  ما  بناء  إعادة  االعتبار  بعني  يأخذ  ناقًصا؛ ألنه 
منها،  الفيزيائية جزًءا  البنية  والتي تشكل  النسيج احلضري  بقية مكونات  ويهمل 
حيث إن البنية الفيزيائية  يف حقيقتها انعكاس حلياة الناس الثقافية واالجتماعية 

.)Baradan,1999( واالقتصادية والتاريخ والتكنولوجيا واملناح

الكوارث  بعد  اإلعمار  إعادة  استراتيجيات   )Baradan,1999( الباحث  ف  عرَّ وقد 
الكوارث  مواجهة  أجل  من  توضع  التي  والسياسات  العمليات  من  بأنها: مجموعة 
واالستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم تلبية احلاجة احمللة يف أثناء الكارثة وإعادة 
إعمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعها، سواء أكان ذلك على املستوى القصير 
أم الطويل ، بحيث تكون هذ السياسات شاملة لكل نواحي احلياة وتهتم بإعادة بناء 
واالقتصادية،  )االجتماعية،  األخرى  احملتويات  ضمن  الكوارث  أثناء  يف  تهدم  ما 
األوضاع  يف  تسود  التي  تلك  عن  بطبيعتها  تختلف  السياسات  وهذه  والثقافية(، 
والظروف العادية؛ وذلك ألنها تعنى بتلبية االحتياجات يف ظروف غير طبيعية وغير 

.)Baradan,1999( مستقرة

. مبادئ استراتيجيات إعادة اإلعمار

   ترتكز أيُّ استراتيجية إلعادة اإلعمار بعد الكوارث على أربعة مبادئ، تعدُّ يف مقام 
.)UNHABITA, 2005( محددات لها، وتعمل على توجيهها، وهذه املبادئ هي

بوضع  تقوم  بل  فقط،  الكارثة  آثار  ملعاجلة  اخلطط  بوضع  تكتفي  ال  وقائية:   -
اخلطط لتجنب الكارثة قدر اإلمكان، عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة.
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شاملة: تعالج جميع اآلثار الناجتة عن الكارثة، على مختلف املستويات ومختلف   -
العناصر بالتوازي، سواء أكانت اجتماعية أم ثقافية أم اقتصادية أم سياسية.

التطوير فتكون  تندمج ضمن خطط  التطوير املستقبلي:  جزء من خطط   -
هذه االستراتيجية جزًءا من خطط التنمية والتطوير احلضري، حيث إن 
الكوارث هي شيء محتم احلدوث يف أي مكان، لذلك البد أن توضع يف 

احُلسبان عند إعداد أي خطط للتنمية يف املستقبل.

االستدامة: البد أن  حتقق هذه االستراتيجية االستدامة، وتكون قادرة على   -
إعادة إدارة عجلة احلياة واستمراريتها بذاتها، وتعمل على تقوية اجملتمعات 

يف مواجهة الكوارث.

مرنة: قابلة للتعديل والتكيف السريع مع املستجدات واملتغيرات على أرض   -
الواقع
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شكل 3: املبادئ األساسية الستراتيجية إعادة اإلعمار

- إعداد وتطبيق استراتيجية إلعادة اإلعمار

تشمل عملية إعداد استراتيجية إلعادة اإلعمار مجموعة من العمليات الواجب القيام 
بها يف مختلف املراحل الزمنية، وذلك بهدف نقل االستراتيجية من املستوى النظري 

:)Baradan,1999( إلى مستوى التطبيق على أرض الواقع وأهم هذه العمليات

إعداد السياسات )policy making(: ويجري إعدادها يف مرحلة ما قبل   •
الكارثة.
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قبل  ما  فترة  يف  أيضا  العمليات  هذه  جترى   :)Organization( التنظيم   •
الكارثة، حيث إن هذه العمليات هي من ضمن إجراءات االستعداد والوقاية.

التطبيق وتعديل السياسات )implementation & modification(: وحتدث   •
هذه العمليات بعد حصول الكارثة.

التقييم واملتابعة )evaluation & follow up(: وهي عبارة عن عملية مستمرة،   •
تكون أساًسا يف مرحلة ما بعد التطبيق، فيجري تقييم العمليات وأخذ الدروس 

والعبر، من أجل تعديل السياسات وجتنب األخطاء وحتسني األداء.

. اإلطار الزمني العام الستراتيجية وإدارة الكارثة وإعادة اإلعمار

زمنية  مراحل  أربع  إلى  اإلعمار  وإعــادة  الكوارث  إدارة  استراتيجية  تقسيم  ميكن 
الفورية،  اإلغاثة  ومرحلة  الكارثة،  قبل  ما  مرحلة  هي:   )www.unhabitat.org(
هذه  إلى  ويُنَظر   ،)UNDRO,1982( البناء  إعادة  ومرحلة  التأهيل،  إعادة  ومرحلة 
املراحل ككل ؛أي مع بعضها بعًضا ضمن سلسلة واحدة تؤدي إحداها إلى األخرى 

. )Jayaraji,2002( )إعداد، وإغاثة، وتخفيف، وتأهيل، وإعادة إعمار(

- مرحلة ما قبل الكارثة )pre disaster(: تعدُّ هذه املرحلة أهم مراحل استراتيجية 
التوقعات  ووضــع  املعلومات  جمع  فيها  ويحدث  اإلعمار،  وإعــادة  الكوارث  إدارة 
والسيناريوهات احملتملة، وبناء على هذه املعلومات يجري وضع السياسات واخلطط 
واالستراتيجيات وتوزيع األدوار لالستعداد والوقاية والتخفيف من أثر الكارثة أو 

احلرب، وفيها  توضع مجموعة من اإلجراءات ملواجهة الكارثة:

إجراءات وقائية: هي إجراءات تتخذ ملنع الكارثة، فبعض الكوارث باإلمكان   •
منعها بينما بعضها اآلخر ليس لإلنسان قدرة على ذلك )بركات ودينفنز، 

)1997

إجــراءات للتخفيف: و تتخذ هذه اإلجراءات للتقليل من أثر الكارثة على   •
اإلنسان والبيئة يف حال وقعت وذلك يف حال عدم القدرة على منعها، وتكون 
إجراءات التخفيف مادية كتصميم املباني ملقاومة الزالزل، أو غير مادية 

.)Jayaraj, 2002( كوضع التشريعات، وتوعية السكان ملواجهة الكوارث

استعداد لالستجابة: حيث توضع إجراءات لالستجابة السريعة واملنظمة يف   •
حال حدوث الكوارث، وتوضع هذه اإلجراءات بناء على التوقعات والدراسات 
واالستفادة من الدروس السابقة، وتشمل هذه اإلجراءات التصرف الفعال 
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وقت الكارثة وبعدها )Jayaraj, 2002(، وتغطي هذه العمليات إنشاء مركز 
خطط  وإعــداد  الضرورية،  املــواد  وتخزين  الطوارئ  حاالت  يف  للعمليات 
األضرار  وتقييم  واإلنقاذ  للبحث  آليات  ووضع  والشراب،  الطعام  لتوفير 

واالحتياجات )بركات ودينفنز، 1997(.

- مرحلة اإلغاثة الفورية )immediate relief(: هي الفترة التي تلي الكارثة مباشرة، 
يجري فيها االهتمام بتقدير وتوفير االحتياجات األساسية للناس، وعمليات اإلنقاذ 
والبحث عن املفقودين، وتقدير اخلسائر واألضرار، وفيها جُتمع املعلومات لتعديل 
السياسات واخلطط، بحيث تتوافق مع املعطيات اجلديدة على األرض، وتبدأ هذه 
اإلنقاذ  بعمليات  يقوم  الذي  املــدرب  احمللي  اجملتمع  بواسطة  العادة  يف  العمليات 
واملساعدة البدائية بعد وقوع الكارثة ومن ثم تصل الفرق والطواقم الفنية املدربة 
وقد   اإلطفائية،  أجهزة  أو  املدني  كالدفاع  احمللية  احلكومة  أقسام  من  واخلبراء 
م هذه اجلهود بواسطة بعض املؤسسات غير احلكومية، وخاصة جهود اإلغاثة  تُدعَّ
وتزويد الناس باالحتياجات األساسية، وبعد 24 ساعة تبدأ فرق املساعدة الدولية 

:)ADRC,2005( بالوصول إذا دعت احلاجة وتنقسم هذه املرحلة على قسمني

البحث واإلنقاذ: وتستمر يف العادة من بعد انتهاء الكارثة إلى 48 ساعة   •
ويف بعض األحيان قد تصل إلى 7 أيام حسب الظروف.

اإلغاثة العاجلة: وتتبع مباشرة عمليات اإلنقاذ وقد تستمر من شهر إلى   •
ثالثة أشهر وذلك باالعتماد على طبيعة الكارثة وقدرات احلكومة، وذلك 
وتنظيم  أوضاعهم  ترتيب  حلني  األساسية  باالحتياجات  اجملتمع  لتزويد 

أمورهم.

احلياة  جوانب  كل  باستعادة  البدء  يجري  املرحلة  هذه  يف  الــتــأهــيــل:  إعـــادة  فــتــرة 
الطبيعية، وتبدأ هذه املرحلة عموًما يف نهاية مرحلة اإلغاثة وقد تستمر إلى سنوات 
عديدة، ويف هذه املرحلة تتخذ بعض القرارات احلرجة، وتوضع اخلطط التفصيلية 
)أو تعدل( بناء على البيانات احلقيقية التي جمعت من الواقع، على خالف املرحلة 

األولى التي  وضعت اخلطط  فيها بناء على التوقع والدراسات املشابهة.

إعادة  وتنفيذ مشاريع  تطبيق  الفترة  يحدث يف هذه  واإلعــمــار:  البناء  إعــادة  فترة 
املرحلة عملية  الفيزيائية(، ويجري يف هذه  البيئة  )بناء املساكن وإصالح  اإلعمار 
املتابعة والتقييم جململ مشاريع إعادة اإلعمار واستخالص الدروس والعبر، وجتمع 

فيها املعلومات وتُعدل االستراتيجيات وتُعدُّ اخلطط اجلديدة بناء عليها، 
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املستقبل،  يف  للكارثة  املسبق  اإلعــداد  مرحلة  مع  اإلعمار  مرحلة  تتداخل  وبهذا 
الطبيعية  بإعادة عجلة احلياة  أساًسا  تُعني  الفترة مدة طويلة ألنها  وتتطلب هذه 
للدوران يف منطقة الكارثة، وتشمل هذا عملية إعادة اإلعمار على املدى القصير 

)ADRC,2005( واملدى الطويل

تقييم األضرار واالحتياجات بعد الكارثة 

بعمل  األضـــرار  تُقيَّم  الــكــوارث  أعقاب  يف 
مسوحات وجمع املعلومات امليدانية، لتحديد 
االحتياجات وتلبيتها، وتكوين قاعدة بيانات 
نشطة للبدء بأعمال إعادة اإلعمار بناء على 
واقع حقيقي، وتعدُّ هذه العملية دليلًا على 

وهي  السريع  االنتعاش  على  اجملتمع  قدرة 
جزء من العمليات التي اّتًخذت يف فترة

السريعة  ــداد مــن أجــل االســتــجــابــة  ــ  اإلع
.)Mcdonald, 2003, p15( للكارثة

مراحل تقييم األضرار واالحتياجات بعد الكارثة(:

- مرحلة التقييم املباشر بعد الكارثة )التقييم السريع(: يُجرى هذا التقييم للحصول 
على معلومات مبكرة عن أثر الكارثة وتوزعها اجلغرايف، وهذا التقييم يعطي صورة 
عامة عن وضع السكان، وأماكن وجودهم وظروفهم احلالية، واحتياجاتهم العاجلة، 
واخلدمات التي مازالت متوفرة وميكن استخدامها )Mcdonald, 2003,P15(، ويف 
عمليات  وتسيير  الناس،  وإنقاذ  البحث  إلرشاد  إمكانية  املسح  هذا  يعطي  العادة 
اإلغاثة، وألن الظروف واالحتياجات تتغير باستمرار بعد الكارثة لذلك فإن سلسلة 

من التقييمات السريعة يجري القيام بها ملعرفة الوضع ومتغيراته على األرض.

- مرحلة التقييم التفصيلي )متأخرة(: يُجرى هذا التقييم للحصول على معلومات 
التي نتجت عن  وإحصاءات دقيقة وتفصيلية عن طبيعة ومقدار وموقع اخلسائر 
بالبنية  حلقت  التي  األضــرار  ونــوع  ودرجــة  باخلرائط  األضــرار  وتوثيق  الكارثة، 
الفيزيائية والتحتية )Mcdonald,2003, p12(، وتكون هذه املعلومات مفيدة من أجل 
يف  املعلومات  وحلفظ  اإلعمار،  إلعادة  السابقة  اخلطط  تعديل  وإعادة  التخطيط 

مركز الكوارث الوطني لالستفادة منها يف املستقبل. 

شكل 4: دورة الكارثة
 )GTZ,2002 :املصدر(
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أنواع التقييم واملسوحات بعد الكوارث:

ونوع  مستوى  لتحديد  األساسية  ــراد   األف احتياجات  تُقيَّم  االحــتــيــاجــات:  تقييم 
االحتياجات  هذه  وتوفير  بالكارثة،  املتأثرون  السكان  يحتاجها  التي  املساعدات 
للسكن، ومقومات  للناس )احلاجة  االحتياجات األساسية  اإلنسانية، وتشمل هذه 
احلياة كالطعام والشراب، واحلاجة للخدمات األساسية كاملاء والكهرباء، واخلدمات 
التعليمية واملدارس(، أن املعلومات التي ُجِمعت يف هذا املسح تساعد على تقدمي 
.)TCG & EPG, 2004,P3-4( املساعدات املالئمة واألكثر إحلاًحا ويف الوقت املناسب

تقييم األضرار والدمار: يحدث يف هذا النوع من التقييم جمع كل املعلومات ملعرفة 
الواقع وتعديل مخططات إعادة اإلعمار، وبناًء على هذه املعلومات يقوم اخلبراء يف 
كل مجال من اجملاالت بعمليات التقييم واملسوحات، ومن هذه املعلومات )الدبيك، 

2007، ص 122(:

األضرار يف املنازل واملباني.  -

الصغار،  والتجار  ــالت،  واحملـ )املــصــانــع،  احلــيــاة  مقومات  يف  ــرار  األضـ  -
والوحدات الصناعية(.

)احملاصيل،  احليواني  أم  النباتي  ســواء  الــزراعــي  القطاع  يف  األضـــرار   -
واألشجار املثمرة، واملواشي(.

الترفيهية  واخلدمات  والصحة،  )التعليمية،  اخلدمات  قطاع  يف  األضرار   -
واخلدمات العامة( إضافة إلى األضرار احلكومية.

األضرار يف البنية التحتية )الشوارع، وشبكة املياه، وشبكة الكهرباء، وشبكة   -
الصرف الصحي، وشبكة االتصاالت، واجلسور( للوقوف على نظام تقييم 

األضرار يف املباني ودرجات الضرر راجع امللحق رقم )امللحق رقم 1(.

اجتاهات اإلعمار بعد الكارثة أو احلرب

للتعامل  يف مشاريع إعادة اإلعمار بعد الكارثة أو احلرب هناك اجتاهات عديدة 
مع عمارة ما بعد احلرب أو الكارثة، بعض هذه التقنيات تركز على الناحية العملية 
الوظيفية، وبعضها أكثر رمزية تهتم بالذاكرة اجلماعية والهوية الوطنية، وبالعموم 
يف  خصوًصا  التطبيق  يف  اخلاصة  استراتيجيتها  لها  إعمار  إعــادة  حالة  كل  فإن 

التفاصيل )عكاشة، 2004، ص: 29،30(
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اجتاه التحديث والتجديد:

     يهتم هذا االجتاه بإيجاد عمارة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وليست ذات 
ارتباط وثيق بتاريخ وهوية اجملتمع وينتشر هذا النوع من املباني يف أعقاب احلروب 
النمط  وأحادي  الكلفة  وقليل  والسريع  الفعال  السكن  احتياجات  لتلبية  والكوارث 
بهدف إيواء املشردين )عكاشة، 2004م(، وقد انتشر هذا االجتاه انتشاًرا كبيًرا بعد 

احلرب العاملية من أجل توفير مأوى للسكان يف الدول األوربية.

 اجتاه إعادة إحياء:

   يهتم هذا االجتاه بإعادة بناء ما تهدم بفعل الكارثة أو احلرب من املباني التاريخية 
كما كانت يف السابق بهدف احملافظة على وجودها )إعادة اإلحياء الشكلي للعمارة 
التاريخية(، وحفظ ذاكرة وهوية املكان، وهذا النوع من إعادة اإلعمار بحاجة إلى 
2007م(،  )العالول،  كان  كما  البناء  التاريخية إلعادة  للمباني  ودقيق  توثيق مسبق 
القيمة  ذات  واملناطق  التاريخية،  املناطق  يف  األولى  بالدرجة  االجتاه  هذا  ويتركز 

االعتبارية والرمزية اخلاصة.
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الوطن والهوية  إ الجماعية  إعادة  حالة  كل  فإن  وبالعموم  استراتية،  لها  التطبيق  عمار  في  الخاصة  يجيتها 
 (29،30، ص: 2004ا في التفاصيل )عكاشة، خصوص  

 . اتجاه التحديث والتجديد 1.4.1

تاريخ وهوية بيهتم هذا االتجاه بإيجاد عمارة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وليست ذات ارتباط وثيق       
ن الفعال والسريع عقاب الحروب والكوارث لتلبية احتياجات السكوينتشر هذا النوع من المباني في أ المجتمع  

  ا كبير  انتشار ا  انتشر هذا االتجاه    (، وقدم2004حادي النمط بهدف إيواء المشردين )عكاشة،  وقليل الكلفة وأ
 مأوى للسكان في الدول األوربية.  جل توفيربعد الحرب العالمية من أ 

 اتجاه إعادة إحياء. 1.4.2

و الحرب من المباني التاريخية كما كانت في السابق عادة بناء ما تهدم بفعل الكارثة أ يهتم هذا االتجاه بإ    
المكان، وهذا    حياء الشكلي للعمارة التاريخية(، وحفظ ذاكرة وهوية)إعادة اإلف المحافظة على وجودها  بهد

لى توثيق مسبق ودقيق للمباني التاريخية إلعادة البناء كما كان )العالول،  النوع من إعادة اإلعمار بحاجة إ 
االتجاه  م2007 هذا  ويتركز  األولى  (،  البالدرجة  المناطق  القيمة  في  ذات  والمناطق  عتبارية  االتاريخية، 

 والرمزية الخاصة. 

 
المصدر: بولندا ) -مدينة وارسوا  -ة في البلدة القديمة : الساحة الرئيس1صورة 

http://www.skyscrapercity.com) 

 اتجاه للمزج بين القديم والحديث . 1.4.3

توفي هذ االتجاه  استخدام  ا  القديمةوجد عملية مزاوجة في  البناء  إ  أساليب  القديم  الطراز  لى جانب  وإحياء 
للمحاف وذلك  الحديثة،  البناء  أساليب  إ استخدام  إضافة  التاريخية  العمارة  على  العصر  ظة  روح  مسايرة  لى 

  
http://www. :صورة 1: الساحة الرئيسة يف البلدة القدمية - مدينة وارسوا - بولندا )املصدر

)skyscrapercity.com

 اجتاه للمزج بني القدمي واحلديث:

ويف هذا االجتاه توجد عملية مزاوجة يف استخدام أساليب البناء القدمية وإحياء 
الطراز القدمي إلى جانب استخدام أساليب البناء احلديثة، وذلك للمحافظة على 
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السريعة  العصر ومالءمة االحتياجات  إلى مسايرة روح  التاريخية إضافة  العمارة 
وامللحة والتطور احلاصل ولصعوبة استخدام األساليب واألمناط القدمية استخداًما 

مطلًقا )العالول، 2007(.
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الحاومالء والتطور  والملحة  السريعة  االحتياجات  واألمة  األساليب  استخدام  ولصعوبة  القديمة  صل  نماط 
 .(2007)العالول،   ا مطلق  استخدام ا 

 
 (www.flickr.comبرلين )المصدر:   -لماني :  مبنى البرلمان األ2صورة 

 حداث: اتجاه رمزي شاهد على األ. 1.4.4

يركز هذا االتجاه على أهمية ورمزية الحدث أكثر من أهمية  
هو  كما  المبنى  حال  على  اإلبقاء  على  يعمل  فهو  البناء، 

على الدمار الذي حصل حفظ الذاكرة وإلظهار بشاعة    اشاهد  
 ما ترتكبه الحروب في حق القيمة اإلنسانية والتاريخية. 

إ للتطبيق  االتجاه  هذا  يصلح  ذات  وال  معينة  مباني  في  ال 
  وُتختار رمزية خاصة وسبب وجيه للمحافظة عليها كما هي،  

بواسطة العديد من المختصين والخبراء من مختلف المجاالت  
 (.2004واالتجاهات )عكاشة، 

 

 

 عماردامة الحضرية في عمليات إعادة اإلالست. 1.5

لى حماية األرواح  بعد الكارثة وفي مشاريع إعادة اإلعمار إيهدف تحقيق االستدامة الحضرية في فترة ما 
لى جانب الحفاظ على المصادر وعدم استنزافها، وحفظ  ليل الخسائر في الكوارث المقبلة إ والممتلكات وتق

 حق األجيال القادمة فيها وتحسين قدرة المجتمع على االستمرار.

 

 

 )المصدر:  الذكريات كنيسة : 3صورة 
www.flickr.com) 

)www.flickr.com :صورة 2:  مبنى البرملان األملاني - برلني )املصدر

اجتاه رمزي شاهد على األحداث:

يعمل  فهو  البناء،  أهمية  من  أكثر  احلدث  ورمزية  أهمية  على  االجتــاه  هذا  يركز 
على اإلبقاء على حال املبنى كما هو شاهًدا على الدمار الذي حصل حفظ الذاكرة 

وإلظهار بشاعة ما ترتكبه احلروب يف حق القيمة اإلنسانية والتاريخية.

وجيه  وسبب  خاصة  رمزية  ذات  معينة  مباني  يف  إال  للتطبيق  االجتــاه  هذا  يصلح  وال 
للمحافظة عليها كما هي، وتُختار بواسطة العديد من اخملتصني واخلبراء من مختلف 

اجملاالت واالجتاهات )عكاشة، 2004(.
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)www.flickr.com :صورة 3:  كنيسة الذكريات  )املصدر

االستدامة احلضرية يف عمليات إعادة اإلعمار:

إعادة  مشاريع  ويف  الكارثة  بعد  ما  فترة  يف  احلضرية  االستدامة  حتقيق  يهدف 
اإلعمار إلى حماية األرواح واملمتلكات وتقليل اخلسائر يف الكوارث املقبلة إلى جانب 
احلفاظ على املصادر وعدم استنزافها، وحفظ حق األجيال القادمة فيها وحتسني 

قدرة اجملتمع على االستمرار.

البيئة  مكونات  كل  مع  التعامل  يجري  أن  بد  ال  االستدامة  أجل حتقيق هذه  ومن 
احلضرية )البيئية االقتصادية واالجتماعية(، وكلما زاد التداخل بني هذه املكونات 

تزداد قدرة اجملتمع على االستدامة.  
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مع كل مكونات البيئة الحضرية )البيئية  التعامليجري  ن أجل تحقيق هذه االستدامة ال بد أ ومن
االقتصادية واالجتماعية(، وكلما زاد التداخل بين هذه 

    المكونات تزداد قدرة المجتمع على االستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 عمار بعد الكوارث نماذج تطبيق مشاريع إعادة اإل. 1.6

أ والتُيختار  ن  بعد  التمويل  ومصادر  والطريقة  األاألسلوب  إعادة  لمشاريع  والتصاميم  تكون  خطيط  عمار، 
هي التالية  وُيخت   الخطوة  والتنفيذ،  التطبيق  من  عمليات  مجموعة  دراسة  على  بناء  األفضل  النموذج  ار 

لى قدرة المجتمع في المنطقة المستهدفة(، إضافة إ  وتقنياته  ءار، وطريقة البنا العوامل )كحجم الدمار واألضر 
عمار، ومن أهم لجهد الذي تحتاجه عملية إعادة اإل)االقتصادية، والتقنية، واالجتماعية(، ومقدار الوقت وا

 النماذج في عمليات إعادة اإلعمار: 

 نموذج المقاولين . 1.6.1

  مشركات مقاوالت كبيرة سواء محلية أعمار هو التعاقد مع  وتنفيذ مشاريع إعادة اإلذج تطبيق  أحد نما     
لمنازل والمباني وإعادة المجتمع  سرع، من أجل إعداد ااألسهل واأل  ا النموذج ألنه يعد  م هذعالمية، وُيستخد

واصفات عالية ووقت  نشاء عدد كبير من المباني بمفادي زيادة المعاناة اإلنسانية وإلى الوضع الطبيعي وت إ
 ا.سريع نسبي  

 نموذج البناء الذاتي. 1.6.2

ية الناح
 االقتصادية

الناحية 
 البيئية

الناحية 
 االجتماعية

: تداخل حلقات مكونات االستدامة للمجتمع  1رسم توضيحي 
 (NDC,2001 )المصدر:

شكل 5: تداخل حلقات مكونات االستدامة للمجتمع
)NDC,2001 :املصدر( 

مناذج تطبيق مشاريع إعادة اإلعمار بعد الكوارث:

بعد أن يُختار األسلوب والطريقة ومصادر التمويل والتخطيط والتصاميم ملشاريع 
إعادة األعمار، تكون اخلطوة التالية هي عمليات التطبيق والتنفيذ، ويُختار النموذج 
األفضل بناء على دراسة مجموعة من العوامل )كحجم الدمار واألضرار، وطريقة 
)االقتصادية،  اجملتمع  قدرة  إلى  إضافة  املستهدفة(،  املنطقة  يف  وتقنياته  البناء 
والتقنية، واالجتماعية(، ومقدار الوقت واجلهد الذي حتتاجه عملية إعادة اإلعمار، 

ومن أهم النماذج يف عمليات إعادة اإلعمار:

منوذج املقاولني:

    أحد مناذج تطبيق وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار هو التعاقد مع شركات مقاوالت 
كبيرة سواء محلية أم عاملية، ويُستخدم هذا النموذج ألنه يعّدً األسهل واألسرع، من 
أجل إعداد املنازل واملباني وإعادة اجملتمع إلى الوضع الطبيعي وتفادي زيادة املعاناة 

اإلنسانية وإنشاء عدد كبير من املباني مبواصفات عالية ووقت سريع نسبًيا.

منوذج البناء الذاتي:

    يركز هذا النموذج على متكني اجملتمع من القيام بأعمال إعادة البناء بنفسه، 
ويعدُّ هذا التوجه جيًدا عند توفر العمالة وتصميم املنازل البسيط نسبًيا، إضافة 
م األعمال بواسطة العائلة  إلى أن اجملتمع يبني منازله بنفسه بناًء تقليدّيًا، وفيه تُنظَّ
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تنظيًما رئيًسا، وينحصر دور اجلهات الرسمية أو اخلارجية بتزويد مواد البناء أو 
خبرات معينة أو الدعم املالي، يف هذه البرامج قد تتعامل اجلهات اخلارجية مباشرة 
مع اجلهات املستفيدة أو يجري التعامل معهم عن طريق مؤسسة أو هيئة للتنسيق 
أو عن طريق اجلهات الرسمية احلكومية )الوزارات، والبلديات، واحملافظات(، ويف 
املشروع،  تكلفة  إسهاًما جزئّيًا يف  املستهدفة  الفئة  تسهم  قد  املشاريع  بعض هذه 

باإلضافة إلى اإلسهام يف العمالة.

إعادة البناء التعاوني:

   هذا النظام شبيه بنظام إعادة البناء الذاتي ولكن مبشاركة كل اجملتمع يف عملية 
إعادة اإلعمار بوجه مباشر، وهذا يعنى أن يجري تزويد كل اجملتمع مبواد البناء 
وأن حتدث عمليات إعادة البناء بواسطة كل اجملتمع وتنظيم منهم ومتابعة من جهة 
أخرى سواء حكومية أم غير حكومية، ويؤدي هذا النموذج إلى تقوية العالقات بني 
أفراد اجملتمع إذا أُدير جيًدا ويساعد يف حتسن الصحة النفسية للناس بعد احلرب 
أو الكارثة ويسهل إعادة اندماجهم يف احلياة بتأدية دور مهم وفاعل، إضافة إلى 
أنه يساعد على تبادل اخلبرات وتوزيعها بحيث يقدم كل فرد اخلبرة التي ميلكها، 
وبذلك يضمن مساعدة الفقراء ألن هذا النموذج يتطلب تنظيم العمل جماعّيًا وليس 
باالعتماد على مؤسسات أو جهات أخرى أو يعتمد على العائلة واألصدقاء، ويتطلب 
هذا النموذج درجة عالية من املشاركة والتعاون اجملتمعي، حيث يحتاج إلى درجة 
عالية من التنظيم وعالقات جيدة بني أفراد اجملتمع وأن يجري االتفاق والتفاهم 

على كل شيء قبل البدء بالعمل، والتأكد من تبادل املنفعة العادلة للجميع.
اجلهات الفاعلة يف عمليات إعادة اإلعمار:

ملواجهة  االستعداد  عمليات  بأعباء  القيام  عاتقها  على  يقع  التي  اجلهات  هي 
اإلعمار،  إلعادة  االستراتيجيات  ووضع  والتخطيط  آثارها  من  والتقليل  الكوارث 
ومن ثم التنفيذ والقيام بأعباء برامج إلعادة اإلعمار، وكل جهة لها دور خاص ويعدُّ 
التنسيق والتكامل بني هذه اجلهات أحد أهم أسباب جناح األعمال، اذ إن دور هذه 
كبيًرا على  اعتماًدا  يعتمد  بالعمل  تكاملي وليس فردي، فالنجاح  اجلهات هو دور 

مقدار التعاون والتنسيق بني هذه اجلهات.

أهم الفاعلني يف عمليات إعادة اإلعمار:
الدولة )احلكومة على املستوى الوطني(: فهي تقوم بالدور األساس يف إعداد   •
الوسائل  بضمان  أيضا  وتقوم  اإلعمار،  وإعــادة  الكوارث  إدارة  استراتيجيات 
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والعمليات الكافية إلجراء هذه العمليات، سواء يف مرحلة البداية واالستعداد 
وإعداد استراتيجيات التخفيف أم يف مرحلة التطبيق وإعادة اإلعمار )الدبيك، 

2007، ص 45(.
اجملتمع: يعدُّ دور اجملتمع من أهم األدوار يف عملية االستعداد للكارثة وإعادة   •
اإلعمار، وتتوقف على دور اجملتمع جناحات هذه املشاريع، وكلما كان اجملتمع 
يتمتع بجاهزية أعلى زادت سرعة املواجهة للكارثة والتعايف فيما بعدها وسرعة 

إجناز إعادة اإلعمار )الدبيك، 2007، ص:45(.
القطاع اخلاص: يؤدي القطاع اخلاص دوًرا مهًما جًدا وخاصة يف برامج إعادة   •
والقدرات  املهارات  ميلك  اخلاص  فالقطاع  احلرب،  أو  الكارثة  بعد  اإلعمار 
مع  والتكيف  املرونة  من  كبير  بقدر  يتمتع  أنه  إلى  إضافة  واملصادر  والعمالة 

.)Barakat,2003( الظروف
السلطات احمللية: تتمثل هذه السلطات بالبلديات أو احملافظات أو اجملالس   •
احمللية والقروية، ويف العادة تتحمل هذه السلطات أعباء ومسؤوليات االستعداد 
على املستوى احمللي من أجل مواجهة الكوارث، ومن ثم تطبيق االستراتيجية 
الوطنية بالتنسيق والتعاون مع كل الفاعلني، إضافة إلى الدور الذي تقوم به 
يف عمليات التطبيق يف أثناء الكارثة وإدارتها أو إدارة عمليات وبرامج إعادة 

.)Barakat,2003( اإلعمار
غير  املؤسسات  تتحمل  املــدنــي:  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية  غير  املؤسسات   •
احلكومية بوجه خاص دوًرا مهًما يف االستعداد ملواجهة الكارثة وإعادة اإلعمار 
فيما بعد، فهي تساعد وتخفف العبء عن كاهل املؤسسات الرسمية، ويزداد 
وتقوم  غيابها  حال  يف  أو  السياسية  السلطة  كلما ضعفت  الــدور  هذا  أهمية 
هذه املؤسسات بدور مهم يف اجملال االجتماعي واالقتصادي والثقايف وتقدمي 
املعونات اإلنسانية ومساعدات اإلغاثة العاجلة، والقيام بعمليات التقييم واملسح 
امليداني، وتقوم هذه املؤسسات بسد الثغرات التي ميكن أن تظهر يف ظل غياب 

الدور احلكومي )الدبيك، 2007، ص: 46(.
من  أساسيني  أمرين  على  اخلارجية  املساعدة  تعتمد  اخلــارجــيــة:  اجلــهــات   •
هذه  وتضم  إحداهما،  أو  التقنية  واملساعدة  املالية  املساعدة  املساعدات: 
اجلهات األمم املتحدة ببرامجها اخملتلفة، و البنك الدولي و االحتاد األوربي و 

.)Barakat,2003( البنوك اإلقليمية و احلكومات والدول األخرى
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2. جتارب ومبادرات إعادة اإلعمار يف اليمن

يف هذا اجلزء سوف نقدم موجَزا تاريخّيًا خلمس مبادرات إلعادة اإلعمار يف 
اليمن وهي مجلس إعادة إعمار ذمار الذي تأسس عقب زلزال عام 1982م وصندوق 
ومبادرة  2007م،  عام  الثالثة  بعد حرب صعدة  تأسس  الذي  إعمار صعدة  إعادة 
محافظتي حضرموت  إعمار  إعادة  وصندوق  2005م،  الظفير  قرية  اعمار  إعادة 
واملهرة، الذي انطلق عقب الفيضانات يف عام 2009م، وصندوق إعادة إعمار أبني 
الذي تأسس عقب سيطرة تنظيم القاعدة على أبني عام 2012م، واملكتب التنفيذي 
الذي تأسس عقب أحداث عام 2011م وقد عانت كل تلك املبادرات من االفتقار 
إلى االستقاللية والشفافية وعدم كفاية التمويل، وضعف التنسيق بني املشاركني يف 

جهود إعادة اإلعمار يف كل من هذه املبادرات.

الــتــعــاون األهــلــي(  الــعــام لهيئات  الــتــعــاون األهــلــي للتطوير )االحتـــاد  جمعيات 
)1978 – 1973(

التجربة  1973م تبحث عن من يقرضها وبسبب هذه  اليمن يف عام  » كانت    
أصبحت اليمن يف عام 1977م من الدول املقرضة للبنك الدولي2«

وتسمى بني أوساط الشعب اليمني بالتعاونيات وتعدُّ جتربة إنسانية رائدة ينبغي 
أن تستفيد منها شعوب العالم يف إعادة اإلعمار وكان رائد هذه التجربة هو رئيس 
جند  لم  بحثنا  أثناء   ويف  احلمدي،  إبراهيم  سابًقا،  اليمنية  العربية  اجلمهورية 
النخب  الشعب وعدد من  ذكريات  ما خلدته  التجربة عدا  لهذه  دراســات حقيقية 

الذين عاشوا تلك الفترة. 

التي حتمل  الكاتب محمد سعيد ظافر يف احللقة احلادية عشرة  أوضح  وكما 
عنوان "الرئيس احلمدي وجتربة التعاون األهلي" حيث استهل حلقته بالسطور اآلتية:

إن أول ما تعلمناه يف علم االقتصاد مقولة:)احلاجة أم االختراع( وهي حقيقة ثابتة، 
وتنطبق هذه املقولة بكل معانيها وتفاصيلها على جتربة التعاون األهلي للتطوير الذي 
قام بها أبناء الشعب اليمني يف مختلف أرجاء اليمن بدعم ومساندة رجل التعاون األول 
الرئيس الفذ الشهيد إبراهيم احلمدي، حيث كانت البالد يف بداية عقد السبعينات 
من القرن العشرين تفتقر إلى الكثير من املتطلبات األساسية للبناء والتنمية ابتداء من 
البنى التحتية املتمثلة يف الطرق واملياه والكهرباء، واخلدمات العامة املتمثلة يف التعليم 
على  قادرة  وال  مهيأة  تكن  لم  الفترة  تلك  وإمكاناتها خالل  الدولة  ووضع  والصحة، 
القيام بتنفيذ كل مشاريع البنى التحتية واخلدمات على مستوى كل نواحي احملافظات.
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وأضاف الكاتب: " إن أبناء الشعب اليمني من منطلق قناعاتهم التامة بضرورة 
جتاوز الواقع املعاش واالنطالق نحو مستقبل أفضل يحقق كل طموحاتهم يف التطور 
تأسيس جتربة  بدأوا  األرض،  شعوب  بقية  مثل  مثلهم  املستقرة  السعيدة  واحلياة 
مجتمعية  أطر  تكوين  يف  والتعاون  التكافل  خالل  من  نوعها،  من  فريدة  إنسانية 
أطلق عليها تسمية )جمعيات التعاون األهلي للتطوير( موزعة على مستوى النواحي 
أو  أو عينا  نقدا  يستطيع  ما  بقدر  يسهم  الناحية  أبناء  وكل مواطن من  اإلداريــة، 
بالعمل التطوعي، وظهرت ثمار هذا العمل مبكًرا على األرض بشق الطرق الترابية 
املنافسة  وظهرت  الكهرباء؛  ومولدات  الصحية  واملراكز  املياه  ومشاريع  واملــدارس 
و أفضل نوعاً، بعيداً عن  الشريفة بني هذه اجلمعيات لتقدمي منجزات أكثر كماً 

الوالءات السياسية واحلزبية".

لهذه  وداعــم  كحاضن  الفترة  تلك  يف  احلمدي  إبراهيم  العقيد/  لبروز  وكــان 
لدعم  جديدة  مصادر  عن  والبحث  التجربة  فكرة  تطوير  يف  كبيٌر  دوٌر  التجربة 
متويلها، ووضع أسس تنظيمية وتشريعية لها، وتكوين إطار تنظيمي يضم كل هذه 
للتعاونيات بصنعاء يف 5/6/1973م ويف هذا  األول  املؤمتر  ُعِقد  اجلمعيات حيث 
املؤمتر أُنِشئ االحتاد العام لهيئات التعاون األهلي للتطوير، وانتُِخب القاضي عبد 
الرحمن اإلرياني رئيًسا فخرياً والعقيد إبراهيم احلمدي رئيًسا لالحتاد، ثم عقد 
املؤمتر الثاني يف تعز يف13/11/1974-10م واجلدول اآلتي يوضح تطور عدد هيئات 

التعاون خالل الفترة 1973 – 1978م.

جدول 2: يوضح عدد هيئات التعاون خالل 1973 - 1978م

عدد أعضاء الهيئات عدد الهيئاتالسنة#
اإلدارية

11973270
21974620
31975111719
419761461061
519781351282

املصدر: كتب اإلحصاء السنوية لألعوام 1977-76م / 1980-79م

وسنتطرق هنا  إلى ما كتبه الكاتب السوري عبد الرزاق فرفور الذي عاصر التجربة 
والطباعة  للصحافة  العربي  املرشد  دار  مطبوعات  عن  الصادر  كتابه  يف  اليمنية 
 " بعنوان  13يونيو  التصحيحية  للحركة  األولى  الذكرى  والنشر يف سوريا مبناسبة 

احلمدي ومسيرة التصحيح" حيث قال:
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)).. وحكاية إبراهيم احلمدي مع التجربة التعاونية يف اليمن لم تبدأ مع حركـة 13 
يونيو، وإمنا بدأت قبل ذلك بكثير، فهـو " أبو احلركـة التعاونية " إن صح التعبير، 
ورائدها ونصيرها واملقدم إبراهيم احلمدي ينظر إلى هيئات التعاون والتطوير على 
أنها جتربة إنسانية تستحق أن تضاف إلى جتارب نضال الشعوب من أجل احلياة. 
فكما لكل شعب جتربته يف سبيل التقدم واالزدهار والرخاء، كذلك لشعب اليمن 
أدرك هؤالء  لقد  وقناعتهم.  باختيارهم  املواطنون  أنشأها  التي  التعاونية  التجربة 
املواطنون أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورثت أعباء ومسئوليات القضاء 
على التخلف، وأدركوا يف الوقت نفسـه أن الدولة لم ترث سوى الفقر.. ال مصادر 
بتروليـة أو معدنية مستغلة.. وال مصادر تذكر للدخل القومي. وهذا معناه أن الدولة 
ال تستطيع أن تشق طريق إلى كل مدينة، بل إنها عاجزة عن تأمني الكهرباء واملاء 

والعلم لكل أبناء اليمن، فهل يقف اليمنيون مكتويف األيدي؟.

فكـر ابن اليمن البار إبراهيم احلمدي طوياًل، واهتدى إلى فكرة التعاونيات. أدرك 
الفقر  كل شيء يف ظروف  تضع  أن  تستطيع  ال  الدولة  أن  املواطنون  معه  وأدرك 
والظروف اجلغرافية التي عزلت اليمن عن العالم، بل عزلت اليمنيني أنفسهم عن 
التعاونيات، وبادر املواطنون يف كل قرية إلى إنشاء تعاونية  بعضهم، فكانت فكرة 

أهلية حددت لها عدة أهداف أبرزها:

إنشـاء املدارس وتوفير املعلم والكتاب  •

توفير املياه النقية للشرب.  •

توفير اإلنارة احلديثـة.  •

إنشـاء الطرق مما يكفل تكاماًل معيشًيا وضرورًيا حتتمه ظروف احلاجة   •
إلى تسويق محصول زراعي يفيض يف منطقة ويقل يف أخرى.

ومدى  اليمني  الشعب  وعي  أكدت  ظاهرة  الدولة  تها  عدَّ التعاونيات  تعدد  ومع    
معاناته لبشاعة التخلف، وكافأتها باإلسهام يف تكاليف أي مشروع يجري تنفيذه، 
إزاء توزيع إسهامات  التكاليف، كذلك ولكي يكون هناك تنسيق عادل  مهما كانت 
الدولة يف تنفيذ مشاريع التعاونيات األهلية، كان ال بد من قيام احتاد عام يضم 
 ، العام لهيئات التطوير"  التعاونيات، وبالفعل مت تشكيل " االحتاد  ممثلني عن كل 
الذي حتول اسمه فيما بعد إلى " االحتاد العام لهيئات التعاون األهلي"، وحددت 
مهمته بتحقيق أهداف التعاونيات يف كل منطقة، وضمان أن يستفيد املواطنون يف 
العيش  تكفل  وأمانيهم يف حياة  يتفق،  التعاونيات بحيث  اليمن من مشاريع  أنحاء 
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الكرمي لكل مواطن، واختير األخ إبراهيم احلمدي رئيًسا له.

والواقع أن تأسيس االحتاد شجع املواطنني على تشكيل الهيئات بحيث ارتفع عددها 
خالل عام واحد من 15 إلى 60 ثم إلى 100 بعد حركة 13 يونيو، ثم إن وجود املقدم 
إبراهيم احلمدي يف منصب رئاسة االحتاد، ورفع إسهام الدولة يف متويل مشاريع 
هذه الهيئات، شجع املواطنني على إقامة الهيئات يف شتى املناطق. كما أن بعض 
إلى تقدمي املساعدات  بادرت  التجربة  بهذه  التي أعجبت  الشقيقة  العربية  الدول 
لهذه الهيئات وهي واثقة من أن ما تقدمه سيصل إلى أيدي أمينة بناءة تعمل من 
أجل مصلحة اجملموع. وهكذا لم تعد املشاريع ترجتل ارجتاالً، بل أصبحت تنفذ 
بعد دراسات علمية من قبل اجلهات اخملتصة كاجلهاز املركزي للتخطيط واملنظمات 

الدولية.

وأولى االحتاد املشاريع التربوية والصحية أهمية كبرى، فشجع الهيئات على إقامة 
املدارس واملستوصفات، إضافة إلى تلك التي تقيمها الدولة، يف حني وفرت احلكومة 
املدرسني والكتب للمدارس، واألطباء واملمرضني واألجهزة للمشايف واملستوصفات.

من  اخلالية  النقية  الشرب  مياه  لتوفير  للقرى  بالنسبة  األولوية  االحتــاد  وأعطى 
اجلراثيم، وركز على إنشاء السدود الصغيرة وحفر اآلبار االرتوازية حسب طبيعة 
أكثر  كــون   األهمية  من  الثانية  املرتبة  الطرقات  شق  أعطى  حني  يف  املنطقة، 
اخلبراء  يوصل  أن  ميكن  طريق  هناك  يكن  لم  ما  تنفذ  أن  ميكن  ال  املشروعات 

واملعدات إلى القرية املَنوي تنفيذ املشروع فيها.

ولقد حاول األخ رئيس مجلس القيادة بسبب ضخامة مسؤولياته أن يترك رئاسة 
االحتاد ألي من إخوانه، لكن مؤمتر هيئات التطوير الذي انعقد حتت رعايته رفض 

االستقالة معتبًرا وجوده يف رئاسة االحتاد ضمانة خلير االحتاد والبالد مًعا.

وهيئات  التعاونيات  أَُعــدًّ جتربة  إنني   " التجربة:  املقدم احلمدي عن هذه  ويقول 
التطوير جتربة إنسانية تستحق أن تضاف إلى جتارب الشعوب.. إنها جتربة عطاء 
إنساني قدمها إنسان الريف اليمني املتحمس للثورة واملقدر لظروفها. ثم هي مثار 
الظروف  يقدرون  أن مواطنينا  تؤكـد  بها كل ميني ألنها  يفخر  أن  اعتزاز تستحق 

الصعبة واملشكالت، ويبادرون بإمكاناتهم املتواضعة إلى حلها".  

ويف شهور قليلة توقف دور هذه التعاونيات عقب اغتيال رائد هذه التجربة الناجحة، 
الشهيد إبراهيم احلمدي بتاريخ 11 أكتوبر عام 1977م.
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مجلس إعادة إعمار ذمار )1982(

درجات   6 قوته  بلغت  لزلزال  ذمــار  محافظة  تعرضت  1982م،  ديسمبر   13 يف 
مبقياس ريختر، حيث أحدث الزلزال أضراًرا وخسائر كبيرة يف األرواح، حيث بلغ  
عدد الضحايا ما بني 1.507 إلى 2.500 شخص، وبلغ عدد املصابني نحو 1,500 
أصبحت  منزٍل   42.300 إن  الدولية.  للتنمية  األمريكية  الوكالة  بحسب  شخص. 
غير صاحلة للسكن، منها 11.380 منزلًا تعرض للتدمير الكامل، ومن جانب البنية 
التحتية فقد تضرر 131 مشروع مياه، ما أدى إلى خسائر كبيرة يف اقتصاد األرياف، 
وخسائر  االقتصادية  اخلسائر  مجموع  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  وقدرت 

البنية التحتية مببلغ 2 مليار دوالر.

يف كانون الثاني/ يناير 1983م وضع مرسوم رئاسي منوذجا »من أعلى إلى أسفل« 
للتصدي لتحديات إعادة اإلعمار: حيث أُنِشئ اجمللس األعلى إلعادة اإلعمار ومكتبه 
الرئيسة،  الوزارات  الوزراء وأعضاء  ؛ وقد ترأس اجمللس األعلى رئيس  التنفيذي 
ورئيس وكالة التخطيط املركزية، ومحافظ ذمار، و متثلت املهمة األساسية للمجلس 
يف تخطيط سياسة إعادة اإلعمار، يف حني تولى املكتب التنفيذي مسؤولية جمع 
البيانات وإجراء الدراسات، وتقدير التكاليف، وطرح املناقصات، واإلشراف احمللي 
على العمل، وإعداد وتنفيذ برامج التعليم احمللي. وقد تألف املكتب التنفيذي من 
سبع وحدات رئيسة )وحدة التصميم، ووحدة االشراف، ووحدة العالقات العامة، 
الذاتية،  املساعدة  ووحدة  التعليم،  وبناء  إصالح  ووحدة  واإلدارة،  التمويل  ووحدة 
كان  الذي  التنفيذي  املدير  الرئيسة  الوحدات  جميع  ترأس  وقد  الــزالزل(  ووحدة 

عضًوا يف اجمللس األعلى )سلطان بركات، 1993م(.

وبغية احلد من البيروقراطية احلكومية وضمان التقدم السريع يف عمليات إعادة 
اإلعمار، متتع املكتب التنفيذي باالستقالل املالي واإلداري عن اإلدارات احلكومية 
اإلعمار  إعــادة  مع  التنفيذ  واملكتب  األعلى  اجمللس  من  كل  تعامل  وقد  األخــرى؛ 
كجهد يقاد محليا، وكانت خطتها استئجار مقاولني محليني إلعادة بناء الوحدات 
جزئيا،  املدمرة  الوحدات  املنازل إلصالح  أصحاب  مع  والتعاقد  بالكامل،  املدمرة 
حيث ذهبت مساعدات املانحني وحصة احلكومة من التمويل مباشرة إلى ميزانية 
املكتب التنفيذي، إلَّا أن األخير أثبت بسرعة ضعًفا يف الفعالية مع بدء تنفيذ إعادة 
اإلعمار، فقد كان يفتقر إلى اخلبرة يف مشاريع اإلسكان الواسعة النطاق، وبالكاد 
ميتلك القدرة على التنسيق أو املراقبة. كما ظهرت عالمات احملسوبية يف اختيار 

املستفيدين، وتضخمت ميزانيته نتيجة املبالغة يف التوظيف.
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مسؤولية  التنفيذي  املكتب  نطاق  خارج  اخملتلفة  ــوزارات  ال استعادت  بالتدريج، 
مهماته ضمن نطاقها الــوزاري، إال أن ذلك جرى دون إنشاء هيئة للتنسيق لذلك 
املركزية  النطاق يف إعادة اإلعمار، كما أن احلكومة  حصل تداخل وازدواج واسع 
أعمال  تنفيذ  على  وافقت  األخرى  الدولية  واملنظمات  الدولي  البنك  مع  باالتفاق 
التعمير عبر مقاولني خارجيني، وقد أعطى ذلك املانحني دوراً رائداً يف تنفيذ جميع 
السكنية  املالجئ  انتشار  إلى  املطاف  نهاية  ذلك يف  وأدى  اإلعمار،  إعادة  مراحل 
غير املالئمة، باختصار كانت جهود إعادة اإلعمار بعد الزلزال يف ذمار غير ناجعة 
إذ تخلفت عن املواعيد النهائية، وجتاوزت األرقام املثبتة يف امليزانية، وفشلت يف 

حتقيق أهدافها اإلسكانية )سلطان بركات، 1993م(.

صندوق إعادة اعمار صعدة )2007م(

بني عامي 2004ــ 2006 م  تسببت ثالث جوالت من الصراع مبقتل مئات اجلنود 
واملدنيني وإصابة آالف آخرين. تضرر ما يقرب من 26.000 منشأة من املمتلكات 
مزرعة  و3.150  سكنية  وحدة   21.500 ذلك  وشمل  الصراع،  ذلك  جراء  اخلاصة 
مؤسسة   1.060 ب  حلققت  التي  األضــرار  عن  ناهيك  أخــرى؛  جتارية  ومشاريع 
عامة، منها 684 مسجداً و238 مدرسة5 )التقرير السنوي 2014م، صندوق إعادة 
العامة  باملمتلكات  حلقت  التي  لألضرار  التقديرية  التكلفة  بلغت  صعدة(،  إعمار 
واخلاصة 600 مليون دوالر6 )مكتب األمن القومي اليمني،2007(،و يف يوليو 2007 
خالل اجلولة الرابعة من النزاع أنِشئ صندوق إعادة إعمار صعدة7، متثلت أهداف 
األموال  اإلعمار، وجمع  إعادة  تكلفة  وتقدير  الصراع،  تقييم أضرار  الصندوق يف 
الالزمة وإدارة عملية إعادة اإلعمار، وحددت امليزانية بـ  55 مليون دوالر لتمويل 

إعادة اإلعمار الطارئة، يضاف اليها أي متويل من مصادر وطنية ودولية.

واجهت عملية إعادة اإلعمار حتديات كبيرة فقد أدى استمرار الصراع إلى إعاقة 
أعمال التعمير، وإهمال الصندوق للبنية التحتية العامة، حيث خصص %12 فقط 
من أمواله إلعادة بناء الهياكل األساسية العامة، يف حني ذهبت البقية إلعادة بناء 
اإلعمار  إعــادة  برنامج  يقم  لم  حيث  فعاال  التنفيذ  يكن  ولم  اخلاصة؛  املمتلكات 
املتعاقد عليه ببناء ما يزيد عن 41 % من الوحدات السكنية اخملطط لها، يف حني 
أجُِنز10 % فقط من عقود إصالح املنازل اخلاصة أو املؤسسات التجارية )التقرير 
السنوي 2014م، صندوق إعمار صعدة(. إن عدم تضمني نهج أعاد اإلعمار عنصر 
الشمول التام بعث مزيًدا من القلق بالنسبة لفرص االستقرار الطويل األجل، فقد 
توجيه جهود  مع  التعمير«  »التحيز يف  بشأن  النطاق  واسعة  اتهامات  هناك  كانت 
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البناء إلى مناطق معينة دون غيرها بناء على والءات شخصية وليس على  إعادة 
احتياجات حقيقية، وكثيًرا ما أدى غياب الثقة احمللية باحلكومة املركزية إلى منع 
السكان للوكاالت احلكومية من الوصول إلى مختلف املناطق، ما وجه عملية أعاد 

اإلعمار يف هذه املناطق إلى املنظمات الدولية غير احلكومية.

. إعادة إعمار قرية الظفير )2005م( 

قرية الظفير تقع غرب محافظة صنعاء ضمن مديرية بني مطر وتعرضت القرية 
العشرات وبحسب  96 شخًصا وجرح  إلى مقتل  أدى  انهيار جبلي  نتيجة  للتدمير 
وكالة األنباء اليمنية أن االنهيار اجلبلي أدى إلى تدمير 25 منزال من أصل 31 منزال.

مشروع  بافتتاح  وذلك  2009م  عام  الظفير  قرية  إعادة  مشروع  تأسس  وقد  هذا 
إعادة إعمار قرية الظفير السكني،  ووزعت عن طريقه  عقود التمليك اخلاصة 
باملتضررين والتي تتألف من مئة وحدة سكنية ، فيما  بُِنيت مشاريع البنية التحتية يف 
املشروع التي تتضمن مشروع الكهرباء وربطها باخلط الرئيس، وتوفير االتصاالت 
على مساحة 88 متر مربع إلقامة كابينة ألياف ضوئية وتزويد القرية بخدمة الهاتف 
زت طرق رئيسة وشوارع داخلية وُربطت القرية القدمية مبشروع  الثابت، وكذا أجُْنِ
القرية  مشروع  وُرِبــط  وسفلته،  شق  كيلومتر  ونصف  كيلو  بطول  اجلديدة  القرية 
اجلديدة باخلط الرئيس صنعاء شبام بطول خمسة كيلو و400 متر شق وسفلته، 
كيلو  أربعة  بطول  وسفلته  شق  للقرية  الدائري  واخلط  الداخلية  الشوارع  ونُِفذت 
و200 متر طولي،  وكذا األرصفة جوار أحواش املنازل واجلزر الوسطية مبساحة 
عشرة كيلو و500 متر مربع، باإلضافة إلى تنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي 
،وتنفيذ محطة كهروميكانيك لضخ املياه وتنفيذ تقنية جديدة ملعاجلة مياه الصرف 
الصحي وذلك بعمل خزانات لكل وحدة، وتعدُّ هذه املبادرة من أجنح املبادرات التي 

نُِفَذت8 )املركز الوطني للمعلومات، 2009م(.

صندوق إعادة إعمار حضرموت واملهرة )2009م(

الشاطئ  إلى  الهندي  من احمليط  مداري  إعصار  بقايا  2008م وصلت  أكتوبر  يف 
الشرقي لليمن، أدى اإلعصار إلى هطول أمطار غزيرة يف مناطق تعدُّ قاحلة يف 
العادة، ما تسبب بفيضانات سريعة، تأثرت به محافظات حضرموت واملهرة على 
وجه اخلصوص، بلغت التكلفة التقديرية اإلجمالية لألضرار واخلسائر 1.6 مليار 
دوالر )املرفق العاملي للحد من الكوارث واألزمات، 2009م(؛ استجابة لذلك أُنِْشئ 
صندوق إعادة إعمار حضرموت واملهرة، وخضع صندوق حضرموت واملهرة جمللس 
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التخطيط  وزير  بينهم  من  رئيسيني  وزراء  أيضا  شمل  وقد  ــوزراء،  ال رئاسة  إدارة 
القانونية  والشؤون  املالية  ووزراء  اإلداريــة؛  مجلس  لرئيس  نائًبا  الدولي  والتعاون 
والطاقة؛  والداخلية،  والزراعة  والبيئة  العامة  واألشغال  العامة  والصحة  والتربية 
باإلضافة إلى األمني العام جملس الوزراء ومحافظي حضرموت واملهرة؛ وممثلني عن 
املنظمات غير احلكومية واحمللية؛ وأعضاء من القطاع اخلاص )املرفق العاملي للحد 
من مخاطر الكوارث، 2008م(. تولَّى صندوق حضرموت واملهرة مهمة التخطيط 
غرض  كان  ذلك  إلى  باإلضافة  احمللية،  السلطات  مع  بالتنسيق  وتنفيذه  للتعمير 
العامة،  اخلدمات  إنعاش  على  واملساعدة  اإلنسانية،  التدخالت  تيسير  الصندوق 
وإنشاء مراكز طوارئ يف احملافظتني، جاء متويل الصندوق من كل من احلكومة، 
مباشرة  األمــوال  ل  حُتــوَّ لم  العينية.  واملنح  اخلارجي،  والنقد  احمللية،  والتبرعات 
إلى صندوق إعادة اإلعمار، بل جرى متريره من خالل وزارتي التخطيط واملالية 
يفترض  كان  2016م(،  واملهرة،  إعمار حضرموت  إعادة  السنوي صندوق  )التقرير 
مبجلس حضرموت واملهرة حتقيق درجة عالية من االستقالل املالي واإلداري، حيث 
كان يقدم تقاريره جمللس الوزراء فقط، ولم يكن ميتلك عالقة مباشرة مع املانحني 

من حيث التمويل أو اإلبالغ أو الرقابة والتقييم.

النقدية  التحويالت  واملهرة هي  الرئيسة يف صندوق حضرموت  التعمير  آلية  كانت 
املتأثرين  األعــمــال  أصحاب  أو  املــنــازل  ألصحاب  الذاتية"  "املساعدة  بـ  اخلاصة 
بالفيضانات، قام الصندوق أيًضا بتمويل إعادة تأهيل وإعادة بناء 226 مشروًعا، إال 
أن النقص املالي أدى إلى إعاقة قدرته على توفير مثل هذه التحويالت؛ فقد قدمت 
له احلكومة 42 مليار ريال ميني فقط »210 مليون دوالر بحسب صرف 2009« وحتى 
املوارد  من  الكاملة  االستفادة  لتحقيق  الصندوق  فقد سعى  تلقاه  الذي  التمويل  مع 
املتاحة له، فوفقا لتقرير صدر عن مجلس إدارة صندوق حضرموت واملهرة أُنِفق مبلغ 
29.5 مليار ريال فقط »137.2 مليون دوالر« يف الفترة ما بني 2009 ــ2013م، أي ما 

ال يزيد عن 70 % من إجمالي التمويل الذي أتيح له )وكالة سبأ لألنباء، 2009م(.

 بصفة عامة، حققت جهود إعادة اإلعمار التي أعقبت فيضانات 2009م جناًحا 
الصندوق يف  إذ جنح  الدولي  البنك  ه  أعدَّ الذي  التقييمي  للتقرير  وفقا  محدوداً، 
إشراك السلطات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني يف املشاورات عن طريق التواصل 
املباشر مع احملافظني وكذا استخدم التحويالت النقدية املباشرة من أجل التعويض 
وتوفير فرص العمل للسكان احملليني، غير أن الصندوق ظل يفتقر إلى آلية للتنسيق 

أو إطار للمراقبة.
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صندوق إعادة إعمار أبني – 2012م.

عام 2011م سيطر تنظيم القاعدة يف شبه جزيرة العرب على أجزاء كبيرة من محافظة 
أبني واحتل احملافظة ملدة عام تقريًبا، قبل أن يتمكن اجليش اليمني من استعادة السيطرة 
على احملافظة )مركز اليمن للدراسات االستراتيجية، 2012م(، و أدت العمليات القتالية 
العامة واخلاصة، باإلضافة ملقتل واصابة وتشريد  للممتلكات  النطاق  إلى دمار واسع 
آالف السكان، وبلغت االضرار املقدرة 125 مليار ريال »581.4 مليون دوالر« )صندوق 
وتلبية االحتياجات اإلنسانية  البناء  إعادة  بعملية  وللبدء   ، 2013م(  ابني،  إعادة اعمار 
العاجلة للمنطقة، أنشأت احلكومة يف متوز 2012م صندوق إعادة إعمار أبني مبوجب 
مرسوم رئاسي )سبأ نت، 2012م(؛ وقد خصصت 10 مليار ريال »46.5 مليون دوالر« 
أن  غير  احمللية،  السلطات  مع  بالتعاون  لألضرار  تقييمات  وإجــراء  إلنشاء  للصندوق 
صندوق أبني لم يبذل جهًدا يذكر لتعزيز قدرته على استيعاب هذا التمويل من احلكومة 
ومن املانحني، ومع أن إدارته التنفيذية ُغيِّرت ثالثة مرات ، إال أنه  لم ينجح يف  النهاية 

بإظهار أية جناحات يف إعادة اإلعمار نتيجة لسوء اإلدارة والفساد .

املكتب التنفيذي – 2013م.

أدَّت أحداث  الصراع عام  2011م إلى وجود ضغط مكثف على حكومة الرئيس علي 
صالح ما دفع إلى استقالته، وانتقلت سلطاته عبر االنتخابات إلى نائبه عبد ربه 
منصور هادي ليصبح رئيًسا لليمن، وقبل أن تتشكل حكومة وفاق وطني لم يكن لهذه 
احلكومة النفوذ املؤسسي الكايف لتلبية توقعات اجلمهور من أجل التغيير السياسي، 
ة  وال املوارد االقتصادية الالزمة لتوفير خدمات عامة أفضل وتوفير فرص عمل مدرَّ
للدخل، أدرك املانحون التحدي الذي ميثله كلٌّ من نقص التمويل ومحدودية القدرة 
على استيعاب التمويل اخلارجي بفعالية، و تعهدت اجلهات املانحة بتقدمي ماليني 
لتجاربهم  ونظًرا  ذلك  ومع  السياسي؛  االنتقال  عملية  لتسهيل  لليمن  ــدوالرات  ال
السابقة يف اليمن طالبوا بإنشاء مكتب تنفيذي بهدف ضمان فعالية املساعدات من 

.)Maria-Louise, 2016(  خالل بناء قدرات الدولة

عام 2012م اتفقت اجلهات املانحة واحلكومة اليمنية على إطار للمساءلة املتبادلة 
يحدد اإلجراءات وااللتزامات الرئيسة لكال الطرفني، إذ اتفق الطرفان على إنشاء 
املكتب التنفيذي لدعم تنفيذ إطار املساءلة املتبادلة وعلى أن يتولى البنك الدولي 
 )Maria-Louise, 2016( قيادة التنسيق اإلداري واملالي واالحتياجات التشغيلية للمكتب
، ومع استمرار اخلالفات  حول صالحيات املكتب التنفيذي بني اجلهات املانحة 
واحلكومة اليمنية، أدى ذلك إلى تأخر إطالق املكتب التنفيذي فمع أنه كان يفترض 
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أن يقدم الدعم خالل الفترة االنتقالية إال أنه لم ينطلق حتى ديسمبر 2013م ولم 
.)BBC, 2017( يشرع يف العمل إال مطلع العام 2014م

3. الدراسات السابقة

  يف هذا اجلزء سنتناول أبرز ما تناولته الدراسات السابقة التي درست موضوع 
إعادة اإلعمار يف اليمن

ورقة بحثية "إطار عمل مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع يف اليمن، مايو 2018م، 
حميد"

  لقد سعت هذه الورقة إلى اخلروج بإطار عمل مؤسسي إلعادة اإلعمار يف اليمن 
أفغانستان  اإلعمار يف  إعــادة  من جتــارب  ــدروس  ال استخالص  وذلــك عن طريق 
والعراق ولبنان، باإلضافة إلى جهود إعادة اإلعمار السابقة يف اليمن وقد اقترحت 
الورقة إنشاء هيكل مؤسسي لهيئة إعادة إعمار مستقبلية يف اليمن تتمتع بالدميومة 

واالستباقية وذلك ألن الصراعات 

 أثرت يف تقدمي اخلدمات وأسهمت يف تفاقم التفكك املناطقي والطائفي، األمر 
الذي يجعل من غير العملي االعتماد فقط على الهيئة العامة إلعادة إعمار ما بعد 
النزاع  يف جميع أنحاء اليمن، لذلك ينبغي لليمن اتباع نهج مؤسسي مختلط ومتعدد 
املستويات إلعادة اإلعمار مع التنسيق الوثيق بني جميع أصحاب املصلحة وخلصت 

الورقة إلى التوصيات اآلتية:

للتعمير مبوجب  بإنشاء هيئة دائمة ومستقلة وعامة  يقوم استباقا  أن  اليمن  على 
مرسوم رئاسي، بحيث يتم اآلتي:

يجب أن تتمتع الهيئة العامة إلعادة اإلعمار بآلية  واضحة لتنسيق جهود    •
إعادة إعمار ما بعد النزاع ، مبا يف ذلك التخطيط االستراتيجي وتصميم 
السياسات؛ وتنظيم التمويل وجمع األموال؛ والتنسيق مع السلطات املركزية 
واحمللية، واملنظمات الدولية، واجلهات املانحة، وأصحاب املصلحة احملليني 
)من خالل عملية تنافسية تسمح لوحدات القطاع العام وشركات القطاع 
اخلاص بالتنافس يف املناقصات(؛ وإجراء رقابة وتقييم مستمرين ملستوى 

الشفافية واملساءلة.

•  أن يكون لدى الهيئة العامة إلعادة اإلعمار بروتوكوالت خاصة بها للتوريد 
والتوظيف ودفع الرواتب.
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•  أن تتمتع الهيئة العامة إلعادة اإلعمار بالقدرة على إنشاء مكاتب إعادة 
إعمار محلية فور حدوث أي نزاع.

•  متكني مكاتب إعادة اإلعمار احمللية متكيًنا كاملًا من إدارة مشاريع ذات 
والتخطيط  التقييم  نطاق معني ضمن مجاالت اختصاصها، مبا يف ذلك 
والتمويل احمللي وجمع األموال وتنفيذ املشاريع واملراقبة واإلبالغ والتنسيق.

وضع إطار عمل واضح للعمل والتنسيق ملشاريع طويلة األجل واالستراتيجية   •
مع جميع أصحاب املصلحة.

العامة  الهيئة  قبل  من  يدار  أكان  سواء  املانحني،  إنشاء صندوق جلميع    •
إلعادة اإلعمار نفسها أم تشترك يف إدارته هيئة إعادة اإلعمار أم مصرف 

إمنائي دولي أم إقليمي يعمل كوصي على الصندوق.

إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتقييم جنًبا إلى جنب مع اجلهات الرسمية   •
القائمة وذلك باستخدام نظامها الداخلي للرقابة والتقييم.

ينبغي أن يتضمن مجلس إدارة الهيئة العامة إلعادة اإلعمار ما يلي: ممثلني   •
من مجتمع املانحني وممثلني عن مجلس الــوزراء، مع ممثلني من القطاع 
اخلاص باإلضافة إلى مدير تنفيذي؛ وينبغي أن يرأس اجمللس نائب رئيس 

الوزراء لضمان حصوله على أعلى مستوى من الدعم.

يجب حتديد مسؤوليات مجلس اإلدارة منصوص عليها بوضوح يف املرسوم   •
املُنشئ للمكتب، وأن تقتصر هذه املسؤوليات على التوجيه واألشراف على 
إعادة  لهيئة  التنفيذية  اإلدارة  امتالك  يضمن  االستراتيجي، مبا  املستوى 

اإلعمار املرونة املطلوبة لتنفيذ املشاريع  بفعالية.

وشفافة  تنافسية  عملية  اإلعمار  إعادة  هيئة  إدارة  يتبع مجلس  أن  يجب   •
وقائمة على اجلدارة لتعيني مديره التنفيذي ومديري مكاتب إعادة اإلعمار 

احمللية وجميع املوظفني.

على هيئة إعادة اإلعمار أن تسعى إلى إشراك املهنيني واملواطنني اليمنيني   •
يف جميع القطاعات االقتصادية على املستويات املركزية واحمللية لتسهيل 

األعمال الفنية إلعادة اإلعمار.
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ورقة عمل "نظرة حتليلية اليمن بعد انتهاء الصراع، مارس، 2016م، ساسكيافان"

سلطت النظرة التحليلية من أكادميية اإلمارات الدبلوماسية الضوء على مبادرات 
التعايف االقتصادي املبكر من أجل مساعدة احلكومة اليمنية ، حيث تناولت هذه 
النظرة االجتاهات على املدي القريب والبعيد لالقتصاد اليمني، ثم تبني عدداً من 
املبادرات االقتصادية ومبادرات اإلنعاش األخرى التي حتقق نتائج سريعة وملموسة 

وظاهرة وقد خرجت هذه الورقة بالنتائج اآلتية:

ال بديل عن التوصل إلى حل سياسي للحرب يف اليمن، ولكن التخطيط ملا   •
بعد هذا احلل السياسي ال يقل عن ذلك أهمية، وتتمثل األولويات القصوى 
للتجمعات  واحلماية  األمن  وتوفير  العاجلة  اإلنسانية  اإلغاثة  تقدمي  يف 

السكانية تأمني املنشآت واملرافق احليوية.

ينبغي على اجلهات الرسمية واملدنية أن تنفذ عدًدا من مبادرات التعايف   •
االقتصادي املبكر التي حتقق نتائج سريعة وملموسة وإيجابية من أجل أن 

حتظى بثقة السكان وحتافظ على زخم التقدم.

املبادرات؛  لتنفيذ هذه  الكافية  أو اخلبرات  املالية  املوارد  اليمن ال ميلك   •
لذا من احملتمل أن  تقوم اجلهات املانحة اإلقليمية والدولية بدور مهم يف 

مبادرات التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار.

•  صياغة املبادرات بحيث تتناسب مع ظروف كل سياق وتراعي مجريات 
الصراع؛ ويجب أن تسهم هذه املبادرات يف تخفيف حدة الصراع وتعزيز 
السالم، وإبعاد األنشطة االقتصادية يف كل منطقة )والسيما بني الشباب( 

بعيًدا عن االعتماد على األنشطة القتالية.

العمل على االنتقال السلس من املساعدات اإلنسانية إلى مبادرات التعايف   •
االقتصادي وإعادة اإلعمار وينبغي جتنب االعتماد على املعونات، وحتفيز 

السكان احملليني على استئناف أو البدء يف أنشطة إنتاجية.

األسس  تُوَضُع  بحيث  التدخل  إجــراءات  السياسات  يصمم صانعو  أن  يجب   •
ملواجهة التحديات بعيدة املدى ومنها تزايد السكان وارتفاع نسبة الشباب بينهم، 
واالستنزاف املتواصل الحتياطات الطاقة، وندرة املياه والغذاء، واملعدالت غير 
املستدامة من اختالل التوازن املالي والتوازن االقتصادي اخلارجي، وضعف 

نظم احلكم واإلدارة احمللية، والطاقة االستيعابية احملدودة للدولة.
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ينبغي إعطاء األولوية ملبادرات التعايف االقتصادي املبكر التي تركز على   •
حتقيق االستقرار النقدي واملالي، وتوفير فرص العمل على املدى القريب 
اإلنتاج  الذات يف  على  االعتماد  نسبة  وزيادة  اإلعمار،  إعادة  يف مشاريع 

الزراعي، وتكوين رأس املال البشري.

بتخفيض  وذلــك  واملــالــي،  النقدي  االستقرار  حتسني  على  اجلــاد  العمل   •
األسعار وتوفير الواردات احليوية وإعادة الثقة يف العملة احمللية، ومن بني 
وسائل املساعدة املمكنة تقدمي الدعم املباشر للميزانية ولكن مع تخصيص 

األموال ألغراض معينة وتطبيق نظام مالئم ملتابعة ومراقبة هذا الدعم.

توفر مشاريع إعادة اإلعمار كثيفة العمال تهدف إلى احتواء جميع الفئات   •
مثل مشاريع البنية التحتية لتوفير فرص عمل كثيرة لأليدي العاملة اليمنية.

لزيادة فرص العمل ونسبة االعتماد على الذات يف القطاع الزراعي، ميكن   •
أن يقوم اليمن بتنفيذ استراتيجية إحالل فعالة لتقدمي حوافز للمحاصيل 
الزراعية التي تستهلك قدًرا أقل من املياه وال تسبب ضرًرا مماثال للقات.

مبادرات  تتزامن  أن  ينبغي  لذا  النجاح؛  لقصص  ماسة  حاجة  يف  اليمن   •
إعطاء  إلى  تهدف  للسكان  العامة  للتوعية  حملة  مع  االقتصادي  التعايف 
الشعور للشباب اليمني بأن لهم هدًفا يف احلياة وأن عليهم دوًرا يف إعادة 

بناء الوطن.

دراسة بحثية رؤية استمرار النشاط االقتصادي وإعادة اإلعمار، يناير/2018م، فريق 
)ERT( اإلصالحات االقتصادية - اليمن

حيث حرصت هذه الدراسة على إبراز رؤية القطاع اخلاص يف استمرار النشاط 
االقتصاد وإعادة اإلعمار؛ وقد وضعت الدراسة عدًدا من السيناريوهات واقترحت 

األدوار املقترحة للقطاع اخلاص يف إطار كل سيناريو محتمل.

السيناريو األول: استمرار احلرب والصراع لسنوات قادمة

   ميثل هذا السيناريو األسواء بالنسبة لليمن ويعني املزيد من املعاناة االقتصادية 
استمرار  يعني  ذلك  فإن  احلرب  استمرت  كلما  إنه  إذ  آخر؛  بعد  يوما  واإلنسانية 
تزايد اخلسائر االجتماعية املتمثلة يف ارتفاع أعداد القتلى واجلرحى وتزايد أعداد 
النازحني واملهجرين ... الخ، ويف ظل هذا السيناريو املرعب فقد اقترح فريق البحث 

عدًدا من السياسات والتدخالت كاآلتي:
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حتييد االقتصاد الوطني وتعزيز سبل املعيشة، عن طريق:  •

املشاركة يف بناء ودعم آلية عملية )مبادرة حتييد االقتصاد( متوافق عليها   -
من جميع أطراف النزاع، تضمن جتنيب ما تبقى من بنية حتتية ومنشآت 

ومرافق اقتصادية.

العمل على تسهيل تدفق السلع واخلدمات من وإلى اليمن عن طريق تسهيل   -
إجراءات التفتيش.

املتطلبات  من  األدنــى  احلد  لتوفير  احمللية  الريفية  التنمية  برامج  دعم   -
اجملتمعية، عبر النقد مقابل العمل أو املشاريع الصغيرة املدرة للدخل.

تهيئة مناطق آمنة لوصول املساعدات وحتويلها نحو املستفيدين.  -

إشراك القطاع اخلاص يف تقدمي األعمال اإلغاثية واإلنسانية عن طريق   -
توفير السلع والدخول يف املناقصات الكبيرة مع املنظمات الدولية. 

• حتسني األوضاع اإلنسانية وخاصة للفئات األكثر تضرر، عن طريق:

النقدية  واملساعدات  النقية  الشرب  ومياه  اإلغاثية  الغذائية  املواد  توفير   -
للمتضررين.

العمل على معاجلة وتوفير االحتياجات الطارئة لسوء التغذية.  -

وخاصة  للمواطنني  واخلدمات  السلع  من  األساسية  االحتياجات  تأمني   -
توفير املشتقات النفطية والغاز املنزلي.

املتنقلة(  الطبية  الفرق  )مثل  الصحي  اجملال  يف  البديلة  الوسائل  توفير   -
للمرافق التي تضررت سابقا.

تقوية التعاون والتنسيق بني اجلهات املعنية مبعاجلة األوضاع اإلنسانية.  -

دعم تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن وتعزيز جوانب التنسيق بني   -
اجلهود احمللية وجهود املانحني يف هذا اجملال.
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• مساعدة القطاع اخلاص على البقاء يف ظل احلرب، عن طريق:

العمل على تأمني مصادر الطاقة الالزمة لبقاء العمليات اإلنتاجية والنقل،   -
وبالذات املشتقات النفطية والسماح للقطاع اخلاص باستيراد احتياجاته 
العمالت  من  باالحتياطي  يضر  ال  ومبا  واضحة  وفق ضوابط  على  منها 

األجنبية وبقيمة العملة الوطنية.

العمل على ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.   -

الصغيرة عن  املشاريع  وبالذات  العمالة  كثيفة  دعم مشاريع  التركيز على   -
طريق توفير مصادر التمويل.

طريق  عن  الصراع  أثناء  يف  اخملاطر  إدارة  يف  اخلاص  القطاع  مساعدة   -
إعداد استراتيجية ملواجهة األزمات.

جميع  وإبقاء  اخلارجية  التجارة  حرية  لضمان  التجارية؛  احلركة  تسهيل   -
املوانئ مفتوحة.

•  السيناريو الثاني: إنهاء الصراع وحتقيق السالم

يحدد يف هذا السيناريو األولويات يف حال ُوِصل إلى سالم، ويركز على األولويات 
أم  سياسية  أم  اقتصادية  أكانت  سواء  الدولة  سلطات  باستعادة  عالقة  لها  التي 
أمنية، إلى جانب األولويات ذات العالقة بأمن املواطن واحتياجاته األساسية املتمثلة 
التحول  دعم  أولويات  عن  فضاًل  األساسية،  اخلدمات  وتوفر  والتوظيف  بالعدالة 
يسهم  ومبا  جديد  من  التنمية  لتحقيق  الالزم  املؤسسية(  )اإلصالحات  املؤسسي 
يف عودة اليمن إلى مضمار التنمية، وحتددت األولويات السياسية واألمنية والتي 
تضمن استعادة الثقة يف مؤسسات الدولة وقدرتها على تقدمي اخلدمات العامة، 

وذلك عن طريق:

الدولي  اإلنساني  القانون  وانتهاكات  العنف  أشكال  وجميع  الصراع  وقف   -
املسلحة  واجلماعات  والتشكيالت  املسلحة  القوات  بني  االشتباك  وفض 

األخرى وضمان عودتها إلى ثكناتها.

إطالق عملية سياسية جديدة واضحة املعالم والتوقيت الزمني تبدأ بتشكيل   -
حكومة وحدة وطنية وتنتهي باالستفتاء على الدستور اجلديد.
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مع  الدولة  إلى  وإعادتها  اجلميع  من  والثقيلة  املتوسطة  األسلحة  سحب   -
جترمي حيازتها واالجتار بها.

إعادة تأهيل البرنامج الوطني لنزع األلغام واالستفادة من خبراته السابقة   -
يف جوانب التدريب والتأهيل والتوعية مبخاطر األلغام واملتفجرات.

على  للمحافظة  والذخائر  والقنابل  األلغام  من  الصراع  مناطق  تطهير   -
األرواح البشرية .

إصــالح املــؤســســات املــســؤولــة عــن األمــن وإعـــادة انتشار قــوات األمــن،   -
واالستفادة من التنظيمات االجتماعية التقليدية يف حل إشكاليات األمن، 
املسلحة  القوات  اخلدمة يف  شــروط  عليهم  تنطبق  ال  من  تأهيل  وإعــادة 

واألجهزة األمنية.

اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية واملؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية.  -

تفعيل قواعد احلكم الرشيد ومعايير احلوكمة فيما يتعلق بتحديد إجراءات   -
صارمة ملكافحة الفساد .

حتددت األولويات اإلنسانية وإعادة اإلعمار، وذلك عن طريق:  •

والفئات  للمناطق  اإلعمار  وإعــادة  اإلنسانية  األضــرار  ومعاجلة  حصر   -
املتاحة  التمويل  مصادر  استيعاب  يف  واإلســراع  األحــداث  من  املتضررة 

إلعادة اإلعمار.

املتضررة  واخلاصة  العامة  واملرافق  التحتية  البنية  وتأهيل  إعمار  إعادة   -
جراء األحداث، مع إعطاء األولوية للخدمات التعليمية والصحية، والطرق، 
والكهرباء، وشبكات املياه، وتشجيع عودة الطالب إلى املدارس واجلامعات.

ربط التدخالت اإلغاثية بأهداف طويلة األجل تساعد على تقوية التأهيل   -
املبكر والسريع للمجتمعات واألفراد وكذلك توفير سبل معيشية لألشخاص 

الذين فقدوا أعمالهم.

أو نقدية(  إنشاء أو متكني هيئة عليا لإلغاثة لتقدمي املساعدات )عينية   -
املقدمة  املتعددة  اجلهات  بني  اإلغاثية  األعمال  وتنسيق  احملتاجة  للفئات 

للمساعدات.
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أولويات حتفيز النمو االقتصادي وإنعاش سبل املعيشة، وذلك عن طريق:  •

قطاعات  وبالذات  املتوقفة  العامة  االقتصادية  القطاعات  تشغيل  إعــادة   -
النفط والغاز والكهرباء ملا لها من دور يف تنشيط االقتصاد وحتقيق النمو 

االقتصادي وتوفير فرص العمل.

للثروة  األمثل  االستغالل  حتقيق  عبر  االقتصادي  النمو  مصادر  تنويع   -
السمكية، وتنمية قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وإعادة تنشيط قطاع 

السياحة.

تسهم  رشيدة  وجتارية(  ونقدية،  )مالية،  كلية  اقتصادية  سياسات  انتهاج   -
اقتصادية  بيئة  لتهيئة  الــالزم  االقتصادي  االستقرار  ترسيخ  يف  جميعها 
عالية  اقتصادية  منو  معدالت  لتحقيق  ومساعدة  جــاذبــة،  واستثمارية 
معدالت  العامة،وتخفيض  املوازنة  بعجز  يتعلق  فيم  وباألخص  ومستدامة 
التضخم ودعم استقرار قيمة العملة الوطنية وتكوين احتياطات كافية من 

العمالت األجنبية واحلد من عجز ميزان املدفوعات.

التركيز على املشاريع ذات األثر التنموي الواضح واملباشر وذات اإلمكانات   -
املهمة يف إيجاد فرص عمل.

إشراك القطاع اخلاص يف وضع السياسات واخلطط االستراتيجية .  -

منح التسهيالت االئتمانية للقطاع اخلاص كأفراد وشركات جتارية وإعادة   -
الصناعية  واملنشآت  املساكن  وبالذات  املدمرة  وإصالح ممتلكاتهم  تأهيل 
واخلدمية إلى جانب العمل على حل مشكلة تأخر سداد القروض التي على 

القطاع اخلاص وتراكم الفوائد بسبب الصراع.

حشد املزيد من الدعم اخلارجي مبا يسمح بتمويل مشاريع إعادة اإلعمار   -
واملشاريع اجلديدة الالزمة لتحقيق النمو.

توسيع برامج متويل املشاريع الصغيرة واملبادرات الذاتية للشباب والنساء.  -

أولويات حتسني بيئة األعمال وتشجيع الشراكة مع القطاع اخلاص، وذلك   •
عن طريق:

توفير اخلدمات األساسية ألعمال القطاع اخلاص وحتسني البنية التحتية   -
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واملرافق األساسية لالستثمار.

وتطوير  والبطالة،  الفقر  تقليص  الصغيرة ألهميتها يف  الصناعات  تنمية   -
أساليب مبتكرة لدعمها.

البنى  وتشكيل  واخلــاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  قانون  إصــدار   -
املؤسسية الالزمة لتنفيذه واالشراف عليه.

    اقترح الفريق يف السيناريو األول تكوين هيئة وطنية لتنسيق الدعم اإلنساني 
يف اليمن،  وكذا اقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد الشركاء وميثل هذا الصندوق 
الوعاء املالي لكل موارد الدعم اخلارجي )قروض ومنح( التي يحصل عليها اليمن 
من شركاء التنمية ويعيد تخصيصها على القطاعات االقتصادية اخملتلفة على وفق 

خطة إعادة اإلعمار التي سيجري حتديدها. 

ورقــــة بــحــثــيــة "مـــشـــاركـــة الــقــطــاع اخلــــاص يف مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــنـــزاع يف الــيــمــن، 
أغسطس/2018م،  لقد بحثت هذه الورقة يف جتارب بعض الدول النامية يف مرحلة 
ما بعد النزاع، والدروس التي ميكن تطبيقها على السياق اليمني،  وتعمل على تقييم 
العوامل التي تؤثر يف تطوير القطاع اخلاص يف اليمن مع مرور الوقت، مبا يف ذلك 
من  ذلك  وغير  اإلصالح،  ومحاوالت  العامة  العالقات  بيئة  تواجه  التي  التحديات 

املوضوعات وختمت هذه الورقة بالتوصيات اآلتية:

الــنــزاع املتعدد األوجــه    يــجــب أن تــكــون الــتــدخــالت حــســاســة لــلــنــزاعــات: لقد أدى 
اخلاص  القطاع  ونشاط  الرسمية  الدولة  سلطة  إضعاف  إلى  اليمن  يف  واملتواصل 
التحقق  الرسمي مما سمح بظهور أطراف جديدة  يف اقتصاد الصراع؛ لذا يجب 
واملفسدين  النزاع  املنخرطة يف  اجلهات  لضمان عدم متكني  املبكرة  التدخالت  من 
الرسمي وتهديد االستقرار  القطاع اخلاص  احملتملني للسالم من احلد من تطوير 
أرض  على  تتدخل  التي  الدولية  لألطراف  ينبغي  الشامل؛  االجتماعي  االقتصادي 
الواقع إنشاء آليه شاملة تشارك فيها اجلهات الفاعلة التجارية احمللية مشاركة هادفة 

من أجل توفير دعم قوي يف تعزيز بناء السالم ومتكني البيئات التجارية املالئمة.

بناء قدرات األعمال احمللية لتنفيذ البرامج وإيجاد فرص العمل:  يجب أن يعمل 
الالزمة  واملهارات  لــألدوات  احمللية  الشركات  امتالك  لضمان  املصلحة  أصحاب 
املعرفة،  نقل  تسهيل  ذلك  يشمل  أن  وينبغي  الدولية،  التدخالت  من  لالستفادة 
وخاصة املعرفة باستخدام التكنولوجيا يف األعمال التجارية، وذلك بتوفير برامج 

تعليم وتدريب للقوى العاملة يف اليمن.
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كانت  التي  فالزراعة  مبكر:  تــدخــل  هــدًفــا ألي  الــزراعــي  الــقــطــاع  يــكــون  أن  ينبغي 
توظف اجلزء األكبر من القوى العاملة اليمنية قبل النزاع، تأثرت يف املقام األول 
لتعزيز  مبكر  تدخل  ألي  هدًفا  تكون  أن  ويجب  اليمن،  يف  الصراع  بديناميكيات 
التجارية الصغيرة  االقتصاد، على سبيل املثال ميكن إنشاء برامج لدعم األعمال 
يف الزراعة وتقدمي التدريب واملساعدة الفنية للمزارعني وكل من يأمل يف إنشاء 

مشاريع صغيرة ومستدامة ذاتًيا.

الفاعلة  اجلهات  على  األعمال:  ورواد  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  استهداف 
مالية  آليات  تطوير  يف  الدوليني  واملانحني  الرسمية  اجلهات  مساعدة  اخلاصة 
ينبغي  كما  األعمال،  واملتوسطة، وحاضنات  الصغيرة  املشروعات  لتمويل  مشتركة 
التحديد وأن تساعدهم  النساء والشباب على وجه  أن تستهدف هذه اإلجــراءات 
على بدء األعمال التجارية نظًرا لضعف متثيل هذه اجملموعات يف أنشطة القطاع 

اخلاص.

ينبغي جلميع  القصير  املــدى  على  التمويل:  إلــى  اخلـــاص  القطاع  ضــمــان وصـــول 
أصحاب املصلحة املعنيني دعم العودة الكاملة للقطاع املالي الفعال مبا يف ذلك تثبيت 
البنك املركز اليمني؛ على املدى الطويل ينبغي توجيه اجلهود لقيادة اإلصالحات يف 
اللوائح البنكية وضمان وجود فرصة مناسبة للمستثمرين األجانب إلنشاء بنوك يف 
البالد، فضاًل عن تأمني تدفق التحويالت ويف هذا الصدد، ينبغي للجهات الرسمية 
يف  لإلسهام  اليمنيني  املغتربني  حتويالت  جلذب  االستثمار  لضمانات  آلية  إنشاء 

االنتعاش االقتصادي الوطني.

يجب أن تكون مؤسسات التمويل األصغر ذات اخلبرة يف اليمن هدًفا رئيًسا جلميع 
أصحاب املصلحة لدفع املزيد من الشمول املالي يف جميع أنحاء اليمن؛ كما ينبغي 
متكني البنوك وشركات التمويل األصغر من تقدمي خدمات مالية لألفراد وخدمات 
البنكية  اخلدمات  تعزيز  ينبغي  ذلك  إلى  إضافة  الصغيرة  للشركات  النقد  إدارة 
عبر الهاتف احملمول يف اليمن لتوسيع نطاق الوصول إلى املقترضني ذوي الدخل 

املنخفض.

إصالح بيئة األعمال: يجب على اجلهات الرسمية إنشاء نظام ضريبي مناسب لألعمال، 
ومؤسسات مكافحة الفساد، وتشجيع االستثمارات عبر تخفيف بعض اللوائح التي 
وعلى  وجه اخلصوص،  الناشئة، على  الشركات  وتثبط  األجنبية  االستثمارات  تقيد 
اجلهات الرسمية التعامل و االستثمار يف القطاعات التحويلية مثل النقل واخلدمات 

املالية واالتصاالت والسياحة وإنتاج الطاقة وجتهيز األغذية وتوزيعها.
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مذكرة سياسية اليمن رقم )2( "التحديات االقتصادية واملالية واالجتماعية خالل 
املرحلة املبكرة من فترة ما بعد الصراع يف اليمن، مايو/2017م، ويلغريد اجنلك"

الرسائل  من  بعدد  البحثية«  السياسات  ــة  »ورق املــذكــرة  هــذه  لقد خرجت        
والتوصيات هي :

يعدُّ استقرار االقتصاد الكلي أمًرا أساسيا لتحقيق السالم وجني ثماره،   •
فعلى املدى القصير تتمثل التحديات الرئيسة فيما يلي:

إعادة بناء األرصدة االقتصادية الرئيسة واملؤسسات االقتصادية الوطنية   -
املركزية، وعلى رأسها االحتياطات األجنبية والبنك املركزي، وهي املرتكز 

للنظام املالي اليمني.

استعاده اإليرادات املالية.  -

استعادة قطاع النفط والغاز.  -

املالية  اإلدارة  نظام  باستعادة  وذلــك  املركزية،  املؤسسات  نظام  تأسيس   -
وآليته اخلاصة باملساءلة يف أثناء تقدمي خدمات إعادة اإلعمار واستعادة 

اخلدمات العامة.

تعدُّ استعادة احلد األدنى من رصيد االحتياطيات األجنبية أولوية لتمكني   -
القطاع اخلاص من التعايف وحتقيق االنتعاش االقتصادي؛ ينبغي أن يصل 
احلد األدنى من أرصدة االحتياطيات األجنبية املتاحة بداية مبا يتناسب 
مع استعادة االستقرار الكلي إلى ما يقرب من تغطية واردات البالد ملدة 
ثالثة أشهر واملقدرة مببلغ 4.5 مليار دوالر خالل الفترة التي سبقت اندالع 

الصراع.

أن استعادة عمليات البنك املركزي على الفور تعدُّ شرًطا ال غنى عنه لتعايف   •
االقتصادي واستعادة االستقرار الكلي؛ ومن ثمَّ يتعني على البنك املركزي أن 
يكون قادًرا على استئناف أداء وظائفه املالية االعتيادية مجدًدا واملتمثلة باآلتي:

تقدمي اخلدمات كمقرض ومالًذا أخيًرا للنظام املالي اليمني.  -

حتقيق التوازن يف السوق الوطنية للمديونية اخلاصة والعامة.  -

تسهيل التجارة الدولية.  -
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ضمان استمرارية ومصداقية النظام املالي اليمني.  -

يتطلب  والغاز  النفط  قطاع  وإحياء  إمكاناتها  بكامل  التجارة  استعادة  أن   -
إلى  الوصول  من  املستثمرين  لتمكني  اخلارجية  الديون  أوضــاع  تسوية 
التدفقات النقدية؛ فاملتأخرات املتراكمة على التزامات الديون اخلارجية 

متثل عقبة أمام استئناف أنشطة التجارة املعتادة.

اإلعمار  إعادة  املالية؛ فمسار  إيراداتها  قاعدة  استعادة  إلى  اليمن  حتتاج   -
املتوسط  املــدى  إلــى  الفوري  املــدى  على  اليمن  يف  والتنمية  واالستقرار 
والبعيد يعتمد على مدى قدرة اجلهات الرسمية لزيادة اإليرادات احمللية 
لتمويل برنامج االنفاق العام، كما أن توفر املوارد اخلارجية يؤدي دوًرا مهًما 
النسيج  ترميم  عن  العيش، فضاًل  وتعايف سبل  املبكر  االستقرار  لتحقيق 

االجتماعي واملؤسسي  لتحقيق  التعايف املستدام.

تؤدي ضرائب التجارة واالستهالك دوًرا مهًما على املدى القصير يف تعايف   •
املوارد املالية، فالنظام الضريبي يف اليمن ال ميثل مسبقا عقبة أمام اجلهود 
الرامية إلى تعزيز حتصيل اإليرادات؛ بيد أن مرحلة ما بعد الصراع تتطلب 
نوًعا من »االستجابة الطارئة« األولية قصيرة األجل لتمويل ودعم جهود 

إعادة اإلعمار، ويف هذا الصدد، سيكون من األهمية أن يتحقق اآلتي:

ترتيب إعادة إنشاء اإلدارات الضريبية واجلمركية على الوجه املناسب.  -

احلد من التعقيدات اإلدارية مبا يتيح للجهات الرسمية إعادة االضطالع   -
بوظائفها األساسية دون إعاقة املؤشرات األولية لتعايف القطاع اخلاص.

تعتمد وتيرة تعايف اإليرادات املالية وعائدات التصدير على املدى املتوسط   •
)12-6 شهًرا( على السرعة والعمق اللذين ميكن بهما استعادة قطاع النفط 

والغاز، وتعتمد سرعة تعايف إيرادات القدرة اإلنتاجية السابقة على:

سرعة إعادة إشراك املستثمرين.  -

االستخدام األمثل لالستثمارات املقدمة.  -

ظروف االستثمار املستقبلية املتاحة للقطاع، والتي ستثمر عنها اتفاقية حل   -
الصراع يف نهاية املطاف.
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أن بناء الثقة وفعالية أي برنامج إنفاق تتطلب جميعها استعادة العمليات   •
املعتادة للموازنة.

لن تكون هناك ثقة دون استعادة نزاهة ومصداقية املوازنة ومن أجل بناء   •
فعاال،  استخداًما  احملدودة  املوارد  واستخدام  املعنية  األطراف  بني  الثقة 
سيكون من املهم ضمان وجود ضوابط أساسية ملنع تسرب األموال، ويف 
ظل االفتراض بأن أولوية اإلنفاق ستكون يف البداية لدفع مرتبات موظفي 

اخلدمة املدنية.

أن االلتزام بالشفافة املالية والعمل بها سيمثل أحد اإلجراءات املهمة لبناء   •
الثقة.

العملية األولى لصياغة موازنة ما بعد الطوارئ سوف تكون محدودة  أن   •
مبدى القدرات املتاحة.

مذكرة سياسية اليمن رقم )3( "جاهزية القطاع اخلاص لإلسهام يف إعادة اإلعمار 
والتعايف يف اليمن، مايو/2017م ، لورينت غونيت وآخرون"

أوضحت  حيث  اليمني  اخلاص  القطاع  له  تعرض  ما  املذكرة  هذه  تناولت  لقد    
مدى جاهزية القطاع اخلاص لإلسهام يف إعادة اإلعمار والتعايف يف اليمن وختمت 
املذكرة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن ترفع من جاهزية القطاع اخلاص 
ومتكنه من اإلسهام بفعالية يف أنشطة إعادة اإلعمار وخرجت بعدد من التوصيات 
التي من شأنها أن تسرع يف إعادة اإلعمار وتعايف القطاع اخلاص ضمن العناوين 

اآلتية:

دور القطاع اخلاص يف املرونة االجتماعية واالقتصادية والتعايف:

يحتل القطاع اخلاص يف اليمن مكانة مهمة فهو أداة ال غنى عنها لدعم   -
عملية التعايف واملرونة االجتماعية واالقتصادية وإعادة إعمار اليمن.

آثار  من  التعايف  على  اليمنية  اجملتمعات  قــدرة  قياس  ميكن  ما  حدٍّ  إلى   -
السلع  توفر  التي  احمللية  التجارية  الشركات  حيوية  خالل  من  احلــرب، 

واخلدمات والوظائف للمجتمع.
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توصيات على املدى القصير )6-3 أشهر( ومتثلت يف اآلتي :

التجارية  للتمويالت  الدعم  تقدمي  الستئناف  اليمني  املركزي  البنك  دعم   -
الغذائية  املواد  مباشرة ملستوردي  التجاري  التمويل  توفير  األمر  لزم  وإذا 
األساسية لغرض توفير شراء مخزونات غذائية جديدة من اخلارج بصورة 

مؤقتة وطارئة.

استعادة ربط النظام املصريف اليمني ببقية العالم.  -

دعم عملية وضع نظام فعال للفحص والتفتيش للسفن املتجهة إلى املوانئ   -
اليمنية عن طريق طرف ثالث وذلك لتسهيل التجارة يف أثناء فترة الصراع 

والفترة التي ستعقب انتهاء الصراع مباشرة.

دعم قطاع البناء والتشييد ملساعدته يف احلفاظ على املستوى احلالي من   -
القدرة اإلنتاجية والتوظيف يف قطاع البناء والتشييد واملساعدة على تفادي 

التضخم يف أسعار مواد البناء عند بدء عملية إعادة اإلعمار. 

دعم املنشآت ــ التمويل األصغر والصغيرة واملتوسطةــ ورواد األعمال، مبا   -
يف ذلك األنشطة الزراعية وغير الزراعية، وذلك بإعطائهم منح التعايف.

توفير األسس االقتصادية التحليلية للسالم: تتمثل يف إجراء أعمال حتليلية دون 
االنتظار حتى تنتهي الصراع بهدف اإلسهام  مبنظور اقتصادي نحو عملية السالم، 
السلمية ستعتمد جزئيا  التسوية  وهذا األمر يكتسب أهمية خاصة ألن استدامة 
على استدامة االستقرار االقتصادي الذي تقوم عليه وينبغي إدراج خطة تفصيلية 

أولية للعالقات التجارية كجزء من خطة السالم املستدام.

توصيات على املدى القصير واملتوسط )26-6 شهر( متثلت يف اآلتي:

اخلاص  القطاع  مال  رأس  إدارة  يف  للمساعدة  استثمارية  توفير ضمانات   -
ملشاريع البنى التحتية ومشاريع تقدمي اخلدمات وغيرها من التعامالت التي 
لن تستمر إال إذا جرت حماية املستثمرين واملقرضني ضد مخاطر محددة.

التجارية  األنشطة  إلحياء  التجارية  التحتية  البنية  إعمار  إعــادة  متويل   -
ومعاجلة تدهور األمن الغذائي.

الهيكلة  العام واخلاص إلعادة  املالي  القطاع  إنشاء مؤسسة مشتركة بني   -
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املصريف،  القطاع  هيكلة  إلعــادة  جهودها  يف  السلطات  مساعدة  بغرض 
بحيث تشمل اختصاصات هذه املؤسسة ما يلي:

التمويل  ومؤسسات  )املصارف  املالية  املؤسسات  األمــوال يف  رؤوس  ضخ   •
األصغر( التي تعدُّ قابلة لالستمرار بهدف استعادة سيولتها وتسريع عملية 

تعافيها.

إنشاء نظام لتأمني الودائع ملساعدة البنك املركزي اليمني على استعادة ثقة   •
املواطن يف املؤسسات املالية.

تقدمي الدعم الفني للمؤسسات املالية الهشة لتسهيل إعادة هيكلتها، وميكن   •
أن يشمل ذلك أيضا مساعدة فنية للبنك املركزي اليمني لتسهيل العمليات 
الديون  لتحصيل  بنك  إنشاء  أو  أو تصفية  االندماج  مثل عمليات  املعقدة 

املتعثرة.

للوسطاء  الضمانات(  ذلك  يف  )مبا  الكبيرة  املصرفية  التسهيالت  توفير   •
األمــوال  ورؤوس  األصغر  التمويل  ومؤسسات  )البنوك  املؤهلني  املاليني 
االستثمارية( من أجل ضخ السيولة وتسهيل استئناف التمويل رأس املال 

للقطاع اخلاص.

القروض  هيكلة  إعادة  لتنفيذ  املالية  للمؤسسات  الفنية  املساعدة  تقدمي   •
املتعثرة.

ورقة سياسة "إعادة اإلعمار واإلصالح يف اليمن، إبريل/2019م، توصيات منتدى رواد 
التنمية"

أثمرت النقاشات املعمقة التي نفذها منتدى رواد التنمية التي تناولت احتياجات 
ومتطلبات عملية إعـــادة اإلعــمــار واإلصـــالح، عــن عــدد مــن املــبــادئ اإلرشــاديــة 
والتوصيات التي ميكن األخذ بها ملباشرة مرحلة التعايف وإعادة اإلعمار يف اليمن 

وتتمثل باملبادئ اآلتية:

تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة، وذلك بتنفيذ التوصيات اآلتية:

يوصي بإدراج تدابير ملكافحة التضخم يف أي استراتيجية أمن غذائي.  -

شدد على ضرورة الربط بني تلبية االحتياجات العاجلة ووضع خطة تضمن   -
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النمو االقتصادي الدائم من وراء أي تدخل إنساني، حيث يقترح املنتدى 
خلق هذا الرابط عبر تشجيع املنظمات اإلقليمية والدولية على االستعانة 
االغاثية  املــواد  وتوصيل  استيراد  صعيد  على  اليمني  اخلــاص  بالقطاع 

والتنمية.

مواجهة التحديات املالية، وذلك بتنفيذ التوصيات اآلتية:

إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز.  -

املفاجئ  التدفق  من  يحذر  أنه  إال  املالية،  املساعدات  تقدمي  إلى  يدعو   -
للمساعدات اخلارجية لتغطية أي عجز مالي محتمل، ويشير املنتدى إلى 
أن املعونات املالية قد حتدث اضطرابات يف السوق املالية مثل التضخم 

واالرتفاع احلاد يف األسعار.

يشدد على ضرورة صرف جميع الرواتب، مبا يف ذلك رواتب املؤسستني   -
العسكرية واألمنية

توفير احلماية االجتماعية، وذلك بتطبيق التوصيات اآلتية:

احلرص على تفضيل قطاع التعليم فإعادة بناء املدارس املتضررة يجب أن   -
يرافقه خطط الستثمارات أكثر شمولية وجدية يف التعليم.

-  تأسيس برامج متكني إلعداد املنقطعني عن الدراسة والطالب اجلامعيني 
لدخول سوق العمل اإلقليمي واحمللي.

تأسيس برامج دراسات عليا لتحسني قدرات مسؤولي الدولة.  -

وضع برامج لتدريب الشباب على املهارات الالزمة لتصميم وتنفيذ برامج   -
تنموية فعالة.

السلبية  األيديولوجيات  مبحاربة  يُعنى  السالم  لبناء  برنامج  تطوير    -
واملتطرفة.

اليمن بعني االعتبار يف  السياق احمللي اجملتمعي يف  احلرص على  أخذ   -
جميع برامج احلماية االجتماعية.
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دور القطاع اخلاص واملؤسسات احمللية يف إعادة إنشاء أهم جوانب البنى التحتية، 
وذلك بتطبيق التوصيات اآلتية:

-  إعادة التأهيل الكامل للموانئ اليمنية، مبا يف ذلك اخملا وسقطرى واملهرة. 

منح القطاع اخلاص يف اليمن دوًرا أساسًيا يف إعادة تشييد البنية التحتية،   -
ويشدد على عدم إغفال اإلسهام احمللي يف عملية التعايف ومتكني املسهمني 

احملليني.

-  إشراك القطاع اخلاص اليمني يف مشاريع إعادة اإلعمار.

احلرص على إعادة اإلعمار وباألخص مصادر الطاقة الكهربائية املتجددة.  -

حتسني قطاع تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت يف اليمن.  -

هو  أولها  مــراحــل،  إلــى  اليمن  مــطــارات  تأهيل  إعــادة  عمليات  تقسيم    -
اإلصالحات قصيرة األمد التي متكن املطارات من العمل وهذه اإلصالحات 

يجب العمل بها فوًرا.

بالعمل  وذلــك  العمل  األشغال  ومشروع  االجتماعية  الرعاية  إهمال صندوق  عدم 
وخلق  منفذين  كشركاء  معهما  التعامل  أســاس  على  وحتسينهما  تقييمهما  على 

الوظائف، وذلك بتأدية التوصيات اآلتية:

فرض سيادة القانون سيساعد على حتفيز القطاع اخلاص على االستثمار   -
يف عملية إعادة اإلعمار واإلصالح، وهو ما سيوجد فرص عمل جديدة.

-  النظر إلى جهود إعادة اإلعمار على أنها أحد آليات دعم النمو االقتصادي 
يف اليمن.

محاولة تشجيع االستثمار اخلارجي  لفتح أسواق عمل للعاملني اليمنيني .  -

-  إعادة بناء املصانع املتضررة أولوية؛  وذلك إلحياء دور القطاع الصناعي 
يف اليمن.

دعم  قطاع الزراعة، كون هذا القطاع كان يستوعب %30 من القوة العاملة   -
قبل النزاع.
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إشراك املؤسسات اليمنية احمللية وتفعيل دورها، وذلك بتطبيق التوصيات اآلتية:

أن تُستَشار الشريحة اليمنية احمللية يف املراحل األولى من تخطيط إعادة   -
اإلعمار، والعمل على استيعاب اجلميع.

التعايف وإعادة اإلعمار، وتفعيل دور  أهمية نزع سمة املركزية من عملية   -
السلطات احمللية يف عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط والتنفيذ.

العمل على تقسيم جهود إعادة اإلعمار على أساس املنطقة اجلغرافية ونوع   -
التدخل، فيُصنَّف التدخل على أساس وطني أو محلي، ومعرفة  نوع هذا 

التدخل هل هو إغاثي أم إصالحي أم تنموي.

العمل على توفير خدمات الكهرباء إلعادة اإلعمار.  -

منح  السلطات احمللية مسؤولية تصميم وقيادة مشاريعها اخلاصة بإعادة اإلعمار.  -

إعادة بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون، وذلك بتنفيذ التوصيات اآلتية:

بناء  األولوية إلعــادة  واإلصــالح  اإلعمار  إعــادة  مُتنح  جهود  أن  ضــرورة   -
مؤسسات اخلدمات العامة، وحتسني اإلدارة العامة واإلدارة املالية، وإعادة 

تأهيل اجلهازين األمني والقضائي.

وجوب اشتمال عملية إعادة اإلعمار على إصالحات سياسية تتواكب مع   -
وجود محددات قانونية ملزمة يف سبيل بناء الثقة يف هذه العملية ويشدد 
على احلاجة لتنفيذ تدابير متينة وترتيبات مؤسساتية للحد من ممارسات 

الفساد يف أثناء جهود اإلصالح وإعادة اإلعمار.

توفير إطاٍر عمليٍّ لضمان حسن تصميمها وتبنيها وتنفيذها لعمليات إعادة   -
اإلعمار.

-  وضع خطط ال تغفل خصوصية النزاع لتفادي التوترات التي من شأنها أن 
تزيد االمر تعقيدا.

تأسيس مكتب لإلشراف على جهود التعايف وإعادة اإلعمار وأن يقوم بإدارة   -
التمويل وتنسيق السياسات اخملتلفة بني املانحني، وبتأسيس هذا املكتب  

د أدوار املشاركني اليمنيني واملانحني الدوليني بدقة وبوضوح. حُتدَّ
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وضع آلية لإلشراف ومكافحة الفساد بالتوازي مع عملية التعايف وإعادة   -
اإلعمار.

دراسة يف مجلة "التعايف االقتصادي وإعادة اإلعمار وبناء السالم املستدام يف اليمن، 
أغسطس/2020م ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي".

تناول هذا اإلصدار موضوع الدراسة من خالل خمسة محاور تناول احملور األول: 
واألضــرار(،  اخلسائر  )تقدير  والصراع  للحرب  واالجتماعية  االقتصادية  التكلفة 
وتناول احملور الثاني: اإلنعاش والتعايف االجتماعي، وتناول احملول الثالث: اإلنعاش 
والتعايف االقتصادي، وتناول احملور الرابع: أولويات التعايف وإعادة اإلعمار لقطاعات 
السالم  وبناء  املؤسسي  البناء  إعادة  فتناول  اخلامس:  احملور  أما  التحتية،  البنية 
والتعايف االجتماعي؛ وقد جرى التركيز على مرحلة اإلنعاش والتعايف كونها تسبق 
ابتداء من  الدراسة حسب محاورها  نتائج هذه  اإلعمار وسنتعرض  إعادة  مرحلة 

احملور الثاني:

اإلنعاش والتعايف االجتماعي

ويحصل اإلنعاش والتعايف االجتماعي بخطوات منها:

أوالً: احلد من الفقر وتعزيز سبل كسب العيش ومواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية، وتتمثل أهداف اإلنعاش والتعايف للحد من الفقر بــ:

التي  ــويــات  األول على  معتمدين  واالستراتيجي،  املؤسسي  العمل  دعــم   -
االجتماعي  املسح  على  تنبني  بيانات شاملة  قاعدة  تأسيس  بدعم  تتمثل 
وتنفيذ  إعــداد  يف  الوطنية  اجلهود  ودعــم  األســرة؛  مليزانية  واالقتصادي 
اليمن؛ وتأسيس نظام  الفقر يف  للتخفيف من  استراتيجية وطنية شاملة 
مستدام ملواجهة الفقر واحتماالته يف املستقبل؛ وإنشاء نظم شاملة لرصد 

وتقييم أوضاع الفقر واالستعداد آلثار التغييرات املناخية.

الفقراء، وذلك بدعم احلماية  القطاعات لصالح  تعزيز سياسات متعددة   -
حماية  نظام  وبناء  الفقر؛  حلقة  لكسر  والصيد  والــزراعــة  االجتماعية 
اجتماعية شاملة ومراعية للتغذية؛ دعم برامج ومبادرات توفير فرص عمل 
ألولويات  واالستجابة  والصيادين  املزارعني  صغار  على  والتركيز  الئقة؛ 
لتعزيز  الزراعة  الشباب يف مجال  املشروعات  ودعم أصحاب  املديريات؛ 

النمو االقتصادي لدعم  واستثمار الوظائف وتنمية املهارات.
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 تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف لتعزيز سبل كسب العيش بــ:

متعددة  واخلــدمــات  االقــتــصــادي  التمكني  وفـــرص  العيش  سبل  توفير   -
القطاعات جلميع فئات السكان.

حتسني سبل العيش اجملتمعية واألصول اإلنتاجية واألمن الغذائي لتعزيز   -
املرونة واالعتماد على الذات.

دعم اجملتمعات الضعيفة بالطاقة الشمسية من أجل فرص كسب العيش   -
املستدام وتعزيز تقدمي اخلدمات االجتماعية.

تأهيل وترميم البنى التحتية االجتماعية واالقتصادية، بدعم جلان تنمية   -
اجملتمعات احمللية.

إيجاد فرص عمل مؤقتة استناًدا إلى مشاريع التنمية اجملتمعية.  -

تأسيس منشآت يف شتى القطاعات الفرعية عبر جلان التنمية اجملتمعية.  -

النقد  برامج  بواسطة  والشباب  للنساء  العيش  حتسني فرص سبل كسب   -
مقابل العمل.

على  والتدريب  العمل  ســوق  دراســـات  من  باالستفادة  عمل  فــرص  خلق   -
املهارات، وخصوًصا بني النساء.

تأسيس منشآت صغيرة وذلك بالتدريب على األعمال، وتوفير مستلزمات   -
تأسيسها.

تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف ملواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بـــ: 

الغذائي، وذلك  انعدام األمن  العوامل املباشرة الستمرار تفاقم  احلد من   -
بدعم استئناف دفع املرتبات ملوظفي اخلدمة بصورة مستدامة يف جميع 
أنحاء البالد على وفق اتفاق استكهولم. دعم توفير القدرة على الوصول 
املساعدات  وبرامج  العمل  مقابل  النقد  برامج  توسيع  ودعم  الغذاء،  إلى 

الغذائية مقابل تنمية األصول.

تعزيز مجاالت األمن الغذائي وإنتاج الغذاء، وذلك بدعم برامج مساعدة   -
بصورة  الوقود  توفير  ودعم  الصراع؛  استمرار  من  تضرًرا  األكثر  الفئات 
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الطاقة  أنظمة  توفير  ودعم  الكهربائية  الطاقة  تشغيل  وإعادة  مستدامة، 
تعايف  ودعم  الزراعية؛  الري  أنظمة  أجل  من  ميسورة  بأسعار  الشمسية 
أسواق املدخالت واملنتجات الزراعية واحليوانية والصيد وتقدمي اخلدمات 
الالزمة واملواد األولية ودعم مجاالت التسويق والدعم االستثماري؛ استمرار 
دعم النازحني والعمل على توفير املعاجلات لعودتهم وبناء األصول واإلنتاج.

االجتماعية  واخلــدمــات  البشرية  التنمية  قطاعات  يف  والــتــعــايف  اإلنــعــاش  ثــانــًيــا: 
)الصحة،  والتعليم ، واحلماية االجتماعية(.

 وتتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف يف القطاع الصحي، بـــ:

العمل على استمرار وتوسيع اجلهود اخلاصة بتعميق التدخالت الطارئة   -
الصحية  املؤسسات  والطفولة عبر  واألمومة  اإلجنابية  الصحة  يف مجال 
الكوليرا  انتشار  من  والوقاية  األممية؛  املنظمات  مع  وبالشراكة  الوطنية 
الرعاية  تقدمي خدمات  والسيطرة عليها؛  املنقولة  واألمراض  والدفتيريا، 

احلصة األولية األساسية على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية.

إعداد آلية سريعة ومناسبة لصرف مرتبات العاملني يف القطاع الصحي   -
وتوفير احلوافز املالية اجملزية.

ضمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشغيلية للخدمات الصحية، والعمل   -
على رفع قدرة العامليني الصحيني.

دعم إعادة تأهيل املرافق الصحية.  -

توفير املستلزمات الطبية واألدوية واخلدمات الصحية املتنقلة للنازحني.  -

 تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف يف القطاع التعليمي، بــ:

بدالت  بصرف  وذلــك  التعليمة،  العملية  الستمرار  مفتوحة  املــدارس  بقاء  ضمان 
وإنشاء  والبنات؛  للبنني  مدرسية  وجبات  وتقدمي  رواتبهم؛  املنقطعة  للمعلمني 
فصول دراسية للتعلم املؤقت لألطفال النازحني؛ وتوزيع مواد نظافة وأثاث وكتب 
الطفل  تتمحور حول  متخصصة  برامج  وتوفير  املستهدفة؛  للمدارس  ومستلزمات 
وإجراء  املدرسي  الكتاب  طباعة  متويل  يف  املساعدة  بشدة؛  املتضررة  املناطق  يف 
بناء  يتطلب  مما  للطالب  والعاطفي  النفسي  الدعم  تقدمي  الوطنية؛  االمتحانات 

قدرات املعلمني على تقدمي مثل هذا الدعم.
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مرافق  فيها  مبا  للمباني  ترميم  بإجراء  واملدمرة  املتضررة  املــدارس  تأهيل  إعادة 
على  املتخصص  التعليم  كــادر  تدريب  العامة؛  والنظافة  الصحي  والصرف  املياه 
جمع البيانات يف حاالت الطوارئ وحتليلها؛ تقدمي املساندة الفنية واملالية لتطوير 

القدرات املؤسسية على املدارس واملرافق التعليمية.

تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف لتحقيق احلماية االجتماعية  باآلتي:

التركيز على تأسيس نظام شامل ومستدام للحماية االجتماعية.  -

تعزيز قدرات صندوق الرعاية االجتماعية.  -

وضع تدخالت ذات أولوية يف األمد القصير ملساندة القدرة على التكيف   -
واستئناف وتوسيع نطاق البرامج االجتماعية.

تصميم وتنفيذ برنامج للحماية االجتماعية تعزز برامج ومؤسسات متويل   -
املشاريع الصغيرة واألصغر.

يف  اإلنتاجية  القدرات  ذات  الفقيرة  لألسر  االجتماعية  احلماية  تعزيز   -
مجالي الزراعة والصيد.

دعم برامج احلماية االجتماعية لألسر احملرومة.  -

اإلنعاش والتعايف االقتصادي

أوالً: استقرار االقتصادي الكلي: استقرار املالية العامة، االستقرار النقدي )سعر 
الصرف، واألسعار(

تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف يف املالية العامة، باآلتي:

االعتماد  تقليل  يضمن  الضريبية مبا  العامة وخصوًصا  اإليــرادات  تنمية   -
على التمويل التضخمي والتمويل من اإليرادات النفطية على املدى الطويل.

السيطرة على عجز املوازنة العامة عند احلدود املقبولة اقتصادًيا.  -

رفع كفاءة تخصيص اإلنفاق العام، مبا يكفل رفع نسبة اإلنفاق االستثماري.  -

متويل عجز املوازنة العامة من مصادر غير تضخمية واختيار أقلها كلفة   -
اقتصادية ومالية واجتماعية.
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تتحدد أهداف اإلنعاش والتعايف يف االستقرار النقدي، بــ:

استقرار سعر الصرف والتعايف للعملة الوطنية  وذلك بدعم جهود السالم املستدام 
نصابها  إلى  احلياة  وعــودة  الدائمني  والسياسي  األمني  االستقرار  إلى  املفضي 
ومجراها الطبيعي؛ والعمل على وفق آلية محدد من شأنها حتقق التنسيق والتكامل 
بني السياسات االقتصادية؛ وإعداد خطة أو استراتيجية لتنمية وتنويع الصادرات 
غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية؛ استقطاب مدخرات املغتربني اليمنيني إلى 
الداخل؛ التفاوض مع اجملتمع الدولي لدعم العملة الوطنية سواء عن طريق الودائع 
يف البنك املركزي أو اإلعفاء من الديون السابقة أو فوائدها أو تأجيل السداد مع 

عدم احتساب فوائد للفترة املقبلة.

استقرار األسعار:  وذلك بدراسة االختناقات املسببة الرتفاع أسعار السلع األساسية 
السلع  أســعــار  على  والــرقــابــة  االحتكار  ومحاربة  املنافسة  تشجيع  ومعاجلتها؛ 
األساسية، تنفيذ اإلعفاءات الضريبية على املدخالت الزراعية والطاقة املتجددة 
واملنشآت الصغيرة واألصغر، تطوير آليات الوصول للمحافظات بديناميكية عالية 
نسبة  رفع  زيــادة  تأمني  إليها؛  الغذائية  األساسية  املــواد  إيصال  ضمان  ومتابعة 
على حدة؛  كل محافظة  والدقيق يف  القمح  ملادتي  السلعي  االستراتيجي  اخملزون 
تفعيل أنشطة دورية يف حماية املستهلك والرقابة التموينية والسعرية على السلع؛ 

تخفيض عجز املوازنة إلى احلدود اآلمنة ومتويله من مصادر حقيقية.

التشغيل وتوفير فرص عمل واحلد من البطالة.

حتفيز النمو يف القطاعات اإلنتاجية )القطاع النفطية والقطاعات غير النفطية 
وقطاع الزراعة والصيد وقطاع الصناعة واخلدمات(.

أولويات التعايف وإعادة اإلعمار لقطاعات البنية التحتية، وتضم القطاعات اآلتية:

قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات.  -

قطاع الطاقة.  -

قطاع النقل.  -

قطاع املياه والصرف الصحي.  -

قطاع اإلسكان.  -
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إعادة البناء املؤسسي وبناء السالم االجتماعي

أواًل: العناصر األساسية للبناء املؤسسي كونه شرًطا الزًمــا للشروع يف إعــادة بناء 
البنى التحتية واإلنتاجية واخلدمية وتتمثل باآلتي:

صياغة عقد اجتماعي واقتصادي ومؤسسي جديد )دستور( يركز يف بعده   -
املؤسسي واالقتصادي على تعزيز الثقة لدى املواطنني بالدولة ومؤسساتها 
وحماية الفئات األكثر ضعاف يف اجملتمع، وإيجاد مناخ استثماري مالئم 
الشراكة مع  تعزيز  له بصورة تسهم يف  وداعم  القطاع اخلاص  لتوجهات 
االقتصادي  دورهما  ــادة  وزي املدني  اجملتمع  ومنظمات  اخلــاص  القطاع 

واالجتماعي.

الشمولية يف إعادة البناء املؤسسي، مبعنى التركيز على إعادة بناء املؤسسات   -
احلكومية بشقيها املادي والبشري والتركيز على إعادة بناء القدرات.

جتاوز إخفاقات التجارب السابقة إلعادة اإلعمار يف اليمن.  -

ثانيًا: املتطلبات الداعمة إلعادة البناء املؤسسي وبناء السالم االجتماعي، وتتمثل 
باآلتي:

التوصل إلى اتفاق سالم شامل ومستدام ينهي حالة الصراع واحلرب ويعيد   -
وخاصة  واإلشكاالت  التحديات  لكل  معاجلات  ويضع  نصابها  إلى  األمور 
الناجتة عن تداعيات الصراع ويلغي كل املظاهر املسلحة على النحو الذي 
يجعل السالح املتوسط والثقيل حصريا بيد الدولة، مع تنظيم حيازة وحمل 

السالح الشخصي.

اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية واملؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية   -
وضمان حماية حرية حقوق اإلنسان.

تعزيز التماسك االجتماعي وذلك بخلق الفرص االقتصادية املنصفة جلميع   -
املناطق اليمنية بصورة تسهم يف خلق فرص العمل الالئقة للجميع والتركيز 
على األشخاص والفئات واملناطق األكثر تأثًرا وضعًفا، تساعد يف احلد من 

الفقر والتهميش للفئات أو املناطق كونها ستمثل بؤًرا جديدة للصراع.

املؤسسات  كل  وإعمار  بناء  وإعــادة  العامة،  اإلدارة  حتسني  على  والعمل   -
اخلدمية واإلنتاجية مبا ينهض مبتطلبات املرحلة.
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ضرورة تبني أجندة لإلصالح السياسي واالقتصادي ملعاجلة االختالالت   -
للحكومات  االقتصادية  األولويات  واالتفاق على  اليمنية،  الدولة  بنيان  يف 
القادمة، وباألخص يف جانب السياسات االقتصادية الكلية التي تعزز النمو 

االقتصادي وتعمل على توفير السلع واخلدمات األساسية.

الدراسة امليدانية:

4. نتائج الدراسة امليدانية

     بعد حتليل نتائج استجابات عينة الدراسة يف اجملموعات البؤرية حول املفاهيم 
 ، اليمن  اإلعمار يف  إعادة  ومبادرات  ،وجتــارب  اإلعمار  وإعــادة  للكوارث  الرئيسة 
إعادة  موضوع  حول  السابقة  الــدراســات  به  خرجت  ما  أبــرز  استعراض   بجانب 
اإلعمار يف اليمن،  توزعت استجابة عينة البحث حول استراتيجيات إعادة اإلعمار 
يف اليمن ضمن ثالث مراحل من حيث التنفيذ، وتتمثل باستراتيجيات مرحلة ما 
 ، الصراع  ينتهي  أن  إلى  بها  العمل  ويستمر  احلالية(  )املرحلة  النزاع  انتهاء  قبل 
التعايف(  النزاع مباشرة )استراتيجيات  انتهاء  بعد  تليها  استراتيجيات مرحلة  ثم 
اإلعمار  إعادة  األكثر، ومرحلة  إلى سنة على  6 أشهر  تنفيذها من  ومتتد مرحلة 
)استراتيجيات إعادة اإلعمار( ويبدأ تنفيذها  بعد مرحلة التعايف مباشرة أي بعد 
إنهاء النزاع مباشرة، وقبل الدخول يف سرد هذه االستراتيجيات ، نستعرض نتائج  
نقاش أفراد عينة البحث حول  األطر املؤسسية والقانونية إلدارة عمليات إعادة 

اإلعمار ضمن مراحلها الثالث يف اليمن ، وهي كما يلي :

الهيئة العليا إلدارة عمليات اإلعمار يف اليمن.  

إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو إعداد استراتيجيات إعادة اإلعمار واإلشراف 
على تنفيذها يف مختلف املراحل الزمنية وتهتم بإعداد االستراتيجيات والتنظيم، 
واإلشراف على تطبيق هذه االستراتيجيات وتعديلها، وتتولى أيضا مسؤولية التقييم 
االستراتيجيات  هذه  تنفيذ  لعمليات  والدولي  والوطني  احمللي  واحلشد  واملتابعة 

والتمويل لها وأن تتمتع هذه الهيئة باخلصائص اآلتية:

أن يجري إنشاؤها مبرسوم رئاسي وذات استقالل إداري ومؤسسي.  -

يجب أن حتدد سلطات هذه الهيئة حتديًدا واضًحا، ويصادق مجلس النواب   -
على سلطاته.

ووضع  التخطيط  بوحدة  تتمثل  فرعية  وحــدات  من  الهيئة  هــذه  تتكون   -
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االستراتيجيات، ووحدة تنسيق العالقات العامة، ووحدة املراقبة والتقييم، 
ووحدة الشؤون القانونية، ووحدة اإلدارة املالية.

يجب أن يكون للهيئة العليا بروتكوالت واضحة ومرنة ومشجعة مع الشركاء   -
واملانحني. 

يجب إنشاء صندوق مركزي إلعادة اإلعمار يف اليمن يُدار باملشاركة مع   -
اجلهات  تلك  مع  املبرمة  والتدخالت  االتفاقات  بحسب  املانحة  اجلهات 
والقوانني  اللوائح  بحسب  الصندوق  على  االشراف  املالية  اإلدارة  وتتولى 

الضابطة واحملققة للنزاهة والشفافية.

العليا إلدارة اإلعمار مرونة وسلسلة يف اإلجراءات  للهيئة  يجب أن يكون   -
بعيًدا عن التعقيدات الراديكالية يف املؤسسات احلكومية.

ربوع  مختلف  يف  تنتشر  مستقلة  هيئات  اإلعمار  عمليات  تنفيذ  يتولى   -
اللوائح  العليا إلعادة اإلعمار بحسب  الهيئة  اليمن حاصلة على مصادقة 
والتشريعات الضابطة والضامنة التي تؤكد قدرة هذه الهيئات على تنفيذ 

العمليات املناط بها.

العليا إلعادة اإلعمار ليست معنية بتوفير رواتب موظفني املكاتب  الهيئة   -
الفرعية املصادقة من قبلها.

ترتبط اجملالس احمللية بالهيئة العليا إلعادة اإلعمار من خالل مكاتب أو   -
وحدات اإلعمار احمللية تعتمد من خالل مصادقة اجمللس ومصادقة الهيئة 
العليا على حدٍّ سواء، وتكون ضمن طائلة التشريعات النافذة للهيئة العليا 
وتتمتع باستقالل إداري وصالحيات نافذة ضمن إطار اختصاصها بعيد 

عن تأثير اجمللس احمللي.

من أجل تشجيع التعاون األهلي  تُْعمل صناديق مالية محلية مستقلة حتظى   -
بالدعم من قبل الهيئة العليا إلعادة اإلعمار وتخضع للقوانني والتشريعات 
الضامنة واحملققة للنزاهة والشفافية، األمر الذي سيشجع املبادرات على 

أوسع مستوى يف القرى واألرياف.

يف  اإلعمار  إلعادة  مستقلة  محلية  هيئات  عمل  الدوليني  للمانحني  يحق   -
اليمن مصرحة ومرخصة من قبل الهيئة العليا إلعادة اإلعمار يف اليمن، 
وأن تعمل على وفق أطر قانونية واضحة مبا يحفظ سيادة الدولة وحفظ 
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السلم االجتماعي، وأن متر التمويالت اخلاصة بهم عبر الصندوق املركزي 
لهيئة إعادة اإلعمار يف اليمن، وأن يسهم الشريك صاحب الهيئة احمللية 
بنسبة ال تقل عن %50 يف متويل مشروعات الهيئة العليا إلعادة اإلعمار 
بصفة عامة مالم يكن هناك استثناء بحسب العقد املبرم مع الهيئة العليا 

إلعادة اإلعمار.

العليا إلعادة اإلعمار بعمل تقرير أسبوعي محدث عن سير  الهيئة  تقوم   -
أنشطة اإلعمار يف اليمن ويشارك على املستوى احمللي والدولي من أجل 

املراقبة اجملتمعية ومن أجل احلشد وخلق مناذج النجاح.

تقوم الهيئة العليا بالكشف عن أي عمليات فساد بالوثائق واألدلة وإحالة   -
القضايا إلى احملاكم املدنية احمللية يف احملافظات أو املديريات التي تقع 
ضمن دائرة االختصاص، مبا يضمن خلق الثقة لدى الناس، األمر الذي 

سيجعل منهم رافًدا قوّيًا وفعالًا يف إعادة اإلعمار الذاتي.

النتائج  امليدانية وفًقا لهدف الدراسة : حتديد  االستراتيجيات املناسبة    -
إلعادة اإلعمار يف اليمن.

االستراتيجيات املقترحة إلعادة اإلعمار يف اليمن:  

إن اليمن بحاجة إلى استراتيجيات لإلعمار  تتضمن مجموعة من املبادئ وهي : 
أن تكون وقائية، شاملة ،ومتثل جزًءا من خطط تطوير املستقبل، ومرنة، وحتقق 
مراحل  ثالث  العمل ضمن  إلى ضرورة  الدارسة  نتائج  توصلت  وقد   االستدامة، 

وهي:

املــرحــلــة األولــــى تتضمن  اســتــراتــيــجــيــات مــرحــلــة مــا قــبــل انــتــهــاء الــنــزاع )املــرحــلــة 
احلالية(: 

تعدُّ هذه  مرحلة جمع املعلومات ووضع التوقعات والسيناريوهات احملتملة، وبناء 
على هذه املعلومات ستُوضع السياسات واخلطط واالستراتيجيات وتوزيع األدوار 
لالستعداد والوقاية والتخفيف من أثر الكارثة أو الصراع وستتوزع االستراتيجيات 

على وفق هذه اإلجراءات كاآلتي:

االستراتيجيات الوقائية:  هي استراتيجيات تهتم مبنع نشوب بؤر جديدة للصراع 
أو الكوارث ويف الوقت نفسه تسعى إلى حتقيق دعم بناء السالم وإنهاء النزاع وهي 

كاآلتي:
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استراتيجية تعزيز السلم االجتماعي: وذلك بتبني أنشطة تشجع مبادرات السالم 
والتعايش والقبول باآلخر، وتُستهدف املناطق ذات احلساسية وذات التوتر اجملتمعي 
العنف  من  واحلد  النزاع  استمرار  مبخاطر  ونخبه  اجملتمع  لدى  القناعة  وتعزيز 

القائم على النوع االجتماعي والتنمر على الفئات الضعيفة واملهمشة.

اخملتلفة  األطراف  بني  الصلح  مبادرات  بدعم  وتتحقق  السالم:  بناء  استراتيجية 
املتنازعة وأن تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة يعيش فيها اجلميع، ويف الوقت نفسه 

تسعى إلى دور القضاء والنظام العدلي يف اليمن.

استراتيجية املواجهة: وذلك عن طريق جتهيز اجملتمعات املتوقع تعرضها لكوارث 
بيئية أو صحية أو غير ذلك من الكوارث أو حتى نزاع بالوسائل الالزمة التي متكن 

السكان من مواجهة هذه التهديدات وحتقق لهم النجاة والسالمة.

استراتيجية دعم االستقرار: وذلك بتحقيق االستقرار يف مختلف نواحيه االقتصادية 
أنشطة  استمرار  ودعم  العملة  أسعار  بضبط  ويكون  والسياسية  والبيئية  واألمنية 
البنك املركزي وعودة احلكومة ومزاولة أنشطتها واحلفاظ على استمرار اخلدمات 
الشغالة واحليلولة دون توقفها، واحلرص على عدم تدهور األوضاع والبقاء عند 

الوضع احلالي يف أسوأ احلاالت ما لم يكن يف اإلمكان القيام بالتحسني.

استراتيجية األمن الغذائي: وتكون باحلرص على توفير مخزون سلعي من املواد 
وينبغي  األقل  على  أشهر  ثالثة  ملدة  السكان  احتياجات  تلبي  األساسية  الغذائية 

إشراك وتشجيع القطاع اخلاص ومنحه التسهيالت واحلوافز.

استراتيجية إشراك اجملتمع يف األمن: وتكون بتشجيع مبادرة املناصرة اجملتمعية يف 
مكافحة اجلرمية وأن املواطن شريك وصانع أساس لألمن.
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شكل 6: االهمية النسبية لالستراتيجيات الوقائية

لهذه  األهمية  »درجة  الستراتيجية  النسبية  األهمية  أن  اجملاور جند  الشكل  ويف 
االستراتيجية« دعم االستقرار تساوي 95 %، ويف املرتبة الثانية أتت استراتيجية 
بناء السالم بأهمية بلغت نسبيتها 91 %، أما استراتيجية املواجهة واستراتيجية 
إشراك اجملتمع يف األمن مثلتا %84 لكل منها، وبلغت األهمية الستراتيجية األمن 
الغذائي نسبية 82 %، أما استراتيجية تعزيز السلم االجتماعي حصلت على 78 
% من حيث أهميتها النسبية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نالحظ من الشكل 
أدنى أن جميع االستراتيجيات الوقائية تقع يف حدود فترة االستجابة مهمة جًدا 
مهمة  االستجابة  فترة  تقع ضمن  فهي  االجتماعي  السلم  تعزيز  استراتيجية  عدا 

بحسب إجماع جميع احللقات البؤرية املركزة

شكل 7: درجة األهمية االستراتيجيات الوقائية على وفق بدائل استجابة عينة الدراسة 
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حسب  الوقائية  لالستراتيجيات  النسبية  األهمية  يستعرض  ــي  اآلت ــدول  واجلـ
احملافظات التي ُطبِّق فيها

جدول 3: األهمية النسبية لالستراتيجيات الوقائية حسب احملافظات

االستراتيجيات الوقائيةم
األهمية النسبة األهمية النسبية

للمجتمع الكلي تعزعدنصنعاء
%78%81%78%75تعزيز السلم االجتماعي1
%91 %92%95%85بناء السالم2
%84%84%82%87املواجهة3
%95%95%95%93دعم االستقرار4
%82%89%75%82األمن الغذائي5
%84%89%90%72إشراك اجملتمع يف األمن6

استراتيجيات التخفيف: هي استراتيجيات تهتم بالتقليل من أثر الصراع أو الكوارث 
على املواطنني واجملتمع والدولة عموًما وتتمثل باآلتي:

استراتيجية إغاثية: وذلك بحشد اجلهود اإلنسانية يف دعم اجملتمعات املتضررة 
والتعليمية  واالجتماعية  الغذائية  اجلــوانــب  يف  والنازحني  والهشة،  والضعيفة 

والصحية والبيئية.

استراتيجية تعزيز الثقة: وتتمثل يف حشد اجلهود والشراكة مع املنظمات الدولية 
وتبادل  اإلفــراج  ومبادرات  املدنيني  حتيد  مببادرات  للقيام  النافذة  والشخصيات 
األسرى، ومبادرات خللق مبادئ مشتركة تؤمن بها جميع األطراف بعدم استهداف 

املواطنني والبنى التحتية وفقا للقانون الدولي اإلنساني )اتفاقيات جنيف(. 

ومتكني  اإلمكانات  بتسخير  وتكون  الدولة:  مؤسسات  تفعيل  استراتيجية 
املؤسسات احلكومية من العودة إلى أرض الوطن؛ فاذا كانت احلكومة مبؤسساتها 
غير مستقرة فال ميكنها أن حتقق االستقرار ملواطنيها، ويتضمن ذلك عودة مجلس 

النواب، وأيًضا متكني الدولة من تصدير النفط والغاز وحتصيل املوارد اخملتلفة.

استراتيجية إعمار طارئة: وتنفذ يف املناطق املستقرة ويجري إعمار وتأهيل املرافق 
الضرورية التي متثل أولوية ملحة وبتأهيلها سيكون لها تأثير إيجابي مباشر وسريع.

تشجيع  إلى  تهدف  مبادرات  بتبني  وذلــك  اخلـــاص:  القطاع  حتفيز  استراتيجية 
الداخلي ويجري  النقل  البضائع ومرونة حركة  القطاع اخلاص مثل تسهيل تدفق 

تبنى هذه املبادرات من قبل جميع أطراف النزاع، وأيضا فتح املوانئ وتأهيلها.
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شكل 8:  االهمية النسبية الستراتيجيات التخفيف

لهذه  األهمية  »درجــة  الستراتيجية  النسبية  األهمية  أن  جند  اجملــاور  الشكل  ويف 
أتت  الثانية  املرتبة  ويف   ،%  94 الــدولــة  مؤسسات  تفعيل  دعــم  االستراتيجية« 
استراتيجية تعزيز الثقة بأهمية بلغت نسبيتها 85 %، أما استراتيجية اإلغاثة قد 
 ،%  78 الطارئة  اإلعمار  إعادة  النسبية الستراتيجية  األهمية  وبلغت   ،%  84 أتت 
هذا   %78-%65 نسبيتها  بلغت  بأهمية  القطاع  حتفيز  استراتيجية  أتت  وأخيًرا 
اإلغاثية  االستراتيجية  أن  األدنى  الشكل  من  نالحظ  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من 
واستراتيجية تعزيز الثقة واستراتيجية تفعل مؤسسات الدولة تقع ضمن االستجابة 
مهمة جًدا، أما استراتيجية اإلعمار الطارئة واستراتيجية حتفيز القطاع اخلاص تقع 

ضمن االستجابة املهمة بحسب إجماع جميع احللقات البؤرية.
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شكل9. درجة األهمية االستراتيجيات التخفيف على وفق بدائل استجابة عينة الدراسة

واجلدول اآلتي يستعرض األهمية النسبية الستراتيجيات التخفيف حسب احملافظات 
التي ُطبِّق فيها

جدول 4: األهمية النسبية الستراتيجيات التخفيف حسب احملافظات

استراتيجيات التخفيف#
األهمية النسبة األهمية النسبية

للمجتمع الكلي تعزعدنصنعاء
%84%84%82%87إغاثية1
%85%84%88%83تعزيز الثقة2
%94%91%95%97تفعيل مؤسسات الدولة3
%78%72%77%85إعمار طارئة4
%65%69%63%63حتفيز القطاع اخلاص5

استراتيجيات لالستجابة الطارئة:

الكوارث  حدوث  حال  يف  واملنظمة  السريعة  باالستجابة  تهتم  استراتيجيات  هي 
الطارئة واألحداث املفاجئة غير املتوقعة أو طارئة ومنها:

استراتيجية الطوارئ اإلغاثية: وفقا لهذا االستراتيجية يحدث التدخل ألغراض 
العمل  ل  ويُفعَّ مفاجئة  بطريقة  التي قد حتصل  السيئة  لألحداث  الطارئة  اإلغاثة 
أوبئة يف منطقة ماء، أو حرائق وعليها  أو  أو فيضانات  بها يف حال حدث زلزال 
ينبغي أن تكون الهيئة العليا إلعادة اإلعمار لديها اإلمكانات واملوارد املالية الالزمة 



 استراتيجيات إعادة اإلعمار يف اليمن

75

والصالحيات يف الشروع املباشر والسريع يف إجراءات اإلنقاذ واإلسعاف.

وكما نالحظ من الشكل التوضيح األدنى أن األهمية النسبية لهذه االستراتيجية 
%74 وهي تقع ضمن حدود االستجابة مهمة بحسب إجماع جميع احللقات البؤرية 

املركزة.

شكل 10: درجة األهمية االستراتيجيات الطوارئ على وفق بدائل استجابة عينة الدراسة  

حسب  التخفيف  الستراتيجيات  النسبية  األهمية  يستعرض  اآلتــي  ــدول  واجلـ
احملافظات التي ُطبِّق فيها

جدول 5:  األهمية النسبية الستراتيجيات الطوارئ حسب احملافظات

استراتيجيات الطوارئم
األهمية النسبة األهمية النسبية

للمجتمع الكلي تعزعدنصنعاء

%74 %77%72%75استراتيجية الطوارئ اإلغاثية1

استراتيجيات ما بعد النزاع مباشرة )مرحلة التعايف(

عمليات  تسبق  التي  املرحلة  وهي  التعايف  إلى حتقيق  االستراتيجيات  تسعى هذه 
إعادة اإلعمار ففي أثنائها يعود النازحون وتتوقف األعمال احلربية وتفتح الطرقات 
ويُفرج عن األسرى.. الخ، ومتثل استراتيجيات هذه املرحلة ركيزة أساسية للدخول 

يف عملية اإلعمار وهي :  

استراتيجية بناء السالم: يبدأ تفعيل هذه االستراتيجية فور انتهاء الصراع مباشرة 
وتوضح  اآلخر  وتقبل  السالم  بأهمية  الناس  توعي  متنوعة  مبادرات  ذ  تُنفَّ وفيها 
لهم بشاعة احلرب وآثارها، وأيًضا تسعى هذه االستراتيجية إلى دعم الدولة يف 
إيجاد أطر قانونية جترم أعمال العنف، ومبادرات تشّجع الناس على التخلص من 

األسلحة.
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استراتيجية العدالة االجتماعية: خالل هذه املرحلة يجب تبني مبادرات املصاحلة 
تعدُّ تضحياتهم من أجل  أنواعها وإرضاء املظلومني وتطييب نفوسهم، وأن  بشتى 
ة االختالفات وخلق  الوطن، وأن يحظوا بالتكرمي والتعويض والعمل على تخفيف حدَّ
أرضية مشتركة وأيضا تشجيع املبادرات اإلعالمية الشاملة التي تعزز هذه املرحلة 
والتصدي وجترمي كل عمل من شأنه أن يثير الضغينة أو التنمر الفردي أو الفئوي 

أو املذهبي.

استراتيجية العودة إلى املنزل: وتسعى هذه االستراتيجية إلى إنهاء جميع مخيمات 
النزوح وأماكن اإليواء اخملتلفة كاملدارس أو املرافق احلكومية وذلك بحصر جميع 
جتمعات النازحني وتوفير االحتياجات الالزمة لهم وتعويضهم وبناء منازلهم املدمرة، 
وإعادة تأهيلها، وإعطائهم حوافز مالية للتأقلم عند العودة التي متكنهم من العودة 

إلى قراهم ومدنهم التي أتوا منها قبل الصراع.

نهج  باتباع  التعاقد  يجري  االستراتيجية  هذه  يف  الــطــارئ:  التعمير  استراتيجية 
التعمير  الشروع يف  الطارئة.  األولويات  املقاولني بعد حتديد االحتياجات بحسب 
من قبل شركات كبيرة سواء محلية أم دولية وتُستهدف الطرقات احليوية واملدارس 
واملوانئ واملطارات وقطاعات البنية التحتية األساسية كهرباء، وماء، وصحة ... ألن 

إعمار هذه القطاعات ستعدُّ ركيزة أساسية ملرحلة اإلعمار الشامل.

استراتيجية ال للجوع ال للمرض: يف هذه االستراتيجية تستمر األنشطة اإلغاثة 
ع انتشار اخلدمات الصحية املتنقلة  الغذائية للمجتمعات الضعيفة واملعدمة ويُوسَّ
ويُْعمل على إيجاد مشاريع كثيفة العمالة واعتماد استراتيجية النقد مقابل العمل 

ل دور صندوق الضمان االجتماعي. ويف حال الفئات الضعيفة يُفعَّ

استراتيجية التعايف االقتصادي املبكر: تسعى هذه االستراتيجية إلى تعزيز العملة 
احمللية وتخفيض األسعار إلى املستوى التي كانت عليه قبل اندالع احلرب وتعزيز 
دور البنك املركزي ومتكني املالية العامة للدولة من مزاولة مهامها وتشغيل املوانئ 
واملطارات وتصدير الغاز واملشتقات النفطية، وصرف رواتب املوظفني بصفة دائمة 

دون انقطاع.

االستراتيجية  هذه  تهدف  الصغيرة:  واملشاريع  اخلــاص  القطاع  دعم  استراتيجية 
إلى حتفيز القطاع اخلاص وتوفير الضمانات الالزمة ملمارسة مهامه بسهولة دون 
اإلقراض  مؤسسات  أنشطة  توسيع  إلى  االستراتيجية  هذه  تهدف  كما  مخاطر، 
والتمويل األصغر والتي تخلق املشاريع الصغيرة والتي تخلق عمالة كثيرة وتوجيه 
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أو  واحليواني  الزراعي  كالقطاع  محددة  ومجاالت  اجتاهات  اإلقــراض يف  حوافز 
السمكي مثال )قطاعات انتاجية(.

االستراتيجيات  هذه  تستهدف  حيث  الطبيعية:  احلــيــاة  إلــى  الــعــودة  استراتيجية 
إنهاء جميع التشكيالت العسكرية غير الرسمية التي كانت منخرطة يف العمليات 
النزاع حيث يجري استيعاب هؤالء املقاتلني إما لينخرطوا  أثناء فترة  القتالية يف 
ضمن مؤسسات جيش الدولة، أو ضمن املؤسسات األخرى، أو بحسب دراسة تعد 
وتأهيلهم  السالح  عن  تخليهم  مقابل  اجملزية  املكافئات  م  وتُقدَّ الرغبات  لتحديد 
ليكونوا أصحاب مشاريع صغيرة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع والعمل على عودتهم 

إلى احلياة الطبيعية بعيًدا عن الصراع.

استراتيجية األمن مسؤولية جماعية: تهدف هذه االستراتيجية إلى تبني املبادرات 
اجملتمعية الداعمة لألمن، حيث يعدُّ األمن أرضية محفزة للمستثمرين ويعدُّ ركيزة 
أساسية ضامنة لدميومة جميع أنشطة إعادة اإلعمار، ويشمل ذلك بث اإلحساس 
وكذلك  اليمني  النبيلة يف اجملتمع  القيم  إحياء  وإعــادة  الناس  أوساط  باألمان يف 
وتعزيز شراكة  الضعيفة،  للفئات  احلماية  ومبادرات  األلغام  نزع  مبادرات  تشجيع 

األقسام الشرطية مع اجملتمع، ودور احملاكم والقضاء

وعقد  مبادرات  تبني  إلى  االستراتيجية  هذه  تسعى  البناء:  اإلعــالم  استراتيجية 
وأن  والنزاع  الصراعات  يثير  الــذي  الهدام  اإلعــالم  من  يحد  إعالمي  اجتماعي 
يكون عمل اإلعالم يستند على احلجة والبينة وإال يكون منبًرا للحشد الطائفي أو 
املناطقي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجري تبنى جميع املبادرات اإلعالمية 
السالم، ومجاالت اإلعمار، واملساءلة االجتماعية،  بناء  التوعوية يف مجال  البناءة 

والشفافية املؤسساتية.

استراتيجية إعادة مؤسسات الدولة: يعدُّ وجود الدولة أمًرا أساسيا يف خلق االستقرار 
وستتبنى هذه االستراتيجية مبادرة بناء مؤسسات الدولة اليمنية احلديثة، ابتداء 
من االستفتاء على الدستور وتشكيل األقاليم واحملليات وتعزيز شكل نظام احلكم 

الذي توافق عليه اليمنيون.

ويستعرض الشكل اآلتي األهمية النسبية لهذه االستراتيجيات حيث تعدُّ استراتيجية 
إعادة مؤسسات الدولة ذات أهمية نسبية مطلقة بلغت 100 %، وأيضا بلغت األهمية 
النسبية الستراتيجية العودة إلى احلياة الطبيعية واستراتيجية التعايف االقتصادي 
املبكر 98 % لكل منها، وكذا نالحظ أن بقية االستراتيجيات حصلت على أهمية 
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نسبية ال تقل عن 80 % عدا استراتيجية دعم القطاع اخلاص واملشاريع الصغيرة 
حيث بلغت أهميتها النسبية نحو 70 %

شكل 11: األهمية النسبية الستراتيجيات التعايف
منطقة  ضمن  تقع  االستراتيجيات  جميع  أن  نالحظ  اآلتــي  الشكل  إلى  وبالنظر 
الصغيرة  واملشاريع  القطاع اخلاص  استراتيجية دعم  االستجابة مهمة جًدا، عدا 
وأفــراد  أعضاء  إجماع  بحسب  وذلــك  مهمة  االستجابة  منطقة  ضمن  تقع  فهي 

مجموعات املناقشات البؤرية املركزة التي ُطبِّقت يف احملافظات املعنية. 
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الشكل   النسباآلتي  ويستعرض  تعد    ةياألهمية  حيث  االستراتيجيات  الدولة    لهذه  إعادة مؤسسات  استراتيجية 
بلغت   مطلقة  نسبية  أهمية  األ100ذات  بلغت  وأيضا  إالهمية  %،  العودة  الستراتيجية  الحياة  نسبية  لى 
التعافي   واستراتيجية  الطبيعية 

ا  لكل 98لمبكر  االقتصادي   %
وكذا أ  منها،  بقية نالحظ  ن 

ع حصلت  لى االستراتيجيات 
% 80أهمية نسبية ال تقل عن  

القطاع    عدا دعم  استراتيجية 
الصغيرة  والمشاريع  الخاص 
حيث بلغت أهميتها النسبية نحو 

70 % 

 

 

 

 

 

إ  اوبالنظر  الشكل  أ  آلتي لى  االستراتيجياتنالحظ  جميع  ضم  ن  ا تقع  جد  مهمة  االستجابة  منطقة  عدان   ،  
منطقة االستجابة مهمة وذلك بحسب  استراتيجية دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة فهي تقع ضمن  

   في المحافظات المعنية.ُطب ِّقت  البؤرية المركزة التي   المناقشات  مجموعاتفراد إجماع أعضاء وأ

97%

88%

96%

98%

98%

87%

100%

99%

100%

94%

اعادة المدن

االعمار الذاتي

النقل

التعليم الشامل

المشروعات الصغيرة

اشراك وتعزيز قدرات القطاع الخاص في إعادة 
االعمار

تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة

الصحة

البنية التحتية

التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي

في
تعا

 ال
ات

جي
اتي

ستر
ا

 عافي الت الستراتيجيات النسبية هميةاأل: 10شكل 
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شكل 12:  استراتيجيات التعايف على وفق استجابات أفراد العينة  
يستعرض اجلدول اآلتي األهمية النسبية الستراتيجيات التعايف حسب احملافظات 

التي ُطبِّق فيها
جدول 6:  األهمية النسبية الستراتيجيات التعايف حسب احملافظات

استراتيجيات التعايفم
األهمية األهمية النسبية

النسبة 
للمجتمع 

الكلي
تعزعدنصنعاء

%88%94%83%87بناء السالم1
%94%98%90%93العدالة االجتماعية2
%91%97%90%85العودة إلى املنزل3
%91%100%92%82التعمير الطارئ4
%96%98%95%95ال للجوع ال للمرض5
%98%98%98%97التعايف االقتصادي املبكر6
%70%72%68%68دعم القطاع اخلاص واملشاريع الصغيرة7
%98%100%100%95العودة إلى احلياة الطبيعية8
%86%95%82%82األمن مسؤولية جماعية9
%95%100%92%93اإلعالم البناء10
%100%100%100%100إعادة مؤسسات الدولة11
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استراتيجيات مرحلة إعادة اإلعمار
امللحقيات  ومــزاولــة  بالسالم،  الناس  وشعور  التعايف  مرحلة  من  االنتهاء  بعد    

الدبلوماسية والسفارات نشاطها يُْشرع يف تنفيذ هذه االستراتيجيات:
استراتيجية إعادة املدن: ومتتد هذه االستراتيجية خمس سنوات على األكثر وعن 
طريق هذه االستراتيجية يتم إعمار ما دمره الصراع يف املدن الرئيسة من مباني 
وهذه  والتطوير،  التحديث  نهج  يُتَّبع  اجلانب  هذا  ويف  خدمية  ومنشآت  وشــوارع 

االستراتيجية سوف تخلق فرص أعمال كثيرة.
استراتيجية اإلعمار الذاتي: وتهدف هذه االستراتيجية إلى تبني مبادرات اجملتمعات 
احمللية يف إعادة اإلعمار، حيث ستعمل االستراتيجية على تشجيع اجملتمعات احمللية 
على تشكيل مكاتب أو هيئات خاصة بها إلعادة اإلعمار ذات صناديق مستقلة ممولة 
من تبرعات ومنح السكان احملليني أو املغتربني وتعمل هذه الوحدات بإشراف الهيئة 
العليا إلعادة اإلعمار التي بدورها سوف تتولى تقدمي احلوافز واملشاركة بنسب معينة 
ملشاريع هذه الوحدات، وخلق أجواء تنافسية بني اجملتمعات يف أنشطة إعادة اإلعمار.
استراتيجية النقل: تسعى هذه االستراتيجية إلى حشد الدعم واملبادرات واملنح من 

أجل تنفيذ الطرق االستراتيجية واجلسور واألنفاق يف جميع أنحاء البالد.
استراتيجية التعليم الشامل: تسعى هذه االستراتيجية إلى توفير املشاريع التعليمية 
بناء  وباملثل  السكان  عــدد  مع  يتناسب  مبا  ــدارس  امل ببناء  وذلــك  السكان  جلميع 
اجلامعات الكبيرة واملعاهد املهنية والتقنية القادرة على استيعاب جميع مخرجات 

التعليم األساسي، وجترمي حرمان الفتاة من التعليم.
على  القضاء  إلى  االستراتيجية  هذه  تهدف  الصغيرة:  املــشــروعــات  استراتيجية 
تأهيل  يف  األصغر  التمويل  مؤسسات  مبادرات  تشجيع  طريق  عن  وذلك  البطالة 

ومتكني الشباب من امتالك املشروعات اخلاصة بهم.
استراتيجية إشــراك وتعزيز قــدرات القطاع اخلــاص يف إعــادة اإلعمار: تسعى هذه 
املشاريع  بعض  تنفيذ  يف  وإشــراكــه  اخلــاص  القطاع  تشجيع  إلــى  االستراتيجية 

بالشراكة مع مقاولني خارجيني أو دوليني.
استراتيجية تعزيز إيرادات احملليات وايــرادات الدولة: ستهتم هذه االستراتيجيات 
بواسطة  إيراداتها  وتعزيز  بتوسيع  املناطق  مختلف  يف  احمللية  اإلدارات  بتشجيع 
الذي سيعود على  األمر  لديهم،  املتوفرة  الفرص  تشجيعها ومتكينها من استغالل 

هذه املديريات باخلير.



 استراتيجيات إعادة اإلعمار يف اليمن

81

استراتيجية الصحة: تسعى هذه االستراتيجية إلى تبني مبادرات إعادة اإلعمار يف 
القطاع الصحي ويعدُّ إشراك القطاع اخلاص أمًرا أساسّيًا يف هذا القطاع. 

استراتيجية البنية التحتية: تسعى هذه االستراتيجية إلى تشجيع املبادرات الهادفة 
إلى توفير البنية التحتية الضرورية يف قطاع الكهرباء والطاقة واالتصاالت. 

استراتيجية التكافل اجملتمعي والدمج االجتماعي: لقد خلف النزاع مئات اآلالف 
التي فقدت املعيل  من احلاالت املصابة باإلضافة إلى عشرات اآلالف من األسر 
ومئات اآلالف من النساء األرامل وتسعى هذه االستراتيجية إلى تشجيع مبادرات 
التكافل اجملتمعي والدمج االجتماعي للفئات الضعيفة والهشة والنساء وتعزيز دور 

اجملتمع احمللي يف تبني هذه الشريحة والوقوف إلى جانبها.

تعدُّ  حيث  االستراتيجيات  لهذه  النسبية  األهمية    )13( رقــم  الشكل  يستعرض 
استراتيجية البنية التحتية واستراتيجية تعزيز إيرادات احملليات وإيرادات الدولة 
االستراتيجيات  بقية  أن  نالحظ  وكما   ،100% بلغت  مطلقة  نسبية  أهمية  ذات 
الذاتي  % عدا استراتيجيتي اإلعمار   90 حصلت على أهمية نسبية ال تقل عن 
واستراتيجية إشراك قدرات القطاع اخلاص وتعزيزه يف إعادة اإلعمار حيث بلغت 
األهمية النسبية لكل منهما 88 % و87 % على الترتيب وذلك بحسب استجابة 

جميع أعضاء اجملموعات البؤرية املركزة.
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بناء  وذلك بلى توفير المشاريع التعليمية لجميع السكان : تسعى هذه االستراتيجية إالتعليم الشاملاستراتيجية 
المدارس بما يتناسب مع عدد السكان وبالمثل بناء الجامعات الكبيرة والمعاهد المهنية والتقنية القادرة على  

 ليم. استيعاب جميع مخرجات التعليم األساسي، وتجريم حرمان الفتاة من التع

الصغيرةاستراتيجية   إالمشروعات  االستراتيجية  هذه  تهدف  وذلك  :  البطالة  على  القضاء  طريق  لى  عن 
الخاصة   المشروعات  امتالك  من  الشباب  وتمكين  تأهيل  في  األصغر  التمويل  مؤسسات  مبادرات  تشجيع 

 بهم.

لى تشجيع  تسعى هذه االستراتيجية إ  :عمارقدرات القطاع الخاص في إعادة اإل  شراك وتعزيزاستراتيجية إ
 و دوليين. يع بالشراكة مع مقاولين خارجيين أشراكه في تنفيذ بعض المشار القطاع الخاص وإ

الدولة المحليات وايرادات  إيرادات  المحلية  استراتيجية تعزيز  بتشجيع اإلدارات  : ستهتم هذه االستراتيجيات 
مخ إيراداتها  في  وتعزيز  بتوسيع  المناطق  ا بواسطة  تلف  من  وتمكينها  المتوفرة  تشجيعها  الفرص  ستغالل 

 مر الذي سيعود على هذه المديريات بالخير. لديهم، األ

الصحة إعادة اإلاستراتيجية  مبادرات  تبني  إلى  الصحي ويع: تسعى هذه االستراتيجية  القطاع    د  عمار في 
   .في هذا القطاع   ساسي ا ا أمر  شراك القطاع الخاص أإ

لى توفير البنية التحتية  : تسعى هذه االستراتيجية إلى تشجيع المبادرات الهادفة إاستراتيجية البنية التحتية
   .الضرورية في قطاع الكهرباء والطاقة واالتصاالت 

الجتماعي والدمج  المجتمعي  التكافل  اآلاستراتيجية  مئات  النزاع  خلف  لقد  من  ال :  المصابة  ف  الحاالت 
من النساء األرامل وتسعى هذه   فالسر التي فقدت المعيل ومئات اآلاألالف من  لى عشرات اآلباإلضافة إ

إ  والنساء  االستراتيجية  والهشة  الضعيفة  للفئات  االجتماعي  والدمج  المجتمعي  التكافل  مبادرات  تشجيع  لى 
المح المجتمع  دور  في  وتعزيز  لي 

إلى   والوقوف  الشريحة  هذه  تبني 
 جانبها. 

الشكل    األهمية  اآلتي  يستعرض 
حيث  يالنسب االستراتيجيات  لهذه  ة 

التحتية    د  تع البنية  استراتيجية 
إيرادات  واستر  تعزيز  اتيجية 

97%

88%

96%

98%

98%

87%

100%

99%

100%

94%

اعادة المدن

االعمار الذاتي
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التعليم الشامل

المشروعات الصغيرة

اشراك وتعزيز قدرات القطاع الخاص في إعادة 
االعمار

تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة

الصحة

البنية التحتية

التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي
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شكل 13:  األهمية النسبية الستراتيجيات إعادة اإلعمار عماراإلعادة إ مية النسبية الستراتيجياتهاأل : 12شكل 

ويوضح الشكل اآلتي أن جميع االستراتيجيات التي تقع ضمن منطقة االستجابة مهمة جًدا
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وإ نسبالمحليات  أهمية  ذات  الدولة  بلغت  يرادات  مطلقة  أ100ية  نالحظ  وكما  االستراتيجيات  %،  بقية  ن 
تقل عن  حصلت ع اإلاستراتيج  % عدا90لى أهمية نسبية ال  إيتي  الذاتي واستراتيجية  قدرات  شراك  عمار 

الخاص اإل  وتعزيزه  القطاع  إعادة  منهما  في  لكل  النسبية  األهمية  بلغت  حيث  و 88عمار  على  %87   %
 الترتيب وذلك بحسب استجابة جميع أعضاء المجموعات البؤرية المركزة.

 

 

 

ا ت جميع االستراتيجيات التي ن أاآلتي الشكل  ويوضح  قع ضمن منطقة االستجابة مهمة جد 

 
 الدراسة   استجابة أفراد  عينة  وفق على عمار عادة اإلإ :  استراتيجيات 13شكل 

 

 1فيهاُطب ِّق حسب المحافظات التي  عمار إعادة اإلاألهمية النسبية الستراتيجيات  اآلتي الجدول  يستعرض

 
 ( 2وجزء  ، 1جزء عمار )اإلإعادة  تباستراتيجياالدراسة الخاصة  ةانظر الملحق لالطالع على البيانات األولية لعين 1

شكل 14:  استراتيجيات إعادة اإلعمار على وفق  استجابة أفراد  عينة الدراسة 
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حسب  اإلعمار  إعــادة  الستراتيجيات  النسبية  األهمية  اآلتــي  اجلــدول  يستعرض 
احملافظات التي ُطبِّق فيها

جدول 7: األهمية النسبية الستراتيجيات إعادة اإلعمار حسب احملافظات

استراتيجيات إعادة اإلعمارم

األهمية األهمية النسبية
النسبية 
للمجتمع 

الكلي تعزعدنصنعاء

97 %100 %98 %93 %إعادة املدن1
88 %92 %83 %87 %اإلعمار الذاتي2
96 %100 %92 %95 %النقل3
98 %97 %100 %98 %التعليم الشامل4
98 %95 %100 %98 %املشروعات الصغيرة5

إشراك وتعزيز قدرات القطاع اخلاص 6
87 %91 %87 %83 %يف إعادة اإلعمار

تعزيز إيرادات احملليات وايرادات 7
100 %100 %100 %100 %الدولة

99 %100 %100 %97 %الصحة8
100 %100 %100 %100 %البنية التحتية9
94 %100 %92 %90 %التكافل اجملتمعي والدمج االجتماعي10
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 التوصيات:

لقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من شأنها أن حتضر لعمليات إعادة اإلعمار يف اليمن:

إنشاؤها  ويجري  اإلعمار  إلعادة  عليا  هيئة  استحداث  الرسمية  اجلهات  على  ينبغي   -1
مبرسوم رئاسي،  تعمل على :

وأن  احلالية  استراتيجياتها  األممي ضمن  للتقرير  وفقا  اإلنسانية  االحتياجات  تبني   -
يجري التدخل من خاللها عبر صندوق الهيئة العليا.

تبني االستراتيجيات الواردة يف هذ الدراسة.  -

ويضمن  الهيئة  هــذه  عمل  ينظم  قــانــون  مــشــروع  إعـــداد  الــنــواب  مجلس  على  يجب   -2
االستقاللية والفعالية.

توصيات داعمة للمنظمات:  -3

تبنى أنشطة إعادة اإلعمار ضمن إطار وطني ومؤسسي موحد يحفظ سيادة الوطن   -
دون العمل يف إطار منفصل ومنفرد. 

إشراك اجلهات املانحة واملنظمات الدولية يف إعداد األطر القانونية واإلدارية للهيئة   -
العليا إلعادة اإلعمار مبا يعزز ثقتهم بها ويرسخ الشراكة معها.

دعم املنظمات الدولية واجلهات الرسمية ملثل هذه الدراسات.  -

-  تشجيع ودعم دراسات إعادة اإلعمار على مستوى املناطق واملديريات بحيث تعطي 
صوًرا أكثر وضوًحا وعمقاً.
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مع أنه ال دالئل على نهاية وشيكة للنزاع إال ان من امللح البدء يف وضع االستراتيجيات السريعة 
إلعادة االعمار يف اعقاب العمليات القتالية التي ستنتهي عاجاًل ام آجاًل وقد اثبتت التجارب 

الدولية ضرورة البدء املبكر يف التخطيط إلعادة االعمار

هل يتوفر االمن واالستقرار يف حده األدنى إلعادة االعمار يف منطقتك؟   نعم ،  ال.1
إذا كانت اإلجابة يف الفقرة السابقة ب ال اجب على السؤال التالي:2

أ. و ضح أسباب عدم توفر احلد األدنى من االمن واالستقرار؟
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

اجل  من  الالزم  واالستقرار  االمن  من  األدنى  احلد  لتوفير  عمله  ينبغي  الذي  ما  ب. 
الشروع بعمليات إعادة االعمار؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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هل يتوفر لديكم خطط إلعادة االعمار يف املناطق او الدوائر اخلاصة بكم؟   نعم ،   ال 3

اذا كانت اإلجابة ب نعم اجب على االتي
أ. يرجى ذكر ابرز مضامني هذه اخلطط؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

4

من وجهة نظرك من يجب ان يدير ملف إعادة االعمار يف اليمن؟
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

لقد مر اليمن بعدد من جتارب إعادة االعمار وكانت على مستوى احملافظات وتبلورت 5
هذه التجارب على هيئة صناديق ومجالس...

ما الذي ينبغي عمله من اجل عدم تكرار الفشل يف مبادرات إعادة االعمار من وجهة 
نظرك؟

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

شهدت التجارب السابقة يف إعادة االعمار يف اليمن اختالالت ما الذي ينبغي عمله 6
يف األوضاع التالية:

أ.  عدم وجود خطط إلعادة االعمار؟
.......................................................................................................................................................................................

ب.  استمرار العمليات احلربية؟
........................................................................................................................................................................................

ج.  ماهي  ابرز االسباب  يف فشل املبادرات السابقة ؟
........................................................................................................................................................................................
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إدارية، ام هناك حاجة الى انشاء هيئات ووحدات جديدة؟
..............................................................................................................................................................................
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كما ذكرنا سابقا ان آخر مبادرات إعادة االعمار كانت ممثلة باملكتب التنفيذي )ديسمبر 8
2013م(: شرح التجربة ..

هل انت مع فكرة انشاء مكتب مشابه ملكتب 2013م لالضطالع بعمليات وانشطة إعادة 
االعمار؟     نعم،       ال

إذا كانت اإلجابة ب ال ماهي البدائل التي تراها مناسبة
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

هل انت مع انشاء هيئة عامة مستقلة ودائمة إلعادة االعمار ولديها سياسات خاصة 9
املهمة  االشتراطات  ماهي  نظرك  وجهة  من  االفراد؟  وتوظيف  اخلدمات  لشراء  بها 

والضرورية لهذه الهيئة؟
.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

هل يجب أن حتتوي هيئة إعادة االعمار على أعضاء ممثلني من مجتمع املانحني؟10
...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................................................................................
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ستحتاج 12 النزاع،  انتهاء  بعد  مباشرة  احلالي،  النزاع  انتهاء  توقيت  عن  النظر  بغض 
جهود التعمير الى التركيز على حتقيق االستقرار االقتصادي بسرعة ملساعدة اليمنيني 
على تلبية احتياجاتهم األساسية ووضع األساس للذهاب ابعد من تلقي املساعدات 

املباشرة... من وجهة نظرك وضح كيف ميكن القيام بذلك
...................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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االستبيان

هيئة إعادة االعمار

الفقرةم
غير 

موافق 
اطالق

غير 
موافق الى محايدموافق

حد ما
موافق 
متاما

1
هيئة  بإنشاء  استباقا  يقوم  ان  اليمن  على 

مستقلة وعامه للتعمير 

2
بوالية  االعمار  إعادة  هيئة  تتمتع  ان  يجب 

واضحة لتنسيق جهود إعادة االعمار

3
بالتخطيط  القيام  االعمار  إعادة  هيئة  على 
االستراتيجي  وتصميم السياسات وتنظيم التمويل

على هيئة إعادة االعمار جمع األموال4

5
على هيئة إعادة االعمار التنسيق مع السلطات 
واجلهات  الدولية  واملنظمات  واحمللية  املركزية 

املانحة وأصحاب املصلحة احملليني

6
على هيئة االعمار  وضع اليات واضحة إلجراءات 

الرقابة والتقييم لضمان الشفافية واملساءلة

7
يجب على هيئة إعادة االعمار عمل برتوكوالت 

خاصة بها للتوريد والتوظيف ودفع الرواتب

8
يف  االعمار  إلعادة  مكاتب  هناك  يكون  أن  يجب 
املناطق املتضررة  تتبع الهيئة العامة إلعادة االعمار

9
يتم متكني مكاتب إعادة االعمار احمللية بشكل 
كامل من إدارة مشاريع ذات نطاق معني ضمن 

مجاالت اختصاصها

10
يجب ان يشترك أصحاب املصلحة يف أنشطة مكاتب 

إعادة االعمار احمللية بحسب القدرات والكفاءة

11

واضح  اطار عمل  تضع  ان  العامة  الهيئة  على 
للعمل مع جميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك 
تنسيق املشاريع طويلة األجل واالستراتيجية مع 

احلكومة اليمنية

12

على الهيئة العامة إلعادة االعمار انشاء صندوق 
جماعي جلميع املانحني، سواء أكان يدار من قبل 
الهيئة العامة إلعادة األعمار نفسها او تشترك يف 

إدارته هيئة إعادة االعمار.
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الفقرةم
غير 

موافق 
اطالق

غير 
موافق الى محايدموافق

حد ما
موافق 
متاما

13
إقليمي  او  دولي  امنائي  مصرف  عمل  يجب 

يشرف على صندوق إعادة االعمار

14
على هيئة إعادة االعمار ان تنشئ وحدة للرقابة 
والتقييم جنبا الى جنب مع الكيانات احلكومية 

القائمة

15
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  يشمل  ان  ينبغي 

إلعادة االعمار  ممثلني من مجتمع املانحني

16
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  يشمل  ان  ينبغي 

إلعادة االعمار ممثلني من مجلس الوزراء

17
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  يشمل  ان  ينبغي 

إلعادة االعمار ممثلني من القطاع اخلاص

18
ينبغي ان يرأس مجلس إدارة الهيئة نائب رئيس 
الوزراء لضمان حصوله على اعلى مستوى من 

الدعم.

19
مدير  العامة  الهيئة  إلدارة  يكون  ان  ينبغي 

تنفيذي يعني بالتوافق من قبل جميع األعضاء

20
يجب ان تكون مسؤوليات مجلس اإلدارة منصوص 

عليها بوضوح يف املرسوم املنشئ للمكتب؟

21
يجب ان تقتصر مسئوليات مجلس إدارة هيئة 
االعمار على التوجيه واالشراف على املستوى 

االستراتيجي فقط؟

22
لهيئة  التنفيذية  اإلدارة  امتالك  ضمان  يجب 
إعادة االعمار املرونة املطلوبة لتنفيذ املشاريع 

بشكل فعال؟

23

يجب ان يًتبع مجلس إدارة هيئة االعمار عملية 
لتعيني  اجلدارة  على  وقائمة  وشفافة  تنافسية 
مديره التنفيذي ومديري مكاتب إعادة اإلعمار 

احمللية وجميع املوظفني
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الفقرةم
غير 

موافق 
اطالق

غير 
موافق الى محايدموافق

حد ما
موافق 
متاما

24

على هيئة إعادة األعمار ان تسعى الى اشراك 
املهنيني واملواطنني اليمنيني يف جميع القطاعات 
واحمللية  املركزية  املستويات  على  االقتصادية 

لتسهيل األعمال الفنية إلعادة االعمار؟

25
منظمات  اشراك  االعمار  إعادة  هيئة  على 
من  املنفذة  املشاريع  تقييم  يف  املدني  اجملتمع 

قبل مكاتب إعادة االعمار احمللية

26
أصحاب  اشراك  احمللية  االعمار  مكاتب  على 
الى  ورفعها  االحتياجات  حتديد  يف  املصلحة 

الهيئة العامة إلعادة االعمار 
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ملخص الدراسة:

العمراني  التوسع  بفعل  الزراعية  األراضي  مراقبة  إلى  الدراسة  هدفت         
ومعرفة أثر تقلص األراضي الزراعية يف اجلانب التنموي يف منطقة الدراسة، وذلك 
عن طريق إنتاج اخلرائط الرقمية املتمثلة بالتوسع العمراني، واألراضي الزراعية، 
الدراسة  منطقة  يف  2017م  إلى  1984م  عام  من  الفترة  خالل  البور  واألراضي 
الدراسة إضافة  مناهج عديدة يف  اُستخِدمت  وقد  كم2،   361 تبلغ مساحتها  التي 
اإلحصائي  والتحليل  الطبوغرافية،  واخلرائط  الفضائية،  والصور  االستبانة،  إلى 
واملكاني، بهدف اخلروج بعدد من اخلرائط التي توّضح تقلص األراضي الزراعية، 
خالل مراحل مختلفة وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج املهمة، حيث وجدت 
الدراسة أن مساحة التوسع العمراني قد ارتفعت من 3.80كم2 يف عام 1984م إلى 
115.5كم2 يف 2017م، رافق ذلك تقلص مساحة األراضي الزراعية من 238.2كم2 
إلى  119كم2  من  البور  األراضي  مساحة  وتزايدت  نفسها،  للفترة  كم2   92.15 إلى 

153.6كم2.

      وكشفت الدراسة أن تقلص األراضي الزراعية أثر يف اجلوانب التنموية ومنها 
التنمية الزراعية من حيث قلة اإلنتاج الزراعي، وتقلص املساحات الزراعية، وكذلك 
على التنمية البيئية املتمثل يف  تقلص املساحات اخلضراء، وتشويه املنظر اجلمالي 
للجبال، وتأثيره يف املناخ احمللي نتيجة تقلص املساحات اخلضراء والتوسع الذي 
أثر يف درجة احلرارة ويف الرطوبة النسبية، ويف حركة الرياح ليتباين هذا التغير بني 
منطقة وأخرى حيث يكون املناخ احمللى أكثر استقراًرا يف األطراف وأكثر تطرًفا يف 

املركز حيث التوسع العمراني واملناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة.

للجبال،  اجلمالي  املنظر  وتشوه  اجلبلية  املناطق  تغير  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
يف  تسببت  التي  العوامل  أهم  أن  الدراسة  وبينت  السياحية،  التنمية  يف  أثر  قد 
تدهور األراضي الزراعية هي الطرق، وزيادة حجم السكان، وكانت أبرز توصيات 
وتوجيه  الزراعية،  األراضي  على  البناء  متنع  صارمة  قوانني  وضع  هي  الدراسة 
التطور العمراني نحو األراضي البور غير الزراعية، و سن القوانني، والتشريعات، 
األراضي  على  احلفاظ  أجل  من  ذلك  إلى  احلاجة  دعت  كلما  ومواصلة حتديثها 

الزراعية، التي متثل أهم ركائز التنمية الزراعية، البيئية، والسياحية.
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املقدمة:

الدراسات احلديثة  أهم  الزراعية من  العمراني على حساب األراضي  التوسع  إن 
العاملي  املستوى  على  والدراسات  األبحاث  من  كثير  بها  ت  اهتمَّ التي  والتطبيقية 
واإلقليمي واحمللي؛ وذلك ملا له من دور كبير يف حتقيق التنمية وحتسينها، السيما 
إلى تناقص يف  ى  أدَّ العمراني  ناجت عن سوء استخدام األرض، وهذا  التوسع  أن 
الغطاء النباتي، وتغير يف النظام األيكولوجي لألرض والبيئة ويظهر ذلك جلّيًا يف 
املدن ومختلف التجمعات السكانية التي حتتل حالّيًا أكثر من 2 % من سطح األرض 

)لستربراون وأخرون،1985م، 220(.

وكذا فأن األنشطة البشرية اخملتلفة، التي أسهمت يف تلبية حاجة اإلنسان املستمرة، 
وامللحة دائًما يف إيجاد أكبر رفاهية ممكنة على سطح األرض قد أدَّت إلى تنامى 
عن  بعيدة  عشوائية  وبطريقة  مدروسة  غير  بصورة  األراضي  امتالك  يف  الطلب 
الزراعية  األراضي  على  خطيرة  تغيرات  حدوث  إلى  ى  أدَّ مما  التنموية،  اخلطط 
اخلصبة، وهذه األنشطة البشرية قد أثرت بطريقة مباشرة يف اجلوانب التنموية 
التي تهدف إلى حتقيق الرفاهية والتقدم االجتماعي لكثير من الدول التي تعاني من 
ظاهرة التوسع العمراني على األراضي الزراعية، دون مراقبة جادة مما تسبب يف 
كثير من اخلسائر، والعوائق التنموية ومنها تدهور القطاع الزراعي، واألمن الغذائي 
إضافة إلى وجود كوارث طبيعية أدَّت إلى حدوث  نوبات اجلفاف والفيضانات مما 
ى إلى تزايد نسبة سوء التغذية يف البلدان التي تتميز بارتفاع الكثافة السكانية  أدَّ
املعتمدة على الزراعة وعلى األمطار أو الري نتيجة حدوث نوبات اجلفاف الدورية، 
التي أودت بحياة أكثر من3 مليون ونصف مليون وفاة سنوية، ومن ثم حدوث تذبذب 
يف األنظمة األيكولوجية، وفقدان الرطوبة، ومن ثمَّ حدوث التصحر، وجفاف التربة. 

      وقد أشارت دراسة )احلفيان،2001م، 18( إلى أن الدول النامية تعاني من 
الوسط  وتدمير  الزراعية،  األراضي  تدهور  الذي عمل على  السكان  ازدياد حجم 
البيئي لعدد من الكائنات احلية، و تغير املوطن الطبيعي لها، وإجبارها على ترك 
موطنها واالنتقال إلى بيئة جديدة ، ومن ثم موت الكائنات احلية وليس ذلك وحسب 
التنمية  يف  تدهور  حدوث  إلى  أدى  السامة مما  املواد  وانتشار  التلوث،  ظهور  بل 

البيئية.

العمراني على  التوسع  تعاني من  العالم  اليمنية كغيرها من دول      واجلمهورية 
األراضي الزراعية يف أغلب املدن احلضرية، الذي تزامن مع دخول اليمن مرحلة 
النهضة، والتنمية منذ بداية الثمانينيات، وتسارعت مع حتقيق الوحدة بني الشطرين، 
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وأسهم ذلك يف سرعة ربط احملافظات مع بعضها بعًضا عن طريق شق الطرقات 
وتوسع عمران املدن املصاحبة للتنمية احلضرية واالقتصادية، مما نتج عنها هجرة 
العشوائي يف  البناء  و تسارع  املناطق احلضرية،  إلى  داخلية عالية وغير منتظمة 
والتجارية  السكنية  العمراني لألغراض  التوسع  اء  بيئية جرَّ آثاًرا  املدن مما خلَّف 

والصناعية على حساب األراضي اخلصبة .

املساحات  تقلص  ومنها  التنموي  تأثير سلبي يف اجلانب  عليه  ترتب        وهذا 
الزراعية خصوًصا على األودية، وكذا فأن التوسع العمراني على مشارف الطرق 
قد أفرز مشكالت بيئية ذات تأثيرات بعيدة املدى يف اجلانب التنموي أيًضا، ومنها 
التقليل من اإلنتاجية الزراعية، وتدمير الغطاء النباتي و اجنراف التربة، وحتويل 

مجاري املياه، وحدوث االنزالقات الصخرية.

وأثره يف  الزراعية  األراضي  على  العمراني  التوسع  اختير موضوع  هنا  ومن     
اجلانب التنموي  يف مدينة أب موضوًعا للدراسة، السيما أن مثل هذه الدراسة تعدُّ 
من الدراسات اجلغرافية التطبيقية احلديثة التي لها دور يف دعم اجلوانب التنموية، 

سواء أكان يف التنمية االقتصادية أم التنمية البيئية. 

     وقد استخدمت تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية واستخدمت 
بيانات وإحصائيات و صور فضائية للقمر الصناعي Tm-ETm+ Land sat-7 من 
أجل مراقبة التغيرات األرضية خالل فترات زمنية مختلفة، ورسم حدود ذلك التغير 
الدراسة يف  بينته  الذي  التدهور  ملدى حدوث  املوضحة  املساحات  فارق  وحساب 
أثناء النزول امليداني ومطابقته مع املرئيات الفضائية ، ثم اخلروج بنتائج وتوصيات 
وتوقعات مستقبلية تساعد اخملططني على صنع القرار الهادف إلى حلٍّ املشكالت 

واحملافظة على ما تبقى من األراضي الزراعية ولتحقيق التنمية املستدامة .
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- مشكلة الدراسة:-

ى إلى تقلص األراضي الزراعية مما أثر يف اجلانب      إن التوسع العمراني قد أدَّ
التنموي مبختلف مجاالته سواء أكان يف اجلانب الزراعي أم السياحي، أم اجلانب 

البيئي، وقد جاءت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:-

-هل هناك توسع عمرانّي على األراضي الزراعية خالل الفترة من 1984م - 2017م؟

- ماهي العوامل التي أسهمت يف زيادة التوسع العمراني ؟

- كيف أثر التوسع العمراني يف األراضي الزراعية على اجلوانب التنموية؟

- ما دور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف حتقيق التنمية؟   

- أهداف الدراسة :-

ميكن تلخيص األهداف الرئيسة لهذه الدراسة فيما يأتي :

-  إنتاج خرائط رقمية توضح التوسع العمراني على األراضي الزراعية خالل الفترة 
1984م- 2017م باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد.

- معرفة العوامل التي أسهمت يف تقلص األراضي الزراعية.

- منطقة الدراسة:-

احلدود املكانية

     تقع منطقة الدراسة يف محافظة إب يف املنطقة اجلنوبية الوسطى للجمهورية 
اليمنية، كما هو موضح يف خريطة )1( بني دائرتي عرض °13 -55 و 14° -50 
وخطي طول °44 -15 و °44 -50 شرًقا، ويحدها من الشمال مديريتا اخملادر 
وحبيش، ومن اجلنوب مديريتا السبرة وذي السفال، السياني ومن الشرق مديريتا 
الدراسة  منطقة  وتتميز  ومذيخرة،  العدين  مديريتا  الغرب  ومن  والسبرة،  بعدان 
بأنها أغزر منطقة يف اليمن من حيث كمية األمطار التي تصل إلى نحو 1200ملم 
سنوًيا )اجلهاز املركزي لإلحصاء،2004م، 23(، وكذا تتميز منطقة الدراسة بوجود 
اجلاد  االهتمام  إلى  وحتتاج  للتدهور  تتعرض  التي  اخلصبة  الزراعية  األراضي 
نسبّيًا،  دافئ  مناخ  من  الدراسة،  منطقة  به  تتسم  ما  إلى  إضافة  عليها،  للحفاظ 
ومنبع لعدد من األودية، حيث تبلغ مساحة منطقة الدراسة 361 كم²، وتتميز أيًضا 
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بتنوع تضاريسها وارتفاعاتها التي تتراوح من 600م إلى 3350م.

- احلدود الزمنية 

    تتناول الدراسة التوسع العمراني على األراضي الزراعية وأثر ذلك يف اجلانب 
التنموي املصاحب له خالل املدة الزمنية منذ عام 1984إلى عام2017م.

املنهجية:-

تستند هذه الدراسة إلى املنهج التحليلي عن طريق دراسة التغير الذي حدث يف 
األراضي الزراعية بفعل التوسع العمراني  يف منطقة الدراسة وباتباع اخلطوات 

اآلتية:

- دراسة التغير الزمني يف األراضي الزراعية عن طريق املقارنة الزمنية للتوسع 
العمراني عليها. 

 - استخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية إلنشاء الطبقات، وإضافة 
معلومات،  وتصحيح الصور، وترقيم املعلومات، وحساب املساحات اخلاصة بأنواع 

الغطاء األرضي.

 - تصنيف الغطاء األرضي باستخدام تصنيف اندريسون .
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- البيانات املستخدمة

     ويتمثل ذلك يف جمع البيانات وحتليلها يف هذا البحث وذلك عبر خطوتني هما: 
العمل املكتبي، والعمل امليداني .
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-العمل املكتبي

data collection and input  أ- جمع وإدخال البيانات

 -  البيانات غير املكانية وذلك عن طريق أخذ مراجع وتقارير مبا يخص املوضوع 
بوجه خاص أو بوجه عام.

الفضائية  واملرئيات  اخلرائط  على  االعتماد  يف  ذلك  ويتمثل  املكانية  البيانات   - 
اآلتية:

- اخلريطة الطبوغرافية.

- خريطة مدينة إب مقياس 50000:1 سم لعام 1973م، ولوحة رقم 1544، الصادرة 
عن مصلحة املساحة والسجل العقاري.

- املرئيات الفضائية وذلك لدراسة مراحل تغير الغطاء األرضي، وجرى االعتماد 
على الصور اآلتية كما يف جدول )1(.
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جدول )1(:املرئيات الفضائية التي جرى االعتماد عليها يف دراسة الغطاء األرضي

األهداف اإلجراءات املتبعة من أجل 
استخراج البيانات

عدد
الباندات

بيانات
التاريخ

الدقة
املكانية

نوع القمر 
الصناعي

نوع 
املستشعر األعوام م

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

7
30/9/1984م

30 Landsat 5 Tm 1984 1

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

7
30/9/1990م

30 Landsat 5 Tm 1990 2

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

7
5/5/1995م

30 Landsat 5 Tm 1995 3

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

7
23/12/2000م

30 Landsat 5 Tm 2000 4

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

11
26/10/2010م

30 Landsat 8 ETm 2010 5

حتديد أصناف ومساحة 
الغطاء األرضي واملتمثل 

باألراضي الزراعية، واألراضي 
البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
املوجه لتصنيف 
الغطاء األرضي 
باستخدام برنامج

ERDIS

11
24/10/2017م

30 Landsat 8 ETm 2017 6

www usgs earth explore : املصدر
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 satellite image Processing :ب- معاجلة بيانات املرئيات الفضائية

عالية  معلومات  قاعدة  بناء  سبيل  مهمة، يف  الفضائية  الصور  معاجلة  عملية  إن 
الدقة لدراسة التوسع العمراني على األراضي الزراعية، والسيما أن الصورة 
تكون بصورتها اخلام، وال تكون صاحلة للدراسة، إضافة إلى أنها تسبق عملية 

التحليل والتصنيف. 

وقد استخدمت برامج عديدة أبرزها برنامج ERDAS imagine 2014  يف املعاجلة، 
ومرت معاجلة املعلومات باملراحل اآلتية:-

 radiometric correction التصحيحات الراديو مترية -

geometric correction   التصحيحات الهندسية -

  special processing املعاجلة اخلاصة -

ج- حتديد منطقة الدراسة 

creat data base د- إنشاء قاعدة البيانات

 - تصنيف الغطاء األرضي:

َزت الدراسة بإتباع التصنيف األخر وهو التصنيف املوجه، وهو عبارة عن      ُجهِّ
اختيار مناذج مسبقة من قبل الباحث قائمة على اخلبرة من خالل املعرفة املسبقة 
هذه  تطابقت  وقد  األرضي  الغطاء  ألصناف  الباحث  خبرة  أو  الدراسة،  مبنطقة 

الدراسة مع )دراسة العاني وأخرون2011م(.

 وجرى االعتماد على اخلطوات اآلتية يف التصنيف املوجه مثل الدمج بني التصنيف 
املوجه والتصنيف غير املوجه من أجل اخلروج أوالً بخريطة الغطاء األرضي ذي 
املستوى األول للتصنيف ثم االعتماد على التصنيف غير املوجه يف سبيل اخلروج 
بخريطة املستوى الثاني للتصنيف الغطاء األرضي وتوضيح مساحة كل صنف مع 

توزيعها املكاني وأين تتركز يف منطقة الدراسة .
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: Data modiling and analisis منذجة البيانات وحتليلها -

ملنطقة  العمراني  التوسع  بفعل  الزراعية  األراضي  على  التغيرات  مراقبة  وهى 
التغيرات،  معرفة  أجل  من  عديدة  طبقات  وتكوين  مقارنات  وعمل  الدراسة، 

وحتديد نوعية التغير سلًبا أم أيجاًبا .

العمل امليداني: 

الدراسة بصورة مستمرة  اتباعها يف سير  التي جرى  اإلجراءات  أهم        وهو 
بهدف مالحظة ورصد التغيرات يف منطقة الدراسة، ومدى موافقتها يف الصورة 
مساحة  تغير  يف  وأثره  العمراني،  التوسع  اجتاه  ومالحظة  واخلرائط،  الفضائية 
األراضي الزراعية، ومجاري الوديان واملناطق اجلبلية، إضافة إلى ذلك فإن عملية 
النزول امليداني ملنطقة الدراسة لها أهمية بالغة يف احلصول على معلومات جديدة 

ومحدثة. 

ويف أثناء الدراسة امليدانية استخدمت الوسائل األتية:

املناطق  تثبيت  ذلك  من  والغرض   :  1:50000 رسم  - خرائط طبوغرافية مقياس 
واملناطق اجلبلية،  بالضبط،  وماهي أسماؤها  السهلية،  املناطق  مثل  الطبوغرافية 
وأين توجد، وماهي درجة االنحدار ملناطق التوسع العمراني على األراضي الزراعية.

- صورة فضائية ورقية قدمية، وحديثة: الغرض منها حتديد املوجود يف الصورة 
الكبيرة  املساحة  ذا  الزراعيَة  األراضي  وخصوًصا  الواقع  أرض  على  ومطابقتها 
والواضحة، أما املناطق االنتقالية والصغيرة  فيكون من الصعب متييزها فيجري 
أخذ صورة من برنامج google earth  والغرض منها معرفة املناطق االنتقالية، يف 
ويجري  املعالم  واضحة  غير  انتقالية صغيرة  منطقة  وهي  األرضي،  الغطاء  أنواع 

التأكد منها ومعرفتها .

على  العمراني  التوسع  مدى  توضح  صور  ألخذ   )Digital Camera): تصوير  آلة   -
األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة .

والعرض  الطول  خط  مواقع  لتحديد   :  )GPS) Global positioning system جهاز   -
لألراضي الزراعية، واملناطق اجلبلية، وامتداد التوسع العمراني.

- حتديد مناطق التدريب ) training areas( : إن إعداد مناطق التدريب ميثل معرفة 
مسبقة، و جيدة ملنطقة الدراسة، بحيث تكون الصورة الفضائية متوافقة متاًما على 
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أنواع  ملعرفة  العلمية  أهم اخلطوات  امليداني ميثل  العمل  أن  الواقع، السيما  أرض 
البد  التصنيف  يف  ة  الدقَّ حتديد  أجل  ومن   ، ووصفها  األرضي  الغطاء  وأصناف 
د مناطق التدريب، وذلك  من توفير البيانات واملعلومات املرجعية املسبقة حتى حُتدَّ
بعمل نقاط GPS  لتحديد مناطق التدريب، وحتديد أنواع الغطاء األرضي ملنطقة 
التصنيف املوجه يف مرئيات الصور الفضائية، مع  الدراسة، ومن ثم املطابقة بني 
وعمل  املدروسة،  الدراسة، وعمل حصر لألصناف  منطقة  األرض يف  الواقع على 
التحليل البصري للصور، وحتديد أمناط الغطاء األرضي واملناطق التي حتتاج فعاًل 
إلى نزول ميداني، حيث إن األصناف تكون واضحة من خالل الصورة الفضائية، 
واملناطق  الزراعية،  واألراضي  العمراني،  التوسع  مثل  الثابت  االستخدام  وخاصة 
النزول  أثناء  التأكد منها يف  اجلبلية. وبعض األصناف تكون غير واضحة فيجري 
دت مناطق التدريب، حتى يجري  امليداني، وبحسب أهداف البحث احملددة؛ لذلك ُحدِّ
ًة، وهو اختيار مواقع صغيرة وعمل أكثر من ثالثني نقطة  التزويد بتفاصيل أكثر دقَّ
ثم  األرضي،  الغطاء  يف  املناطق  مختلف  متثل  حتى   ground control points
دراسة العالقة بني القيم الرقمية، واألصناف املدروسة، وقد جاءت طريقة الدراسة 
اختيار عدد  )الشيخ،2012م،321( يف  دراسة  متوافقة مع  امليداني  النزول  أثناء  يف 
النقاط يف أثناء النزول امليداني، ثم تأتي مرحلة حتديد ومراقبة التغير يف األراضي 
الزراعية، السيما أن األراضي الزراعية تتميز بالتغير املستمر فالبد أن يكون الباحث 
على دراية تامة بنوع التغيير الذي حدث وال يكون إال بالتقصي، والتحري امليداني. 

- عمل املقابالت

    وذلك بعمل مقابلة مع املزارعني، وأفراد منطقة الدراسة عن طريق االستبانات 
على  العمراني  التوسع  دراسة  يف  اإلحصائي  بالتحليل  واخلروج  استخدمت  التي 
األراضي الزراعية ملنطقة الدراسة، إضافة إلى جتهيز أسئلة للمسؤولني يف مكاتب 
إضافة  التغير،  هذا  عن  الناجت  البيئي  التدهور  مدى  ومعرفة  الدراسة،  منطقة 
اجلفاف،  وقت  األولى  املرحلة  وملرحلتني:  الدراسة  ملنطقة  الباحثة  مالحظة  إلى 
واألخرى يف وقت األمطار من أجل معرفة األراضي الزراعية املزروعة واألراضي 

غير املزروعة.

  data output إخراج البيانات-

من خالل خرائط عديدة منها :
1 - عمل تصنيف موجه اعتماًدا على الدراسة امليدانية لكل صورة فضائية للغطاء 

األرضي يف منطقة الدراسة. 
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2 -   مراقبة التغيرات )change detection( وهو عمل مقارنة لكشف التغير خالل 
1984م –2017م اعتماًدا على نتائج التصنيف املوجه.

3 -  بناء إمنوذج لكشف تغير الغطاء األرضي ودمج اخلرائط الرقمية. 

 ،ARC MAP ثم االنتقال إلى برنامج ،vector إلى Raster 4-  حتويل البيانات من
ثم  ومن  عديدة  ملراحل  األرضي  الغطاء  أصناف  مساحات  حساب  أجل  من 
يف  التغير  ذلك  وأثر  التغير  مدى  ومعرفة  للمقارنة  عديدة  بخرائط  اخلروج 

اجلانب التنموي ملنطقة الدراسة، وعليه ُعِملت اخلرائط اآلتية:

-  خرائط أصناف الغطاء األرضي على مستوى منطقة الدراسة خالل الفترة من1984م 
إلى 2017م.

-أواًل:- كشف التوسع العمراني على األراضي الزراعية باستخدام وسائل نظم 
املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد خالل الفترة من 1984م- 2017م :-

1 -  التوسع العمراني على األراضي الزراعية ملنطقة الدراسة ما قبل فترة 1984م

    تبني خريطة )2( نتيجة حتليل صورة القمر الصناعي ) Landsat( لعام 1984م 
األرضي  الغطاء  أقل مساحة يف  فمازال ميثل  كبيًرا  يكن  لم  العمراني  التوسع  أن 
الدراسة،  إجمالي مساحة منطقة  % جدول)2( من  بنسبة 1.05  بنحو 3.80كم² 
كما هو موضح يف شكل )1( وامتدَّ التوسع العمراني على جانب طريق تعز صنعاء 
باجتاه جنوب منطقة الدراسة، وطريق العدين باجتاه الغرب. إضافة إلى أن هناك 
بفعل  تغيرت  ولكنها  الدراسة،  منطقة  تفيد  كانت  التي  االستعماالت  من  الكثير 
واختلطت  دخلت  املرحلة  هذه  ويف  الفاضية،  املساحات  ومنها  العمراني  التوسع 
استعماالت األرض، على امتداد الطرق، ومنها االستعماالت الصناعية حيث تركز 
اجلانب اخملتلط، الذي يتكون املبنى الواحد من استخدامات مختلفة منها التجاري، 
مساحتها  من   %  1.4 فقدت  فقد  الزراعية  األراضي  أما  والصناعي  والسكني، 
ملصلحة التوسع العمراني وبلغت مساحته238.2كم² بنسبة  65.98 % من إجمالي 

مساحة منطقة الدراسة.

    ومن ثمَّ فإن األراضي الزراعية لم يالحظ حدوث التغييرات عليها بدرجة كبيرة 
حيث مازال هناك اهتمام باألرض، ومن ثمَّ مازالت عملية التنمية الزراعية القائمة 
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توازن يف  األثر يف وجود  لها  وكان  الزراعية موجودة  األراضي  على احلفاظ على 
اجلوانب البيئية، والطبيعية، حيث لم يطرأ أي تغيير يف األراضي البور التي هي 
عبارة عن مناطق جبلية متيزت بوجود األحراش واحلشائش حيث تشغل مساحة 

تقدر بنحو119كم2 بنسبة %32.97 من إجمالي مساحة منطقة الدراسة.
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2-  التوسع العمراني على األراضي الزراعية ملنطقة الدراسة خالل الفترة من2011م 
إلى2017م

ملنطقة  الزراعية  األراضي  على  احلالي  العمراني  التوسع  بدراسة  االهتمام  إن 
التغيرات  البحث يف معرفة وكشف  تهم  التي  املرتكزات  أهم  أحد  الدراسة، ميثل 
يف منطقة الدراسة من جهة، ومعرفة مدى تأثيرها يف اجلوانب التنموية املصاحبة 
لهذا التوسع العمراني من جهة ثانية، وخصوًصا أن املراحل السابقة قد حددت ما 
كانت عليه يف وضعها الطبيعي، ولكن هذه املرحلة أكدت حدوث التغير املستمر بفعل 
األنشطة البشرية اخملتلفة، وأبرزها التوسع العمراني، حيث جند أن مساحته بلغت 
115.15كم²  بنسبة 32 % من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، كما هو موضح يف 
شكل )2( وهذا يعني أن التوسع  زاد بفارق 35.1كم²، خالل سبع سنوات، وكان هذا 
التوسع يف اجلهة الغربية، على طريق العدين مبسافة 9.96 كم لتصل آخر احلدود 
لها يف منطقة دار املرجوم يف بني مدسم شمال مديرية جبلة وأقصى جنوب غرب 
مدينة إب، أما يف اجلهة اجلنوبية فإن التوسع العمراني كان على طريق تعز صنعاء، 
وبصورة أقل من طريق العدين غرًبا، ويعزى ذلك إلى وجود محطة املعاجلة، وهذا 
أثر يف محدودية التوسع يف هذه اجلهة، فنجد أن التوسع العمراني عليه مبسافة6.8 
العوتلية  إلى منطقة  والتعمير  البناء  الغربية فقد وصل  أما اجلهة اجلنوبية  كم²، 
يف مديرية جبلة، حيث لم يقتصر التوسع على الشوارع الرئيسة فقط، ولكن امتدَّ 
بدرجة كبيرة ما بني شارع العدين، وشارع تعز، ويعزى هذا التوسع الكبير يف هذه 
اجلهة بدرجة أساسية إلى عدم وجود محددات طبيعية بارزة متنع التوسع يف هذه 
اجلهة ولكن جند أيًضا أن التوسع العمراني يف منطقة الدراسة كان يف بداية األمر 
بصورة مخططة إال أن التوسع احلالي للمباني يالحظ أنه بصورة عشوائية جًدا، 
وخصوًصا يف اجلزء اجلنوبي الغربي يف منطقة أكمة الصعفاني  وهذا ما تبني يف 

أثناء الدراسة من خريطة )3( .

أما على مستوى املديريات لوحظ أن هناك ضعًفا يف اجلانب التنموي الزراعي، 
 %  27 إلى   % العمراني من 7.6  التوسع  ومنها مديرية إب حيث زادت مساحة 
عام 1990م ، 2017م على التوالي  مما أثر يف وادي السحول الزراعي، وكذا زادت 
مساحة األراضي البور يف مديرية إب من 33 % إلى 42 % لعام 1990م،2017م 
على التوالي وهذا أثر يف ضعف عملية التنمية الزراعية ، إضافة إلى ذلك فهناك 
ضعف يف اجلانب التنموي يف مديرية جبلة،  حيث زاد التوسع العمراني من%7.4 
مساحة  وتقلصت  التوالي،  على  ،2017م  1990م  من  الفترة  خالل   %  30.3 إلى 
األراضي الزراعية من 68.6 %  إلى 25.76 % لعام 1990م،2017م على التوالي، 
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وزادت مساحة األراضي البور من 23.9 % عام 1990م إلى 43.94 % عام 2017م. 

أما مديرية الظهار فان ضعف التنمية البيئة  أكثر وضوًحا عن غيرها من مديريات 
منطقة الدراسة كونها واقعة يف مركز منطقة الدراسة حيث ارتفعت مساحة التوسع 
ى إلى تدهور  العمراني من 10.7 % عام 1990م إلى 52 % عام 2017م وهذا أدَّ
األراضي الزراعية وتقلصها من 83 % عام 1990م إلى 3% عام 2017م وهذا يوضح 
أن مديرية الظهار مثلت أكثر املديريات تدهوًرا يف األراضي الزراعية على مستوى 
مساحة مديرية الظهار، حيث إن وادي الظهار الزراعي الكبير الذي كان مشهوًرا 
يف تلك الفترة بالزراعة قد انتهى بصورة شبه كاملة، وزادت مساحة األراضي البور 
من 6.3 % عام 1990م إلى 45 % عام 2017م، أما مديرية املشنة الواقعة يف مركز 
مدينة إب تعاني من ضعف شديد يف اجلانب التنموي البيئي امللحوظ جراء تغير 
الغطاء األرضي، حيث يتضح أن مساحة التوسع العمراني زادت من 13.51 % إلى 
ى إلى تدهور األراضي الزراعية يف  50 % عام 1990م،2017م على التوالي وهذا أدَّ
مديرية املشنة حيث كانت متثل عام 1990م 72.98 % وتقلصت عام 2017م إلى 
14% ، ويعزى ذلك إلى التركز السكاني الكبير وكونها متثل مركز منطقة الدراسة .

ومما سارع من وتيرة التوسع العمراني على األراضي الزراعية شقُّ الطرقات دون 
دراسة تخطيطية بيئية ودون االهتمام باحلفاظ على البيئية، وارتفاع عدد السكان  
بدرجة كبيرة جًدا وخصوًصا خالل احلرب على اليمن بسبب زيادة عدد الالجئني 
يف منطقة الدراسة كونها أحد املناطق اآلمنة والبعيدة عن مناطق النزاعات املسلحة 

)الشريف،2019م، ص132 - 152( .
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شكل )1(: مساحة الغطاء األرضي ملنطقة الدراسة خالل الفترة ما قبل 1984م  

شكل )2(:الغطاء األرضي ملنطقة الدراسة خالل الفترة من 2011 إلى2017م
املصدر: الباحثة اعتماًدا على جدول)2(



 أثر التوسع العمراني على التنمية الزراعية يف مدينة اب

111

  
 

املصدر: الباحثة اعتماًدا على جدول )2(

إلى  تفتقر  الدراسة عبارة عن مناطق عشوائية،  املنازل احلديثة يف منطقة       
التخطيط، وهذا كان على حساب األراضي الزراعية وكذلك يف منطقة جوبلة، التي 
فترة  بذلك يف  تتمتع  وكانت  الزراعية،  األراضي  بها  كانت عبارة عن قرية حتيط 
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السبعينيات، والثمانينيات، إضافة إلى أن املنطقة تتمتع مبرور األودية مثل وادي 
السبت حيث كان يغذي األراضي الزراعية بدرجة كبيرة جداً، ومن ثمَّ فإن مساحة 
منطقة  مساحة  إجمالي  من   %  26 بنسبة  92.15كم²  بلغت  الزراعية،  األراضي 
خالل  22.24كم²  الزراعية  األراضي  من  واخلسارة  التغير  فارق  ويكون  الدراسة 

الفترة من2011م إلى2017م ويعزى ذلك إلى التوسع العمراني.

    وكل ما سبق ذكره كان له األثر السلبي يف اجلانب التنموي والسيما تدمير التربة 
وتدهورها وإزالتها جراء العديد من التغييرات والتعديالت ألجل البناء والتعمير، 
إضافة إلى تزايد كمية القمامة واخمللفات الصلبة امللوثة للبيئة، مما يؤثر يف التنمية 
وانتشار  الدراسة،  منطقة  وأحياء  احلارات  كل  اخمللفات يف  تنتشر  حيث  البيئية، 
الصرف الصحي قرب املناطق السكنية، مما أثر يف اجلانب التنموي البيئي، وقد 
برز ذلك بدرجة كبيرة يف هذه املرحلة، ويعزى ذلك إلى عوامل كثيرة أبرزها النمو 
السكاني الكثيف يف منطقة الدراسة، إضافة إلى العامل السياسي، وظروف احلرب 
التي مترُّ بها البالد، والذى كان له األثر األكبر يف حدوث تغييرات جذرية من حيث 
انتقال، واستقرار السكان، وتوقف اجلهات الرسمية واحمللية اخملتصة عن القيام 

بواجبها.

     وعلى هذا جند الوضوح البارز يف التوسع العمراني وتغير األراضي الزراعية 
التي انتهت متاًما ولم يبَق منها غير املناطق البعيدة عن الترّكز السكاني، إضافة إلى 
ذلك نرى وجود الكثير من  التغيرات على املناطق اجلبلية والتالل بل وإزالتها متاًما 
كما يف منطقة اجلوازات حيث جند أن هناك إزالة للتربة التي تتميز بها منطقة 
الدراسة، وهي تربة زراعية خصبة جًدا، ومورد طبيعي من الصعب جتديدها حيث 
العمراني  التوسع  وإزالتها وإحالل  تغييرها  السنني، وجرى  تكوينها آالف  استغرق 

مكانها كما جند ذلك يف الشارع الدائري.

     وبذلك فإن هذا االكتساح الهائل للمباني خالل الفترة من 2011م إلى2017م 
خريطة )3( بقدر الفت وملحوظ لم يقتصر على تغيير األراضي الزراعية بل امتدَّ 
إلى الغطاء النباتي الطبيعي أما اجلهة الشمالية ملنطقة الدراسة فنالحظ أن هناك 
، ويعود ذلك إلى ضيق مساحة  العمراني بدرجة سريعة ومخيفة  للتوسع  امتداًدا 
األرض، والبحث عن أراضي أخرى بديلة ذات مساحات واسعة كقاع السحول حالًيا 
البناء غير اخملطط نحوه واملشهور بخصوبة  الذى ميثل منوذًجا جديًدا يف توجه 
التنمية  يف  احلقيقي  اجلانب  متثل  كانت  التي  الوفيرة  ومياهه  الزراعية  أراضيه 
الذي  الدائم  واملتنفس  الطبيعي  البيئي  للجانب  رائًعا  مثالًا  و  جهة  من  الزراعية 
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أبرزها  كثيرة  عوامل  بسبب  وهذا  أخرى،  جهة  من  الدراسة  منطقة  به  اشتهرت 
الظروف  إلى  للسكن فيه، إضافة  النازحني  احلرب، حيث بدأت أعداد كبيرة من 
ى إلى عدم وجود رقابة وقوانني  االقتصادية الصعبة التي متر بها البالد، وهذا أدَّ
التوجه  مسار  وحتديد  مدروسة  خطط  وفق  على  األراضي  بيع  حتضر  صارمة 
واضحة يف اجلانب  بدرجة  غيابه  بل  التخطيط  دور  فكان ضعف  والتعمير  للبناء 
التنموي، والذي لم يعد له أي اهتمام سواًء من اجلانب احلكومي أم من قبل األفراد 
الذين أسهموا يف البيع والشراء املفرط لألراضي الزراعية لتحقيق أرباح سريعة 
على حساب مورد طبيعي نادر كانت اخلسارة فيه من املساحات الشاسعة بدرجة 
واضحة، والذي كان من املفترض احلفاظ عليه لتحقيق جزء من االكتفاء الذاتي 
وحتقيق األمن الغذائي لعدد من احملاصيل الزراعية ،على مستوى الفرد على أقل 

تقدير.

3-  دور نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد يف حتقيق التنمية:-

تؤدي نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد دوًرا كبيًرا يف حتقيق التنمية 
بل واستقرار التنمية يف جميع اجملاالت االقتصادية وذلك ملا لها من دور يف توجيه 
االقتصادية  للمشاريع  أو  العمراني،  للتوسع  األماكن  أنسب  واختيار  القرار  صناع 
إلى  إضافة  طويلة،  زمنية  لفترة  اقتصادًيا  ومجدًيا  مناسًبا  موقعها  يكون  بحيث 
اخلسائر  حجم  تقليل  يف  مباشرة  بطريقة  تسهم  األرضية  التغيرات  مراقبة  أن 
تتعرض  التي  الزراعية  األراضي  مراقبة  خالل  فمن  التنمية  لتحقيق  االقتصادية 
للتدهور من املمكن عمل توصيات نخرج بها ملنع البناء فيها وحتديد أماكن أخرى 
مناسبة للبناء كذلك أيًضا مناطق خط السيول، نستطيع بواسطة الصور الفضائية 
منع البناء يف هذه األماكن ألنه سينتج كارثة كبيرة وبذلك تزيد اخلسائر، وهذا يؤثر 
يف اجلانب التنموي، ولذا فإنه البد من االستفادة من الدراسات السابقة وكذلك 
الوسائل احلديثة مثل نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد للحد أو على 

األقل التخفيف من مخاطر وآثار الكوارث الطبيعية. 
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جدول )2(: التوسع العمراني على األراضي الزراعية  يف منطقة الدراسة خالل الفترة 
من1973م إلى2017م 

أصناف الغطاء 
%1973األرضي

-1974
1984%

-1985
1990%

-1991
1995%

-1996
2000%

-2001
2010%

-2011
2017%

1.270.43.801.0529.88.3349.4681980.0522.2115.1532التوسع العمراني

24066.4238.265.98237.765.817949.6146.1440114.3931.792.1526األراضي الزراعية

119.7333.211932.9793.525.914841146.8641166.5646.1153.642األراضي البور

361100361100361100361100361100361100361100اإلجمالي

املصدر:- قياسات الباحثة اعتماًدا على الصور الفضائية +-sat لعام 2017،2010،2000،199
ARC MAP10.5 5،1990،1984،1973 وباستخدام

شكل )3(: مساحة الغطاء األرضي )كم²( يف منطقة الدراسة خالل الفترة من1973م إلى2017م

ثانيًا_- العوامل املؤثرة يف تقلص األراضي الزراعية :-

يوضح جدول )3( وشكل )3( نتائج االستبانة امليدانية للعوامل املؤثرة يف تقلص 
األراضي الزراعية حيث جند أن الطرق مثلت املرتبة األولى يف أهم العوامل املؤثرة 
يف األراضي الزراعية مبتوسط حسابي )3.35( وهذا يعني أن العينة توافق وبدرجة 
أهم  متثل  التي  الزراعية  األراضي  تدمير  يف  أسهم  الطرق  عامل  أن  على  عالية 
البيئي،  التخطيط  سوء  إلى  يعود  وهذا  الدراسة،  منطقة  يف  األرضية  الغطاءات 
يف احلفاظ على األراضي الزراعية مما أثر سلًبا يف التنمية البيئية، إضافة إلى 
عامل حجم السكان وارتفاع أسعار األرض املؤثرة يف األراضي الزراعية ، مبتوسط 
املرتبة  املغتربني  عائدات  احتلَّ عامل  وكذلك  التوالي،  على   3.01  ،  3.15 حسابي 
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أن  يعني  وهذا  الزراعية، مبتوسط حسابي 2.10  األراضي  تأثيره يف  األخيرة يف 
عينة الدراسة توافق على أن عائدات املغتربني تسهم يف تقلص األراضي الزراعية، 
بطريقة غير مباشرة من خالل التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية يف 
منطقة الدراسة، كما بلغ املتوسط العام للعوامل املؤثرة يف تقلص األراضي الزراعية 
يف  متوسطة  بدرجة  يوافقون  الدراسة  عينة  أن  على  يدل  وهذا   2.91 مبتوسط 

العوامل التي تؤدي دوًرا يف تدهور األراضي الزراعية .

جدول )3(:العوامل املؤثرة يف تقلص األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة

الرتبة الدرجة ــوســــط  ــتــ املــ
احلسابي العوامل املؤثرة يف تغير األراضي الزراعية

1 عالي 3.35 الطرقات
2 متوسط 3.15 حجم السكان
3 متوسط 3.01 إرتفاع أسعار األرض
4 متوسط 2.97 التخطيط احلضري
5 متوسط 2.96 العوامل املناخية
6 متوسط 2.90 أراضي األوقاف
7 متوسط 2.86 امللكية اخلاصة بالفرد
8 متوسط 2.85 استخدامات األرض
9 متوسط 2.68 اإلستثمارات اإلقتصادية
10 ضعيف 2.10 عائدات املغتربني
- - 2.91 املتوسط

املصدر:- عمل الباحثة استناداً إلى استبيان النزول امليداني
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 شكل )4(:العوامل املؤثرة يف تقلص األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة

املصدر: الباحثة 

ثالًثا:- تقلص األراضي الزراعية وأثرها يف التنمية :-

إن التنمية عبارة عن ارتقاء اجملتمع، وانتقاله من وضع إلى وضع أفضل، ليس 
يف األوضاع االقتصادية، ولكن يف مختلف جوانب احلياة، وذلك من أجل حتقيق 
األهداف، وحتسني املستوى املعيشي الذي ميثل أحد أهم مراحل االستقرار والتطور 

يف مجال التنمية )مدحت وآخرون، ص65، 2017م(

    إال أن تقلص األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة بفعل التوسع العمراني 
ى دوًرا أساًسا يف تقليل املساحات الزراعية  قد عمل على عرقلة عملية التنمية وأدَّ
لسوء  ذلك  ويرجع  اخملتلفة  التنموية  اجلوانب  مهٌم يف حتسني  دوٌر  لها  كان  التي 
اإلدارة وفشل اخلطط التنموية وهذا بتأكيد قد أثر يف اجلوانب التنموية اخملتلفة 

كما يلي:-

- أواًل التنمية الزراعية :-

إن احملافظة على األراضي الزراعية يعدُّ من أهم اجلوانب املسهمة يف التنمية، إال 
أن زيادة  التوسع العمراني غير املدروس على أخصب األراضي الزراعية قد قلل من 
املساحات الزراعية التي كانت تتمتع بها منطقة الدراسة فمن خالل مراقبة الغطاء 
األرضي لألعوام اخملتلفة تبني أن هناك تقلًصا شديًدا يف األراضي الزراعية التي 
كانت يف عام 1984م بنسبة تقدر ب %65.98 من إجمالي مساحة منطقة الدراسة 
والتي أصبحت األن بحدود %26 فقط من إجمالي مساحة منطقة الدراسة ومن 
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ى ذلك دوًرا كبيًرا يف زيادة الفجوة الغذائية وتناقص احملاصيل الزراعية التي  ثمَّ أدَّ
التنمية  أثر يف  وفواكه مما  بأنواعها  حبوب  من  الدراسة  منطقة  بها  تتمتع  كانت 

الزراعية يف منطقة الدراسة.

وهذا ماتبني من خالل الدراسات امليدانية حيث أوضحت نتائج االستبانة امليدانية 
أن تقلص األراضي الزراعية قد أثرت يف اجلانب التنموي املوضح يف جدول )4( 
وشكل )4( وأن التنمية الزراعية قد تأثرت بفعل قلة اإلنتاج الزراعي حيث حاز على 
املرتبة األولى كونها أكبر نتيجة مبتوسط حسابي 3.63 وهذا يعني أن عينة الدراسة  
توافق وبدرجة عالية على أن قلة اإلنتاج الزراعي ناجت عن تدهور وتقلص األراضي 
الزراعية، ويعود ذلك إلى أن األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة كانت تسهم يف 
حتقيق االكتفاء الغذائي الذاتي لسكان منطقة الدراسة، وذلك ملا كانت تشتهر به 
منطقة الدراسة من زراعة أنواع مختلفة من احملاصيل مثل منطقة قاع السحول، 

ووادي الظهار الزراعي الكبير.

ثانًيا التنمية البيئية:-

    يقصد بالتنمية البيئية احملافظة على املوارد الطبيعية وحمياتها من التلوث 
مع  احلالية  األجيال  حاجات  وإشباع  واالستمرارية  التوازن  حتقيق  على  والعمل 
2017م( إال  القادمة) مدحت وآخرون، ص96،  احملافظة على احتياجات األجيال 
أن وجود ظاهرة التوسع العمراني أثرت بدرجة مباشرة يف البيئة وأعاقت عملية 
اء االكتساح الكبير لكثير من املناطق الطبيعية  التنمية البيئية يف منطقة الدراسة، جرَّ
والنباتات الطبيعية التي كانت تشتهر بها، مثل انتشار بعض األشجار الطبيعية مثل 
الساج والطنب الذي كان يغطي مساحات واسعة، والسيما بعض التالل املنتشرة يف 
مدينة إب، إضافة إلى أن زيادة املباني وإنشاء الطرقات قد زاد من ارتفاع درجة 
الباكر من خالل  الصباح  أوقات  الذي ميكن مالحظته يف  التلوث  وزيادة  احلرارة 
االختناقات  زيادة  إلى  إضافة  املدينة،  فوق  امللوث  الهواء  تراكم  انتشار  مالحظة 

املرورية التي زادت مع زيادة التوسع العمراني و زيادة ارتفاع عدد السكان. 

وعن طريق االستبانة تبنيَّ أن هناك ضعًفا يف التنمية البيئية  ناجًتا عن تقلص 
تقلص  ومنها  النتائج  يف  العالية  الدرجة  على  حازت  التي  الزراعية  األراضي  يف 
املساحات اخلضراء، وتشويه املنظر اجلمالي للجبال، وتدمير املدرجات الزراعية.
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 بينما حازت فقرة "نتيجة ارتفاع درجة احلرارة يف منطقة الدراسة" على املرتبة 
األخيرة مبتوسط حسابي 2.89 وهذا يعني أن العينة توافق بدرجة متوسطة على 
أن ارتفاع درجة احلرارة من اآلثار الناجتة عن تدهور األراضي الزراعية ، ويعزى 
ذلك إلى وجود أسباب أخرى تسهم يف ارتفاع درجة احلرارة مثل تغير املناخ العاملي، 
وتذبذب كمية سقوط األمطار السنوي، وتدهور الغطاء األرضي، وبصفة عامة فإن 
املتوسط العام لنتائج تدهور األراضي الزراعية بلغ  3.26 وهذا يدل على أن عينة 
تدهوراألراضي  عن  الناجتة  باآلثار  يخص  فيما  عالية  بدرجة  يوافقون  الدراسة 
الزراعية، وهذا يوحي بحجم التدهور الذي نتج عن تقلص األراضي الزراعية، والتي 

جرت معرفتها من خالل النزول امليداني.

ثالثًا التنمية السياحية :-ثالثًا التنمية السياحية :-

إن تقلص املساحات الزراعية التي كانت تشتهر بها منطقة الدراسة ــــ واملالحظة 
من خالل مراقبة الصور الفضائية لألعوام اخملتلفةـــــــ قد بينت أن هناك زيادة يف 
الكتل اإلسمنتية، والسيما يف املناطق التي كانت تشتهر بها املزارات السياحية مثل 
جبل ربي الذي ميثل جانًبا تنموّيًا سياحّيًا من الواجب احملافظة عليه، إال أن هذا 
املعلم السياحي قد تعرض للتشوهات بسبب التوسع العمراني العشوائي ، والسيما 
أن املدينة تعاني من قلة شديدة للمساحات اخلضراء وذلك لضيق مساحة املدينة 
من جهة وضعف عامل التخطيط من جهة أخرى؛ لذا فإن أغلب من يأتون للسياحة 
عنَّة  بوادي  املشهور  العدين  منطقة  مثل  السياحية  اجملاورة  املناطق  إلى  يذهبون 
ومديرية بعدان ووادي بناء وغيرها من املناطق األخرى التي لم تسلم من التدهور 
اء التوسع العمراني على األراضي الزراعية مما أثر يف التنمية السياحية.  البيئي جرَّ
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جدول )4(: تقلص األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة وأثرها يف اجلانب التنموي 

الرتبة الدرجة املتوسط احلسابي التدهور البيئي الناجت عن تغير األراضي الزراعية

1 عالي 3.63 قلة اإلنتاج الزراعي
2 عالي 3.60 تقلص مساحة األراضي الزراعية
3 عالي 3.47 تقلص املساحات اخلضراء
4 عالي 3.36 تشويه املنظر اجلمالي للمناطق اجلبلية
5 عالي 3.30 تدهور املدرجات الزراعية
6 متوسط 3.24 ارتفاع درجة الضجيج
7 متوسط 3.23 اجنراف التربة
8 متوسط 3.21 زيادة امللوثات اجلوية
9 متوسط 3.05 تناقص املياه اجلوفية
10 متوسط 2.97 ارتفاع درجة احلرارة

3.26 املتوسط

   املصدر:- عمل الباحثة استناًدا إلى استبانة النزول امليداني  

28 
 

 
 ( 7-5على جدول )  عمل الباحثة اعتمادًا  -المصدر:                    

 -والمناقشة :النتائج  -

تقلص         هناك  أن  الدراسة  نتائج  األ  ا بينت  العشوائي في  العمراني  التوسع  بسبب  الزراعية  راضي 
  ²كم  3.80  من  مساحة التوسع العمراني لمنطقة الدراسة  ارتفعتحيث    الملحوظ على منطقة الدراسة

 .منطقة الدراسة% من مساحة 32أي بنسبة  ²كم115.15م إلى 1984% عام  1.05بنسبة
  بقلة   المتمثل   الزراعية  التنميةفي    ةرئيس  بدرجة  أثر  قد  الزراعية  األراضي  تقلص   أن  الدراسة  كشفت  -

ا   وأثر  الزراعية،  المساحات  وتقلص  الزراعي  نتاجاإل   المساحات   تقلص  مثل   البيئية  التنميةفي    أيض 
 . للعمران العشوائي  التوسع خالل من للجبال  الجمالي المنظر وتشويه  الخضراء

  92.15  إلى  م1984  عامفي    % 65.98 بنسبة ²كم 238.2من الزراعية األراضي  مساحة تناقص -
  التوسع   مساحة  رتفاعوا  زيادة  إلى  ذلك   ويعزى   الدراسة،  منطقة  مساحة  إجمالي  من  ،% 26  بنسبة  ²كم

 . العمراني 
  ²كم119  نحو  م1984  عام  تمثل  كانت  حيث   مساحتها  زادت  البور  األراضي  أن  الدراسة  كشفت  -

 يعني   وهذا %    42  بنسبة   ²كم153.7   لىإ  لتصل  م2017  عام  المساحة  فزادت %  32.97  بنسبة  أي
 . الزراعية  لألراضي  إهمال حدوث

الجغرافيةأد ت    -   المعلومات  نظم  فاعال    وسائل  درو ا  بعد  عن  مساحات    واالستشعار  مراقبة  في 
 في المساحات الزراعية.  ا مختلفة وبينت بأن هناك تناقص  راضي الزراعية خالل أعوام األ
على مستوى مديريات منطقة الدراسة  الزراعي  الجانب التنموي    في   اهناك ضعف  أن  نت الدراسة  وبي    -

من  ومنها   العمراني  التوسع  مساحة  زادت  حيث  إب  إلى  7.6مديرية  عام  %27   %1990  ، م 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

قلة اإلنتاج الزراعي
تناقص مساحة األراضي الزراعية

تقلص المساحات الخضراء
تشوية المنظر الجمالي للجبال

تدمير المدرجات الزراعية
ارتفاع درجة الضجيج

انجراف التربة
زيادة الملوثات الجوية
تناقص المياه الجوفية
ارتفاع درجة الحرارة

المتوسط الحسابي

شكل )5(: تقلص األراضي الزراعية يف منطقة الدراسة وأثرها يف اجلانب التنموي
املصدر:- عمل الباحثة اعتماًدا على جدول )5-7(
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- النتائج واملناقشة :-

بينت نتائج الدراسة أن هناك تقلًصا يف األراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني 
العمراني  التوسع  ارتفعت مساحة  الدراسة حيث  منطقة  على  امللحوظ  العشوائي 
ملنطقة الدراسة من 3.80 كم² بنسبة1.05 % عام 1984م إلى 115.15كم² أي بنسبة 

32 % من مساحة منطقة الدراسة.
- كشفت الدراسة أن تقلص األراضي الزراعية قد أثر بدرجة رئيسة يف التنمية 
الزراعية املتمثل بقلة اإلنتاج الزراعي وتقلص املساحات الزراعية، وأثر أيًضا يف 
التنمية البيئية مثل تقلص املساحات اخلضراء وتشويه املنظر اجلمالي للجبال من 

خالل التوسع العشوائي للعمران.
عام  يف   %  65.98 - تناقص مساحة األراضي الزراعية من238.2 كم² بنسبة 
1984م إلى 92.15 كم² بنسبة 26 %، من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، ويعزى 

ذلك إلى زيادة وارتفاع مساحة التوسع العمراني.
- كشفت الدراسة أن األراضي البور زادت مساحتها حيث كانت متثل عام 1984م 
نحو 119كم² أي بنسبة 32.97 % فزادت املساحة عام 2017م لتصل إلى  153.7كم² 

بنسبة 42 % وهذا يعني حدوث إهمال لألراضي الزراعية.
يف  فاعلًا  درًوا  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  وسائل  أدَّت   -   
مراقبة مساحات األراضي الزراعية خالل أعوام مختلفة وبينت بأن هناك تناقًصا 

يف املساحات الزراعية.
مستوى  على  الزراعي  التنموي  اجلانب  يف  ضعًفا  هناك  أن  الدراسة  وبيَّنت   -
مديريات منطقة الدراسة ومنها مديرية إب حيث زادت مساحة التوسع العمراني 
من 7.6 % إلى %27 عام 1990م ، 2017م على التوالي  مما أثر يف وادي السحول 
الزراعي، وكذا زادت مساحة األراضي البور يف مديرية إب من %33 إلى 42 % 

لعام 1990م،2017م على التوالي.
- كما كشفت الدراسة أن هناك ضعًفا يف اجلانب التنموي يف مديرية جبلة  حيث 
زاد التوسع العمراني من 7.4 % إلى 30.3 % خالل الفترة من 1990م ،2017م 
على التوالي، وتقلصت مساحة األراضي الزراعية من 68.6 %  إلى 25.76 % لعام 
1990م،2017م على التوالي ، وكذلك زادت مساحة األراضي البور من %23.9 عام 

1990م إلى 43.94 % عام 2017م. 
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- أما مديرية الظهار فإن ضعف التنمية البيئة  أكثر وضوًحا من غيرها من مديريات 
منطقة الدراسة كونها واقعة يف مركز منطقة الدراسة حيث ارتفعت مساحة التوسع 
تدهور  إلى  ى  أدَّ وهذا  2017م  عام   %  52 إلى  1990م  عام   %  10.7 من  العمراني 
األراضي الزراعية وتقلصها من 83 % عام 1990م إلى %3 عام 2017م وهذا يوضح 
أن مديرية الظهار مثلت أكثر املديريات تدهوًرا لألراضي الزراعية على مستوى مساحة 
مديرية الظهار، وانتهاء وادي الظهار الزراعي الكبير الذي كان مشهوًرا يف تلك الفترة 
عام   %  45 إلى  1990م  عام   %  6.3 من  البور  األراضي  مساحة  وزادت  بالزراعة، 

2017م.
والبيئي  التنموي  اجلانب  تعاني ضعَف  املشنة  مديرية  أن  الدراسة  نتائج  بينت   -
اء تغير الغطاء األرضي حيث يتضح أن مساحة التوسع العمراني  بقدر ملحوظ جرَّ
إلى  ى  أدَّ التوالي وهذا  1990م،2017م على  % عام   50 الى   % زادت من 13.51 
تدهور األراضي الزراعية يف مديرية املشنة حيث كانت متثل عام 1990م 72.98 % 
وتقلصت عام 2017م إلى 14 % ، ويعزى ذلك إلى التركز السكاني الكبير، وكونها 

متثل مركز منطقة الدراسة .
- كشفت الدراسة أن أبرز العوامل التي ساعدت على زيادة التوسع العمراني على 

األرضي الزراعية هي الطرق وزيادة عدد السكان .
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     - التوصيات:-

1- العمل على وضع وسن التشريعات اآلتية:-
أ- منع البناء على األراضي الزراعية، وتوجيه التطور العمراني نحو األراضي غير 

الزراعية.
ب- حتديث القوانني من أجل احلفاظ على األراضي الزراعية، التي متثل أهم ركائز 

التنمية الزراعية البيئية، والسياحية.
لغرض  الطبيعية  احملميات  إقامة  على  والعمل  البيئة  اإلدارة  أنظمة  تعديل  ج- 
املالية  االعتمادات  وزيادة  االنقراض  من  النباتية  واألنواع  البيئة  على  احملافظة 

للحفاظ على البيئة وعمل التنمية فيها.
د- تنظيم بناء املساكن يف املدن واملراكز احلضرية وتقليل موجات الهجرة من الريف 

إلى املدينة من خالل وضع برامج تنموية متكاملة للمناطق الريفية باستمرار.
واألحزاب  املدني  اجملتمع  ومنظمات  والرقابية  احلكومية  األجهزة  إشراك   -  2
التلوث  حدة  من  لتقليل  املدينة  حول  التشجير  على  العمل  يف  السياسية  والقوى 

واحلفاظ على حدود املدينة.
3 - تبني خطة وطنية شاملة تهدف إلى احلفاظ على الغطاء النباتي وخصوًصا 
حول املراكز احلضرية ويطلق عليها اخلطة الوطنية التنموية الشاملة حلماية البيئة 

يف مناطق احلساسية البيئية. 
املعلومات اجلغرافية ووسائل االستشعار عن بعد يف كل أجهزة  ادخال نظم   - 4
الدولة والقطاع اخلاص ملا لها من دور فعال يف رفد عملية التنمية وتطويرها وتقليل 

الوقت واجلهد لعملية حصر املوارد الطبيعية وبأدق التفاصيل .
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- املقترحات:-

- إجراء دراسات مشابهة ملعرفة مستوى انحسار األراضي الزراعية مقابل التوسع 
العمراني يف مختلف احملافظات اليمنية وأثرها يف اجلانب التنموي.

- العمل على تصنيف األراضي الزراعية املزروعة وغير القابلة للزراعة من أجل 
وضع حلول لها وترتيبها واستغاللها الستخدامات أخرى حتى نحافظ على األراضي 

الزراعية أو يجري تأهيلها يف السياحة البيئية.
- تشجيع تقدمي القروض الزراعية حتى يرتفع دخل الفرد ويساعد على االحتفاظ 
باألراضي الزراعية وحتى ال يتجه إلى بيع األراضي واستغاللها يف اجلانب العقاري 

مما يسهم يف التنمية الزراعية.
تعاني من املشكلة نفسها لالستفادة منها  التي كانت  الدول  لتجارب  - االستقراء 

واستخالص احللول العلمية.

-املصادر واملراجع:-
الشريف، ذكرى محمد قائد )2019م( التدهور البيئي لتغير الغطاء األرضي يف مدينة إب   .1
باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد. رسالة دكتوراه غير منشورة(.

صنعاء، اليمن:  جامعة صنعاء كلية اآلداب، قسم جغرافيا.

مدحت، أبو نصر، ومحمد، ياسمني مدحت )2017م(: التنمية املستدامة مفهومها-   .2
أبعادها- مؤشراتها. القاهرة، مصر :اجملموعة العربية للتدريب والنشر.

الشيخ، أمال محمد يحيى )2012(: إدراره التدهور البيئي لساحل جدة باستخدام   .3
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، استراتيجية مقترحة للتنمية السياحية 

املستدامة ، )مج5، ع3(.اجمللة األردنية للعلوم االجتماعية.

العاني، رقية أحمد،  وسباهية يونس)2011م(:مقارنة تغيرات املظهر األرضي يف سهل   .4
السندي باستخدام التقنيات اجلغرافية املعاصرة .)ع10-3(. مجلة الفراهيدي ،جامعة 

تكريت، كلية اآلداب

اجلهاز املركزي لإلحصاء)2004م(:التعداد العام لسكان واملساكن.  .5

احلفيان، عوض إبراهيم )2001م(: اإلنسان والبيئة ، الطبعة األولى، السودان.  .6

لستر، براون، وآخرون)1989م(: إيقاف تدهور أفريقيا، مجموعة أبحاث أعده معهد   .7
وورلدوتش، مركز الكتاب األردني. 
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    احملتويات  
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معايير إعادة اإلعمار 
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امللخص :

اليمن مرحلة حرجة منذ  إعادة  اإلعمار. تعيش  التنموي، موضوع  التقرير  تناول 
2011م وحالة خطر حقيقي، وأشرفت على هاوية اجملاعة بعد ما يقارب ست سنوات 
من الصراعات املستمرة التي أسفرت عن كارثة إنسانية من نتائجها التضخم وانهيار 
اإلعمار  إعادة   عملية  فأصبحت  للبلد،  التحتية  البنية  مرافق  وانهيار  االقتصاد، 
ضرورة ملحة للعمل على إعادة  بنــاء االقتصــاد وإقامــة مؤسســات الدولــة وإعادة  
تأهيــل مرافق البنيــة التحتيــة كافة وترميم بناء النســيج االجتماعي، تناول التقرير 
متطلبات اإلعمار يف اليمن وخلصها يف تلبية املساعدات اإلنسانية الطارئة، وتوفير 
القطاع  وإشراك  التحتية،  البنية  مرافق  إعمار  وإعادة   واالستقرار،  األمن  دعائم 
اإلعمار  إعادة   عملة  دعم  يف  املائية  واملمرات  املوانئ  عوائد  واستثمار  اخلاص، 
لليمن ،  وتفعيل دور املؤسسات احمللية وإشراكها يف عملية إعادة  اإلعمار، وايجاد 
مفهوم  وتفعيل   ، السياسي  النظام  وتطوير  االقتصادية،  التحديات  ملواجهة  حلول 
األجنبية  والشراكة  البشري،  املال  رأس  بناء  وإعادة   معاييرها،  وتوطيد  املواطنة 
وتلك  اإلعمار  إعادة  عملية  معايير  أهم  التقرير  تناول  وكذا  التجاري.  واالنفتاح 
املعايير هي: الشمولية، والنظرة التطويرية، واالستدامة، والشفافية. وجرى التطرق 
ألهم اجلهات الفاعلة يف عملية إعادة اإلعمار من هيئات ومؤسسات اجملتمع املدني، 
ومنظمات اجملتمع الدولي، والسلطات احمللية، والقطاع اخلاص، وأفراد اجملتمع، 

التي ترتبط فيما بينها بعالقة تكاملية هدفها إجناح عملية إعادة  اإلعمار.

إعادة اإلعمار عملية ديناميكية شاملة متعددة اجملاالت، وتتضمن عملية إعادة اإلعمار 
عنصر االحترام حلقوق اإلنسان وحتقيق العدالة من حيث التطبيق املنصف للقانون 
والعمل على توفير أطر حماية حقوق األفراد على حدٍّ سواء كونها ضرورة للمجتمعات 
التي تعاني من الصراعات الفردية واجملتمعة والقومية. وهذا يتفق مع تعريف البنك 
الدعم  إعادة  اإلعمار هي تقدمي  إن  القول  الدولي إلعادة  اإلعمار ولذلك ميكننا 
مبختلف أنواعه لعملية التحول من حالة النزاع إلى حالة السالم، عن طريق العمل 

على إعادة  بناء البلد يف شتى اجملاالت االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية.  

وبالتحديد  واالقتصادية  السياسية  العلوم  مجال  يف  مهم  متغير  اإلعمار  إعادة 
املتعلقة باإلدارة احمللية والدولية. وهي عملية ضرورية يف تلك الدول التي تعاني 
من الصراع، أو التي خرجت من الصراع ، وتؤدي األمم املتحدة دوًرا محورّيًا يف 
هذا الصدد، كونها املنظمة الدولية الرئيسة الداعية يف ميثاقها إلى حتقيق األمن 

والسالم الدولي، باإلضافة إلى اجلهات احمللية واإلقليمية. 



 متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن 

127

إن اجراءات إعادة اإلعمار يف اليمن منذ 2015م تعدُّ ضعيفة جًدا إن لم نقل معدومة  
التي من  لـم يتم اإلعالن الرسمي عـن تدشني عمليـة إعادة  اإلعمار  فحتى اآلن 
املفترض أن تقودهـا جهـود املؤسسات احمللية بدعم من املنظمات الدولية واإلقليمية 
لضمــان شــمولية وفاعليــة عمليــة التعــايف وإعادة  اإلعمار وحتقيــق تأثيــر إيجابــي 

طويــل األمــد. 

  املقدمة :

أهمها: احملور  يكون  وقد  الكثير من احملاور  اإلعمار  إعادة  تتضمن عملية        
العمراني الهندسي، واالقتصادي ، واملؤسساتي، واالجتماعي والبشري.

      إن  جناح أي مشروع يدور يف فلك إعادة  اإلعمار يشترط املضي يف كل احملاور 
على التوازي. وتنفرد اليمن بخصوصية نابعة من الظروف السياسية واالقتصادية 
التي عاشتها ومازالت، وأيضا التراكمات  التاريخية، كما أن اليمن تعدُّ إحدى الدول 
النامية التي تعاني  العديد من املشكالت والعوائق والتحديات التي تواجه عملية 
عدد  وزيادة  الصراعات،  استمرار  املثال:  سبيل  على  ومنها  فيها،  اإلعمار  إعادة 
والتبعية،  املبتكر،  التخطيط  وغياب  لالستثمار،  بيئة جاذبة  وجود  وعدم  السكان، 
وارتفاع املديونية، والضعف التقني، وقلة اإلنتاج، وندرة التصنيع، وضعف االهتمام 
بالكادر البشري، والفساد، كل هذا العثرات حتتم على املهتمني باإلعمار أن ميضوا 

حيث احملور العمراني ، مع األخذ يف احلسبان عدم إغفال  باقي احملاور.

  متر اجلمهورية اليمنية بفترة انتقالية حاسمة تستدعي تعبئة كل إمكاناتها الفنية 
والفكرية بغية رفع املستوى املعيشي للشعب، ويف ذات الوقت أصبحت مشكلة آلية 
النهضة  إن  حيث  االقتصادية،  السياسة  األساس يف  احملور  اإلعمار  إعادة  تفعيل 
العلمية  واألساليب  واملتطلبات  واألهداف  املشكالت  حتديد  تتطلب  االقتصادية 

الصحيحة لتنفيذ مخططات اإلعمار. 

      إن عملية اإلعمار مرتبطة طردًيا مع إحالل االستقرار والسالم يف اليمن اللذين 
يُعّدان ضرورتني ملحتني، بجانب أهمية تكاتف منظمات اجملتمع املدني والسلطة 
احمللية مع اجملتمع الدولي والتنسيق للعمل على متويل وتنفيذ برامج إعادة اإلعمار 

بعد العمل اجلاد على إيقاف الصراعات.

واجلدير بالذكر أن بعض املهتمني يتناولون  مفهوم  إعادة  اإلعمار من منطلق أنه  
عملية تقتصر على ترميم اجلانب العمراني الذي تأثر من جراء الصراعات، بينما  
يف طيات هذه الورقة سيجري التعاطي مع  مفهوم إعادة  اإلعمار كعملية شاملة 
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بالنسيج  يتعلق  ما  كل  إلى  باإلضافة  املادي  العمراني  اجلانب  احلسبان  تأخذ يف 
نساء  من  اجملتمع  أفراد  التعافـي  جلميع  جهـود  يسـتهدف  ما  كل  و  االجتماعي، 
الثقافية  األصعدة  وعلى مختلف  وجميع شرائح اجملتمع،  وشيوخ  وأطفال  وشباب 
واالقتصادية والبنية الهيكلية املؤسسية من منظور إطار تشاركي يحوي  املستوى 
الوطني متمثال يف: السلطات احمللية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدني، واجلانب 
الدولي الذي يضم املنظمات اإلقليمية والدولية كافة.  كهدف استراتيجي لتوجيه 
خطط املشاريع اإلعمارية  نحو إعادة  ترميم ما ُهِدم جراء النزاعات أو ما كان أصاَل 
العمراني  اإلعمار  بجانب  تهتم  األبعاد  متعددة  بنظرة  والضعف،  الوهن  يعاني من 
واالجتماعي،  النفسي،  اجملال  مثل  األخرى  اجلوانب  إغفال  عدم  مع  واملؤسسي 
والسياسي، واألنثروبولوجي .وهذه النظرة الشمولية تتسق مع تعريف امللحق  التابع 
هي  اإلعمار  إعادة   أن  إلى  أشار  والذي  الدولية  السالم  بأجندة  املتحدة  لألمم 
عملية تهدف إلى بذل جهود شاملة لتحديد ودعم املؤسسات التي من شأنها تعزيز 
السالم؛ وزيادة  الشعور بالثقة لتحقيق الرفاهة  لألفراد واجلماعات، ويتحقق ذلك 
من خالل معاهدات إنهاء احلروب التي تشمل: نزع سالح األطراف املتنازعة سابقا، 

واستعادة النظام، وإعادة  الالجئني، وسيادة القانون، والبناء املؤسسي.

     وميكن اإلشارة هنا إلى أحد تقارير البنك الدولي عن آثار الصراع واحلرب 
امتدَّ هذا األثر ليغطي بضالله السلبية على اجلوانب احلياتية  اليمن حيث  على 
كافة لليمنيني بل وصل األمر لعدم قدرة األفراد على احلصول على املواد األساسية 
الغذائية والدوائية ومن ثمَّ انتشار الفقر والتسرب املدرسي ملاليني الطالب، وجرح 
أكثر من 30 ألف ميني، وكذلك توفى أكثر من 7 آالف شخص، وتشرد 15 % من 
دولية  منظمات  تقارير  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  بلدهم.  من  فروا  أو  السكان 
أشارت إلى تدمير البنية التحتية لليمن وتهالك أغلب مرافقها ومؤسساتها الرسمية 

واملدنية.

 لتحقيق عملية إعادة اإلعمار يف اليمن البد من جعلها مشروًعا وطنّيًا جامًعا تلتف 
حوله جميع املكونات اليمنية، ويسهم يف إقراره وتنفيذه: اجملتمع املدني، ومنظمات 
اجملتمع املدني، والسلطات الرسمية السياسية، ومنظمات وهيئات اجملتمع اإلقليمي 
والدولي. ولتتمكن من ذلك البد من تعزيز مبدأ التشارك والعمل على لمِّ الصف 
الوطني خملتلف اجلهات الداخلية لليمن مبا ميكن اجلميع من االستجابة للمتغيرات 
الداخلية واخلارجية يف إطار تغليب املصلحة الوطنية العليا و العمل الفوري على 
لتنفيذ  اليمني متهيًدا  االقتصاد  وآفاق  واقع  الدقيقة عن  املعلومات  قاعدة  توفير 

برامج إعادة اإلعمار.
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كمتطلبات  اإلعمار  إعادة  عملية  عليها  تقوم  التي  الركائز  من  مجموعة  هناك 
أساسية وتتمثل يف النقاط اآلتية:

1-  تلبية املساعدات اإلنسانية الطارئة :

     وهي مجموعة من اإلجراءات املتكاملة التي من الواجب أن  تهدف إلى حماية 
تأهيل  وإعادة   ،ودمج  االجتماعي  و  االقتصادي  النشاط  وإنعاش  األفراد؛  حياة 
الالجئني، حيث إنه وبسبب الصراع انتشرت ظاهرة انعــدام األمــن الغذائــي التي 
تعدُّ أحــد أكثــر التحديــات اإلنســانية إحلاحـًـا فــي اليمــن وأصبح شبح اجملاعة 
يهدد 12 مليون ميني وفقا جملموعة من تقارير منظمات اجملتمع الدولي، إضافــة 
إلــى انتشار االوبئة، مثل: الضنك و املكرفس والكوليــرا، ناهيك عن تدمير مرافق 

البنيــة التحتيــة ممـا عطـل خدمـات املرافق الصحيـة.

الدقيق لكل  امللحة والطارئة عن طريق املسح  تقييم االحتياجات  ولذلك البد من 
ونوع  مستوى  وحتديد  األساسية  االحتياجات  حتديد  أجل  من  املتضررة  املناطق 
لتتمكن   ، املستمرة  الصرعات  بكارثة  املتأثرون  السكان  يحتاجها  التي  املساعدات 
االحتياجات  هذه  وتشمل  اإلنسانية  االحتياجات  هذه  توفير  من  املعنية  اجلهات 
واحلاجة  للسكن  واحلاجة  والدواء،  واملاء  كالطعام  احلياة  مقومات  األساسية 
للخدمات األساسية الكهرباء واملواصالت ،و اخلدمات التعليمية واملدارس واملرافق 
الصحية . واملعلومات التي  جُتَمع البد أن تكون دقيقة وحيادية بعيدة عن التسيس 
واالنخراط مع أي جهة سياسية لتساعد على تقدمي املساعدات املالئمة واألكثر 

إحلاًحا جلميع أفراد اجملتمع على حدٍّ سواء.

توفير دعائم  األمن  واالستقرار :  -2

  أّدى الصراع إلى خفض جودة خدمات كل املرافق مبا فيها األمنية، مما أسهم يف 
انتشار مجموعة من الظواهر السلبية املهددة للحماية االجتماعية لألفراد. لذلك 
البد  من العمل على توفير أطر قانونية حلماية حقوق األفراد وإيجاد بيئة مستقرة 
مما يدعم مسار نشر االستقرار املعزز  لعملية اإلعمار وذلك عبر إعادة  تنظيم 
مؤسسات الدولة، ذلك أن جميع أنشطة املرافق األمنية تقوم على أساس مفهوم 
األمن البشري، ومن ثمَّ فإن الدول الواقعة يف مربع الصراع أو اخلارجة منه يتوجب 

عليها مراعاة اإلجراءات اآلتية: ِ 

الفجوة بني  الدولة عبر سدِّ  القانون الستقرار  إعادة سيادة   العمل على   •
حالة الطوارئ وسبل حتقيق التنمية واإلعمار.



 متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن 

130

والشرطة  الدفاع  ذلك  يف  مبا  األمنية  املؤسسات  قدرة  إنشاء  إعادة     •
واألجهزة الرقابية  ونقاط مراقبة احلدود واجلمارك وإعادة  بناء قدرة 

املوارد البشرية للقطاع األمني.

صياغة سياسات وإجراءات صارمة  متصلة باألمن.  •

3-  إعادة  إعمار مرافق  البنية التحتية  :

   تضررت مرافق البنيـة التحتيـة فـي اليمـن بصـورة واسعة حيث تأثرت املستشــفيات 
وأغلب  واجلسور  الطــرق  إلــى  باإلضافة  الصحــي،  الصــرف  ومباني  واملــدارس 
إعادة   على  العمل  الضــروري  مــن  وبــات  واملدنية،  احلكومية  املؤسسات  مباني 
إعمار هذه املرافق،مع األخذ يف احلسبان عــدم االكتفاء بإعــادتها إلــى مــا كانــت 
عليــه، بــل جعــل عمليــة إعادة  اإلعمار فرصة لتمكني اليمنيني من تطوير مرافق 

دولتهم بقدراتهم الذاتية  مستقبال .

  ويف هذا املضمار البد من العمل على تقييم األضرار والدمار وجمع املعلومات 
الدقيقة ملعرفة الواقع وإعداد مخططات إعادة  اإلعمار بناًء على هذه املعلومات 
ليقوم اخملتصون و اخلبراء كلٌّ يف مجاله مبراجعة عمليات التقييم واملسوحات ومن 

ذلك : 

-  حصر األضرار يف املنازل واملباني احلكومية واملدنية .

- حصر األضرار يف البنية التحتية شبكة الكهرباء واملياه، والشوارع، وشبكة الصرف 
الصحي ،  وشبكة االتصاالت.

-حصر األضرار التي أصابت  اجلسور، والطرقات، واملمرات املائية، واملوانئ

-  حصر األضرار يف قطاع اخلدمات الصحية ، والتعليمية ، واخلدمات الترفيهية 
واخلدمات العامة.

- حصر األضرار يف مساكن املدنيني. 

-  حصر األضرار يف مقومات احلياة : احملالت التجارية ، واملصانع، واحملالت.

احملاصيل،  و  النباتي  أم  احليواني  سواء  الزراعي  القطاع  يف  األضرار  -  حصر 
واألشجار املثمرة.
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4-  استثمار عوائد املوانئ واملمرات املائية يف دعم عملية اإلعمار يف اليمن:

        البد من أن يراعي واضعو اخلطط االستراتيجية إلعادة اإلعمار وجود عـدد مـن 
املوانـئ التـي حتتـاج إلـى إعادة تأهيـل كاملـة، مبـا فـي ذلـك اخملـا وسـقطرى واملهرة، 
واحلديدة وغيرهـا. وهـذا أمـر جوهري، كـون املوانـئ واملمرات املائية اليمنيـة، هـي 
مـن أهـم البنـى التحتيـة التـي إن استثمرت استثماًرا صحيًحا ملصلحة رفعة الوطن 
واملواطن، لكان من  شـأنها جعـل اليمـن نقطـة مركزيـة للتجــارة اإلقليميــة والدوليــة، 
إلـى  والعاملــي، إضافـة  اليمــن باالقتصــاد اإلقليمــي  يربــط اقتصــاد  أيًضــا  وهذا 
كونهـا عصـب احليـاة التـي متـر عبـره إيرادات اليمـن مـن األسـواق العامليـة للسـلع 
األساسـية ومنها الغذاء والوقود والسلع كافة. وإذا ما حدث ذلك فهذا سيغير وضع 

اليمن وينهض بإعادة  اإلعمار بفترة زمنية  قياسية.

5-  إشراك القطاع اخلاص :

من الضروري إشراك  القطــاع اخلــاص فــي اليمــن  فــي عملية  إعادة  اإلعمار  
الـذي سـيكون أمـًرا محوريـًّا فـي مرحلـة حتـول اليمـن بـدالً مـن مجـرد إعادة  بنائـه،  
نظـًرا ألهمية الدور الـذي ميكـن أن يؤديه القطـاع اخلـاص فـي بنـاء اقتصـاد مينـي، 
عن طريق السياســات والتنظيمــات التــي حتــث على  شــراكات القطــاع اخلــاص و 

خلــق بيئــة للمشــاريع وتأســيس قطــاع مالــي مستقر.

وإلشراك القطاع اخلاص يف عملية إعادة   اإلعمار ،البد مبدئّيًا كخطوة أساسية  
من العمل على بناء وتطوير هياكله ومؤسساته لتوفير فـرص العمـل، وإعادة  إعمار 
البنية التحتية وطرح معاجلات سريعة للتضخم بواسطة انعاش االقتصاد اليمني، 
الدولي  يف  املدني بدعم من  منظمات اجملتمع  يبرز دور منظمات اجملتمع  وهنا 
اليمن من أهمية توجيه برامجها  وخططها التنموية احلالية يف بناء قدرات ومهارات 
القطاع اخلاص واحلكومي ،وخلق فرص عمل والتأكد من امتالك  هيئات القطاع 
عملية  يف  لإلسهام  الالزمة  واإلمكانات  واألدوات  للمهارات  واحلكومي  اخلاص 
اإلعمار  بفاعلية. والبد للجهات املانحة  من تفعيل جهاز رقابي لضمان خلق أثر 

فعلي للبرامج واخلطط التنموية، وخلق بيئة عمل  صحية.

مؤسسـات  دعم   علـى  والرقابية  اإلدارية  السياسـات  تركيز  أهمية  هنا  وتبرز 
املؤسسـات  شـمولية  لتعزيـز  اليمـن  فـي  اخلبـرة  ذات  األصغـر  التمويـل 
بنـوك  متكيـن  يجـب  كمـا  اليمـن،  أنحـاء  جميـع  فـي  أوسـع  نطـاق  علـى  املاليـة 
لألفـراد  املاليـة  اخلدمـات  تقديـم  أجـل  مـن  األصغـر  التمويـل  وشـركات 
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الشأن.  هذا  يف  اخلبرة  ذات  الصغيـرة،  للشـركات  النقـد  إدارة   وخدمـات 
اخلــاص  القطــاع  دعم  على   تعمل  أن  الفاعلــة   اجلهات  من  املفترض  من  وكذا 
ليتمكن من  تطويــر آليــاته املاليــة املشــتركة لتمويــل املشــاريع الصغيــرة واملتوسطة 
وخلق بيئة حاضنة لألعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة بهيكلية  صحية متتثل 
ملعاير احلوكمة. بجانب ضرورة إعطاء الشباب والنساء  األهمية الالزمة و إشراكهم 

يف بناء برامج إعادة  اإلعمار وتنفيذها .

تفعيل دور املؤسسات احمللية وإشراكها يف عملية إعادة  اإلعمار :  -6

لتكون عملية إعادة  اإلعمار أكثر نفعية واستدامة البد من أن يكون هناك دوٌر 
للمؤسسـات والسـلطات احملليـة  اليمنية فـي جميـع املراحـل، بداية من العمل على 
التخطيط  تأهيلها وتطوير قدرات ومهارات أفرادها  مروًرا بإشراكها يف مراحل 
محــوري  أمــر  الوطنية  الشراكة  فتكوين  اإلعمارية،  للعمليات  واملراقبة  والتنفيذ 
أهم  من  هي  احمللية  املؤسسات  أن  ســيما  ال   ، اإلعمار  إعادة   تخطيــط  لنجــاح 
النهايــة عــن تنفيــذ  اخلطـط. مع األخذ يف  الفاعلني  احملليـيـن املســؤولني فــي 

احلسبان إنشاء جهاز رقابي فاعل للحد من الفساد املستشري فيها.

  ومن الضرورة مبكان العمل على تكوين  هيئة عليا إلعادة  اإلعمار تعمل حتت 
وتركز اجلهود على  والتنموية  اإلعمارية  بالقضايا  تهتم  واحمللية  الدولية  الرقابة 
حتديد أولويات إعادة  اإلعمار  بعيًدا عن أي توظيف سياسي، وتتكون من الدوائر 

اآلتية:

دائرة  إعادة  اإلعمار البشري  )التركيز على رأس املال البشري للبلد ألنهم   •
من سينهض باإلعمار والتنمية(. 

دائرة  حصر وتقدير األضرار املادية واملؤسسية .  •

بجانب  واخلدمية،  والتعلمية،  الصحية،  املرافق   ( التحتية  البنى  دائرة    •
 ، التركيز  مواني ، وممرات مائية ، وجسور، وطرق، ومرافئ، ومطارات 

وجزر (.

دائرة التخطيط والتمويل .  •
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إيجاد حلول ملواجهة التحديات االقتصادية   -7

االقتصادي   اجلانب  على  بالغة  أضرار  املستمرة  حدثت  للصراعات  نتيجة 
ثمَّ  ومن  التجارية،  احلركة  وتضررت   والعامة،  اخلاصة  املشاريع  فتأثرت    ،
ناهيك  العام،  واملستوى  الفردي  املستوى  على  للتمويل  املوجة  األموال  نقصت 
بالتأخر وضعف  يتسم  احلرب  قبل  لليمن   التنموي  اإلعماري  الواقع  أن  عن 
املؤشرات االقتصادية الكلية فنصيب اليمن من التجارة العاملية ضعيف وال يكاد 
يذكر ، وكذلك فاجملتمع اليمني يعيش مبستوى دخل أقل من $ 100 شهرًيا، 
وشريحة كبيرة من األفراد يعانون من الفقر املدقع، وانقطاع صرف الرواتب 
للموظفني يف مناطق مختلفة بسبب الصراع؛ لذا فاالقتصاد يعاني من تدهور 
وعدم استقرار ينعكس سلًبا على التنمية حيث تضاعفت املديونية اخلارجية، 
مع غياب املساعدات الدولية الفعلية ،حيث يعاني سكان اليمن أشد املعاناة  يف  
ظل استمرار  الصراعات التي  من آثارها  التضخم  ،وانهيار  االقتصـاد اليمنـي  
أنشطة  بيئة  وضعف  والنساء  الشباب  بني  خاصة  البطالة  معدالت  وارتفاع 
العامـة  اإليـرادات  حجم  تقلص  إلى  األزمة  وأدَّت  اخلاص.  بالقطاع  األعمال 
الدولـة خصوًصـا  موظفـي  رواتـب  إلـى جتميـد  وأدت  احلكوميـة،  واخلدمـات 

املدنيني. باإلضافة الى مجموعة من التحديات منها :

انعدام االستقرار السياسي واستمرار الصراع .  •

•  مشكالت  ظاهرة األمية. 

•  املديونية اخلارجية الثقيلة وما تعكسه من آثار سلبية على االقتصاد.

يخفض  مما  لألفراد  والغذائية  والصحية  املعيشية  الظروف  وتدهور  الفقر   •
مستوى عمر القوى العاملة.

عدم توفير عدالة يف توزيع الدخل.  •

الفساد املالي واإلداري وسوء نظام احلوكمة.  •

•  استمرار الصراعات املسلحة والنزاعات .

مخاطر السياسات االقتصادية الكلية وضعف أدائها.  •

سوء تسيير النشاطات االقتصادية من إنتاج وتصدير.  •
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ضعف االدخار واالستثمار، ويرجع هذا الضعف إلى مستويات الدخل الفردي   •
املنخفض مما يقلل احلافز على االدخار واالستثمار.

عدم كفاية الهياكل األساسية لإلنتاج.  •

عامة  ومرافق  وكهرباء  اتصال  ووسائل  طرق  من  التحتية  البنية  توفر  عدم   •
ضرورية للتنمية.

احلياة  ذلك على شتى مجاالت  وانعكاس  الفردي،  الدخل  انخفاض مستوى   •
كانخفاض مستوى التعليم والتغذية والرعاية الصحية.

غياب الترشيد االقتصادي ، سوء تخصيص املوارد وانتشار الرشوة والتهرب   •
الضريبي.

غياب تفعيل القانون.  •

ضعف اجلهاز اإلداري عن مواكبة السياسات التنموية.  •

تدهور نظام التعليم وهو محور االنطالق ألي مجتمع والسند الرئيس الذي   •
قامت عليه نهضة الشعوب يف مقدمتها اليابان وماليزيا، وإندونيسيا وكوريا 
حيث يقوم التعليم بخلق نظام جديد للقيم التطورية، ويساعد على إيجاد جيل 

يتمتع باملؤهالت ملواكبة العصر.

ومشاريع  التنمية  عجلة  على  مدمرة  آثار  عنها  لينتج  العوامل  هذه  كل  تضافرت 
والتنفيذ لإلصالحات  التخطيط  الفعلي يف  الشروع  إعادة  اإلعمار، بجانب عدم 
على مستوى االقتصاد اجلزئي لتهيئة مناخ أفضل ألنشطة أعمال القطاع  احلكومي 

واخلاص.

     ولذا البد من العمل على بناء برامج استراتيجية وسياسات من طرف السلطات 
املعنية وبدعم اجلهات اإلقليمية والدولية بهدف حتسني النشاط االقتصادي وفقا 
املؤسسي،  اإلصالح  أسس  على  تشتمل  منظمة  مبعايير  إعدادها  يجري  لقواعد 
والسعي لتفعيل  دور القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدني وإشراكهم يف كل 
البرامج اإلعمارية  ، بهدف مزج جهود القطاع احلكومي واخلاص يف حتقيق مبدأ 

الكفاءة، مما يعزز املشاركة الفاعلة  يف تنفيذ عملية إعادة   اإلعمار. 
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8-  تطوير النظام السياسي:

ممارسة  نظام   تغيير  على   العمل  من  البد  الراهنة  األوضاع  إلرهاصات  نتيجة 
لتعزيز الالمركزي؛  املستوى  إلى  املركزي  املستوى  من  بالتحول   السلطة 
القانونية مبختلف معاييرها  العدالة  والعمل على  تطبيق   الدميقراطي؛  النظام  
يتوقف على وجود  اإلعمار  إعادة   إن جناح عملية  بتساٍو، حيث  األفراد  كل  على 
نظام  سياسي قانوني؛ يضم القيادة احلكيمة التي تعدُّ قوة دافعة حیویة  لتوطيد 

السالم وتسهيل االنتقال من حالة الطوارئ إلى حالة  االستقرار و التنمية.

أو اخلارجة  الصراعات  القابعة حتت  للمجتمعات  بالنسبة  اإلعمار  إعادة   إن    
منها، يترتب عليه أهمية  توفير قاعدة مؤسسية خاضعة للمساءلة، تستغل املوارد 
تشريعات   بإقرار  املرتبطة  السياسة  وضع  على  تعمل  أي   ، ومسؤولية  بشفافية 
مناسبة ملواجهة الفساد على  املستويات كافة ، إضافة إلى ضمان مجال مدني 
خاٍل من التأثيرات السلبية؛ ناهيك عن  ضرورة االهتمام بقدرات ومهارات اجلهاز 
احلكومي واملدني، لتسهيل التحول اجملتمعي على نحو يعكس االهتمام مبختلف 

الفئات ويلبي االحتياجات كافة.

وممكن البدء باإلجراءات اآلتية :

أو  اإلنتاجية  احلكومية  والهيئات  املؤسسات  تأهيل  إعادة   على  العمل   •
اخلدمية وحتسني أدائها وتطوير قدراتها التنافسية  لتتمكن من اإلسهام 

يف برامج إعادة  اإلعمار.

االهتمام مبوضوع ادخال االستراتيجيات التقنية وأمتتة األنظمة املؤسسية   •
لتطوير خدماتها.

كل  وتقدمي  وتنظيمّيًا  قانونًيا  مناسبة  استثمارية  لبيئة  اآلمن  املناخ  توفير   •
اإلجراءات التسهيلية مبا يخدم مصلحة الوطن العليا.

9-  تفعيل  مفهوم املواطنة وتوطيد معايرها  :

      املواطنة حزمة من القيم والسلوك والتربية واألخالق والذوق احلضاري 
مرتبطة بقيم وثوابت تقوم على حب الوطن الكبير ووحدة االنتماء اإلنساني 
له.  مفهوم املواطنة مرتبط بإقامة الدولة املدنية وتثبيت نظامها، ويتمثل 
يف حق املشاركة يف صنع القرار السياسي وممارسة السلطة وتوسيع رقعتها 
واحد عبر  يد شخص  من  القرار  اتخاذ  السلطة يف  نحو حتول  تدريجًيا 
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مستويات متوسطة إلى يد عامة املواطنني على وفق اآلليات الدميقراطية. 
أرض  على  األفراد  وحقوق  اإلنسانية  الهوية  هي  املواطنة  أبسط  مبفهوم 
والعرقية،  املناطقية،  الضيقة،  الوالءات  كل  جتاوز   على  بالعمل  وطنهم 
على  يقوم  الذي  اإلنساني  الوطني  الوالء  لصالح  واحلزبية  والطائفية، 
انتماءاتهم  أي حتقيق  كانت  باألخرين واحترام حقوقهم مهما  االعتراف 
التسامح الوطني ورفض كل أنواع العنف والتعصب والتطرف القائم على 
أساسية  كقاعدة  الوطني  واألمان  السلم  يعزز  ما  وهو  الضيقة  الوالءات 

إلعادة  اإلعمار.

أو  االجتماعية  العدالة  حتقيق  هي  للمواطنة  األساسية  الركيزة  إن      
العدالة املدنية ، بإنشاء  نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى  إزالة الفوارق 
االقتصادية واالجتماعية  بني طبقات اجملتمع الواحد؛ والعمل على توفير 
املعاملة العادلة و توفير احلصة التشاركية من خيرات موارد البالد جلميع 
أفراده بالتساوي ، وتتمثل يف النفعية االقتصادية والعمل على إعادة  توزيع  
الدخل القومي وتكافؤ الفرص ليشكل يف النهاية ما يسمى باجملتمع املدني 

املؤهل والقادر على النهوض باحتياجات بناء وطنه والعمل على رفعته.

إن سلوك املواطنة للمجتمع املدني مهما تباينت أجناسهم أو عقائدهم فهم 
مجمعون على الدفاع عن قضايا وقيم إنسانية موحدة كحقوق املواطن ، 
واملرأة، والطفل وقضايا الدميقراطية والبيئة، أي قضايا الهوية اإلنسانية 

وينطوي منظورهم على ثالثة معايير أساسية تتمثل يف :

مع  اخلالف  بإدارة  وااللتزام  إثراء،  كعامل  االختالف  وقبول  التسامح   •
الدولة  احلسبان  سالمة  آخذين يف  سلمية،  بوسائل  الدولة  أو  اآلخرين 

ومصاحلها العليا.

األفراد  حقوق  يحمي  موحد  قانون  على  املرتكز  احلر  اإلداري  الفعل   •
واجلماعات على حدٍّ سواء .

التنظيمات  من  مجموعة  هو  املدني  فاجملتمع  العادل،  اجلماعي  التنظيم   •
تنظم بشفافية عالقة األفراد ببعضهم وعالقتهم بالدولة. 

10- إعادة  بناء رأس املال البشري:

       إن تدهور وضع االقتصاد اليمني فترة الصراع أنتج وضًعا اجتماعّيًا مشوًها 
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، ورأس مال بشري غير منتظم يتسم بنقص  يتمثل يف نظام ماليٍّ و تعليميٍّ متردٍّ
العمال املهرة واملدرسني واملهنيني واألطباء وغيرهم ممن فروا من البلد أو أصبحوا 
نازحني داخليا. وليس من السهل حتفيز النازحني على العودة ملناطقهم األصلية، 
العمل منذ سنوات.  واألكثر صعوبة من ذلك خلق فرص عمل ملن خرج من سوق 
على  النازحني  لتشجيع  املستدامة  والسياسات  املوارد  من  هائل  قدر  توفر  ويلزم 
ًيا أساسّيًا  العودة ومساعدتهم على االندماج مجدًدا يف اجملتمع.وهذا يشكل حتدِّ
سواء للحكومة بعد انتهاء الصراع أم للمؤسسات اخملتلفة، وذلك ألن بعض الالجئني 
وبخاصة العمال املهرة منهم، قد يفضل البقاء يف اجملتمعات املضيفة بسبب انعدام 
وطنهم  يف  والوظائف  األساسية  اخلدمات  على  احلصول  إمكانية  وعدم  األمن 
.وخالًفا لالجئني الذين فروا من البلد، فإن عودة النازحني داخلًيا أكثر احتماال، 
مما يتيح املساندة املالئمة إلعادة  إدماجهم. وهناك العديد من العقبات التي حتول 
دون إعادة  دمج العائدين يف اجملتمع. فالعائدون كثيًرا ما يختارون عدم العودة إلى 
تعرضهم  أو  التمييز ضدهم  من  خوًفا  احلرب  قبل  فيها  عاشوا  التي  مجتمعاتهم 
للعنف أو التضييق عليهم و انعدام الفرص االقتصادية، وقد يزيد هذا من املنافسة 
على فرص العمل والتعليم واخلدمات الصحية يف املدن التي ينشأ طلب شديد عليها 

مثل مدينة صنعاء وعدن.

11- الشراكة األجنبية واالنفتاح التجاري :

 تعاني اليمن من مشكالت وعجز يف املؤسسات املالية واملصرفية، والنظام املالي 
يشكل عصب االقتصاد ألي بلد وإليه تسند عمليات النجاح واإلخفاق يف سياسات 
متويل عمليات التنمية واإلعمار، مع أنَّ اليمن متتلك ثروات هائلة طبيعية وممرات 
مائية استراتيجية بالذات الواقعة على البحر األحمر. ومن هنا البد من التفكير 
التمويل  طريق  عن  اإلعمار  إعادة  لإلسهام يف متويل  ذلك  كل  استثمار  كيفية  يف 
الذاتي ، وإعداد اخملططات اخلاصة بذلك وإيجاد البدائل واخلبرات التي تالئم 
إعادة   ومشاريع  اإلعمارية   اخلطط  أن  مراعاة  مع  اليمني،  الوضع  خصوصية 
اإلعمار عليها احلفاظ على الهوية والثقافة اليمنية وعدم طمس معاملها احلضارية 
يف اجلانب املعماري، والثقايف والتاريخي ويف هذا املضمار البد من عملية املواءمة  
استخدام  جانب  إلى  القدمي  الطراز  وإحياء  القدمية  البناء  أساليب  استخدام  يف 
أساليب البناء احلديثة، للمحافظة على الفن املعماري اليمني، مع مسايرة العصر 
ملالءمة االحتياجات السريعة امللحة ومجاراة التطورات و األخذ باالعتبار االستفادة 
من جتارب املاضي وجتارب الدول األخرى، ويتحقق ذلك  بتضافر اجلهود واتخاذ  

اإلجراءات الضرورية منها :
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شكل رقم )1(: متطلبات إعادة  اإلعمار 
املصدر : الباحثة وفًقا لتحليل األطر النظرية لإلعمار وربطها مببادئ التنمية املستدامة

 وكما هو موضح بالشكل رقم )1( و الذي يوضح متطلبات عملية إعادة اإلعمار 
لليمن ،فكما يوضح الشكل وفقا للمتطلبات البد من املهتمني و مخططي ومنفذي  
الدولي  أم  االقليمي  أم  احمللي  اجلانب  من  كانوا  سواء  اإلعمار  إعادة   مشاريع 
التنموية  اجلوانب  ومهارات  علوًما  واملؤسسات  األفراد  إكساب  االعتبار  األخذ يف 
إيجاد  أدق  مبعنى  والتنظيمية،  والصناعية  والزراعية  واالقتصادية،  واالجتماعية 
مشاريع إعمارية حتقق االكتفاء الذاتي على املدى البعيد وليس معاجلات آنية تنتهي 

بانتهاء املعونات أو املساعدات.

بني  الربط  يف  التنموية  لألطراف  الواعي  الفعل  بواسطة  االستدامة  ويتم ضمان 
رؤية  والبعيد، ضمن  املتوسط  املدى  كما يف  املباشر،  املدى  والعمل يف  التخطيط 
أو مكان ال  استشرافية متقدمة. وليس اإلعمار إجناًزا مؤقًتا وموضعّيًا يف قطاع 
العمل على  وإمنا البد من  املستمر،  والتدهور  التراجع  أمام  أثره  أن يختفي  يلبث 
حتقيق الهدف اإلعماري، و حتقيق تقدم ثابت ومستقر، وتقدم يتجاوز أثره املكان 
والزمان املباشرين ليولد إيجابيات يف اجملتمع وتتقدم ذاتّيًا وتتوسع لتشمل بأثرها 

اإليجابي اجملاالت األخرى.
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إلعادة اإلعمار هناك مجموعة من املعايير إلصالح اآلثار الناجتة عن النزاع، سواء 
كان هذا على املستوى القصير أم على املدى الطويل وتضم اآلتي :

على  والنزاعات  الصراعات  عن  الناجتة  اآلثار  مبعاجلة  وذلك  الشمولية:   -  1
مختلف اجملاالت، سواء املعمارية أم الهيكل املؤسسي مبختلف أبعاده وأيضا 
الناجتة  النفسية  األمراض  انتشار  إلى  الصراعات  أدت  فقد  اإلنسان  ترميم 
عن الهلع واخلوف أو اإلصابات املباشرة بسبب الصراعات. وتتسع املعاجلات 
لتشمل مختلف األصعدة؛ وذلك ألن اجملاالت متكاملة فال ميكن إغفال أحدها، 
سواء أكانت املتعلقة باألفراد أم املتعلقة بالبنية التحتية للمجتمع أم بالهيئات 
تتعطل  التي  التنمية  بعجلة  واملرتبطة  االقتصادي  باجلانب  أم  واملؤسسات، 

طردًيا بسبب الصراع.

2 - النظرة التطويرية : أي أن تكون ضمن تخطيط استراتيجي تنموي يتطرق إلى 
 مختلف مجاالت التطوير احلضري واملعماري وتكون لها أهداف واقعية ملموسة.
مبختلف  التنمية  عجلة  إدارة  إعادة   على  القدرة   متتلك  االستدامة:   -  3
الدائم  التطوير  ركيزة   االستدامة  فعنصر  االستدامة،  وضمان   ، أوجهها  

املستمر للمجتمع مع وجود تغيرات لألفضل.

4 - الشفافية : تتمثل بوضوح ما تقوم به الهيئات ووضوح نظامها مع املوظفني  
والعمالء  والفئات املستهدفة بعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف، وهو ما 
منظمات  أو  اخلاصة  أو  احلكومية  واملؤسسات  الهيئات  أعمال  على  ينطبق 

اجملتمع املدني.

5 - املرونة: متتلك خاصية القدرة على التكييف السريع مع املستجدات واملتغيرات  
املتسارعة على أرض الواقع.

6 -  وقائية:  ال تكتفي بوضع خطط ملعاجلة اآلثار الناجتة عن الصراعات ، وإمنا 
حدوث  على  جتنب  للعمل  موسعة  استراتيجية  تقدمي خطط  إلى  تتجاوزها 

أزمات أخرى.
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الشكل رقم )2(:  معايير عملية إعادة  اإلعمار 
املصدر : الباحثة وفًقا  لتحليل اإلطار النظري إلعادة  اإلعمار 

الشفافية،  التكاملية  والنظرة  )الشمولية،  أن  رقم)2(  الشكل  من  موضح  هو  كما 
واالستدامة واملرونة، والوقائية ( تعدُّ معاييَر أساسية تصاحب عملية إعادة  اإلعمار.

الشركاء الفاعلني يف عمليات إعادة  اإلعمار :

هيئات ومؤسسات اجملتمع املدني: 

  تتحمل مؤسسات اجملتمع املدني دوًرا مهًما يف االستعداد ملواجهة حتديات إعادة  
اإلعمار ، فهي تساعد وتخفف العبء عن كاهل املؤسسات الرسمية، ويزداد أهمية 

هذا الدور كلما

ضعفت السلطة السياسية أو يف حال غيابها وتقوم هذه املؤسسات بدور مهم يف 
اجملال االجتماعي واالقتصادي و التنموي.

منظمات اجملتمع الدولي : 

    مجموعة من املؤسسات والهيئات التي يتكون منها اجملتمع الدولي وتشارك يف 
تفعيل إرادة اجلماعة الدولية، لها هيكل إداري وتنفيذي وتقوم على إرادة مجموعة 
من األشخاص االعتبارية التي تتكون من الدول كمنظمة األمم املتحدة ، واالحتاد 
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االوربي، والبنك الدولي ، والبنك األوربي إلعادة  البناء والتنمية، والوكالة االملانية، 
والوكالة  الدولية،  للتنمية  الدمناركية  والوكالة  الدولية،  للتنمية  الكندية  والوكالة 
واالقتصاد  التعاون  ومنظمة  للنفط،  املصدرة  العربية  الدول  ومنظمة  الهولندية، 
ومنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  يونسكو،  والتنمية، 
األوربية،  واملفوضية  والتنمية،  للتعاون  الدولية  السويدية  الوكالة  الدولي  الغذاء 

وجلنة االنقاذ الدولية، أكسفام،  وغيرها من املنظمات.

 وجدير بالذكر أن املساعدة اخلارجية تتبلور يف  مجالني أساسيني من املساعدات: 
املساعدة املباشرة وهي النقدية،  واملساعدة التقنية أو كليهما. 

السلطات احمللية:

 تتمثل هذه السلطات بالكيانات احلكومية سواء التشريعية أم التنفيذية أم اخلدمية 
أم احملافظات ، و تتحمل أعباء ومسؤوليات االستعداد على املستوى احمللي من أجل 
مواجهة كوارث الصراعات، ومن ثم تطبيق االستراتيجية الوطنية بالتنسيق والتعاون 
مع كل الفاعلني، إضافة إلى الدور الذي تقوم به يف اإلشراف على نتائج البرامج 

اإلعمارية  .

القطاع اخلاص :

، ويؤدي  التجارية والصناعية غير احلكومية  بالكيانات  القطاع اخلاص  يتمثل     
الصراع،  بعد  اإلعمار  إعادة   برامج  جًدا وخاصة يف  مهًما  دوًرا  القطاع اخلاص 
فالقطاع اخلاص ميلك املهارات والقدرات والعمالة واملوارد إضافة إلى أنه يتمتع 
املراحل  متطلبات  تلبية  ويستطيع  الظروف  مع  والتكيف  املرونة  من  كبير  بقدر 

اخملتلفة.

 أفراد اجملتمع: 

       يعدُّ دور أفراد اجملتمع من أهم األدوار يف عملية االستعداد لعملية  إعادة  
اإلعمار، فكلما كان أفراد اجملتمع يتمتعون بوعي أعلى متت عملية إعادة  اإلعمار 

بسرعة وسالسة  أكبر .

    إن مجال تنمية املوارد البشرية والذي يعامل األفراد  كمورد )رأس املال البشري( 
 ، التنمية  واإلعمار وليس كمنتفعني فقط  إنتاجي  آخر يف عملية  مثل أي مورد 
يرى ضرورة حتسني إنتاجية هذه  املورد وذلك عن طريق التدريب والتعليم وتطوير 
املهارات اخملتلفة مبا يلبي متطلبات املراحل املتعددة، أي أن االستثمار يف )األفراد( 
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و الصحة واالقتصاد ألنه  التعليم  و  التجارة  أهم وأعلى درجة من االستثمار يف  
ينعكس باإليجاب على كلِّ اجملاالت األخرى.

 إن اإلعمار طويل األمد  يركز على الدور الرئيس لرأس املال البشري يف زيادة 
وحتسني إنتاجية البلد، ويقيم االستثمار يف األفراد من خالل تأثيره على قدراتهم 
املرتبطة  بكل اجملاالت التنموية واإلعمارية، مبعنى أدق  يُنْظر  لألفراد  كوسيلة 

وهدف لإلعمار يف آٍن واحد.

الشكل رقم )3(: الشركاء الفاعلني يف عمليات إعادة  اإلعمار

املصدر: الباحثة وفًقا لتحليل اإلطار النظري 

  يتضح من الشكل رقم )3( أن اجلهات املعنية بعملية إعادة اإلعمار هي: هيئات 
ومؤسسات اجملتمع املدني، ومنظمات اجملتمع الدولي، والسلطات احمللية، والقطاع 
اخلاص، وأفراد اجملتمع. والعالقة بينهم عالقة تكاملية إلجناح عملية إعادة اإلعمار. 
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   اخلاتـــمة :

متطلبات  تلبية  إلى  الهادفة  اإلجراءات  من  حزمة  متثل  اإلعمار  إعادة  عملية    
الدول اخلارجة من الصراعات، مبا يف ذلك تأمني احتياجات السكان املتضررين 
وتعزيز  اجلذرية  األسباب  ومعاجلة  وتفاقمها  الصراعات  تصاعد  دون  واحليلولة 

التعايش اجملتمعي للنهوض بالتنمية والسالم الدائم.

لذا البد من اإلسراع يف تبني آليـات ملواجهـة التحديـات الصارخة املعيقة لعملية 
إعادة اإلعمار يف اليمن سواء أكانت الغذائية، أم االقتصادية، أم االجتماعية، أم 
املعمارية أم التأهيلية خملتلف مرافق البنية التحتية واملؤسسية، واالهتمام بتعزيز 
إعادة   وأسس  متطلبات  تسهيل  بجانب  سواء،  حدٍّ  على  للجميع  املواطنة  حقوق 

اإلعمار من جميع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية.

  إن االهتمام بتعزيز وتفعيل سلطة القانون وإشراك أفراد الشعب يف خطوط عملية 
إعادة  اإلعمار على مستوى كل املراحل بداية من حتديد أولويات إعادة  اإلعمار 
مروًرا بتنفيذ اخلطط  اإلعمارية  ووصوال إلى مرحلة تقييم اآلثار اإليجابية من 

عدمها يعدُّ من ضروريات دعم عملية إعادة  اإلعمار  مبختلف جوانبها.
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