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مجلــة تنميــة وإعمــار هــي مجلــة بحثيــة تهتــم بالبحــوث والدراســات اإلنســانية 
والتطبيقيــة املتعلقــة بالتنميــة واإلعمــار والتعايــش اجملتمعــي والســالم، وتهــدف إلــى 
ــورة  ــريف والث ــع التطــور املع ــالءم م ــي الرصــن مبــا يت ــوم البحــث العلم ــق مفه حتقي
العلميــة والتكنولوجيــة، ويتمثــل هــذا املفهــوم يف جتســيد الشــراكة والتعــاون بــن 
اجلهديــن األكادميــي واملؤسســي يف مختلــف اجملــاالت التنمويــة محليــاً، ووصــوال إلــى 

املســتوى اإلقليمــي والدولــي مــن خــالل اآلتــي:
تنموية( يف . 	 تقارير  أوراق عمل،  دارســات،  )أبحاث،  وثائقي  تكوين رصيد   

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

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

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

مبجاالت التنمية الشاملة.  
مجاالت . 	 النشر يف  عليها شروط  تنطبق  التي  والدراسات  األبحاث  نشر   

الدراسات واألبحاث العلمية يف مختلف اجملاالت والتخصصات التنموية باللغتن 
العربية واإلجنليزية.

والسالم . 	 والتنمية  اإلعمار  مجال  يف  اجلامعية  األبحاث  ملخصات  نشر   
التي مت مناقشتها وإجازتها، على أن يكون امللخص من إعداد الباحث نفسه.

شروط قبول املواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة علمية(:

العلمي  البحث  االلتزام مبنهجية  مع  الطرح،  باإلصالة يف  الدراسة  تتسم  أن   -  	
واإلداريــة،  اإلنسانية  العلوم  وأبحاث  الدراسات  مجاالت  عليها يف  املتعارف 

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

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

	 - أن يسلم الباحث بحثه يف نسخة إلكترونية بصيغة )WORD( عبر البريد اإللكتروني. 
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	 -  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 )0	( كلمة.

7 - أال تزيد عدد كلمات امللخص باللغة العربية عن )00	( كلمة، وعن )0		( كلمة 
باللغة اإلجنليزية.

8 - أن يتراوح عدد الكلمات املفتاحية بن )5-2( كلمات.
9 - يف حال استخدام الباحث لبرمجيات أو أدوات قياس كاالختبارات أو االستبانات 
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.
0	 - أال يتجاوز عدد صفحات البحث يف صورته النهائية، مبا فيه امللخص واملراجع 

واملالحق، أربعن صفحة حسب التنسيقات اآلتية:
املسافة بن السطور )1.5( سم.  •

حجم اخلط يف اللغة العربية: )		(، نوع اخلط: )Muna(، والعناوين بخط   •
غامق.

 ،)Times New Roman ( : نوع اخلط ،)		( :حجم اخلط باللغة االجنليزية  •
والعناوين بخط غامق.

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 
املراجع العربية واألجنبية -إن وجدت-  وفق الطريقة اآلتية:

- مثال لكيفية توثيق بحث منشور يف دورية: 
يف قائمة املراجع: كوكز، فيصل صدام )9	0	(: السلم والتعايش اجملتمعي ودوره يف 

التنمية الشاملة وجتاوز األزمات العدد )7(، ص 		 – 90.
يف املنت: )كوكز: 9	0	(
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مثال لكيفية توثيق كتاب:
-مؤشرات(،  )مفهوم-أبعادها  املستدامة  التنمية   :)	0	7( مدحت  النصر،  أبو   

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

األقدم، تليها جميع الروابط اإللكترونية للمواقع يف آخر القائمة. 

شروط النشر يف مجلة تنمية وإعمار:

	 -   أن تكون املواضيع متوافقة مع أهداف مركز مين انفورميشن وذات العالقة 
ضمن سياق )مجاالت التنمية- التعايش اجملتمعي والسالم- مجاالت اإلعمار(
	 -  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: ص	(، ويف 

فقرة )أنواع األبحاث والدراسات ص:	(.
	 -  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 
للمساءلة  الباحث  تعّرض  قد  باحملتوى  محّملة  حقوق  أي  عن  مسؤولّيتها 

القانونية.
مالحظــة: يف حالــة اســتيفاء البحــث أو الدراســة لشــروط النشــر يف اجمللــة 
يتــم النشــر مجانيــاً، وهنــاك جائــزة ماديــة ألفضــل بحــث أو دراســة، باإلضافــة إلــى 

ــز. ــز يف املؤمتــر الســنوي للمرك ــة التمي ميدالي
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أما األبحاث واملواضيع فوق الطرق اآلتية:
أواًل: األبحاث امليدانية:

- يــورد الباحــث ملخصــاً يتضمــن الهــدف العــام مــن البحــث أو الدراســة يذكــر 
فيــه احملــاور األساســية التــي مت تناولهــا، مــع اســتعراض موجــز ألهــم االســتنتاجات 

والتوصيــات واملقترحــات التــي مت التوصــل إليهــا.
- ينبغــي أن حتتــوي األبحــاث امليدانيــة علــى مقدمــة يوضــح الباحــث فيهــا 
طبيعــة البحــث ومســوغات القيــام بــه، مشــيراً إلــى طبيعــة املشــكلة ومــدى تأثيرهــا 
علــى الواقــع التنمــوي والســالم، وأن يوضــح باختصــار مــا أظهرتــه البحــوث الســابقة 
حــول هــذه املشــكلة. يلــي ذلــك عــرض ألســئلة الدراســة أو فرضياتهــا التــي ميكــن 
ــم يعــرض الباحــث حــدود البحــث  ــك املشــكلة، ث ــى حــل لتل ــا التوصــل إل مــن خالله
الــذي مت تعميــم نتائــج الدراســة يف إطــاره، ثــم يذكــر التعريفــات الدالليــة )املفهومــات 
ــمَّ يســتعرض أهــم الدراســات املرتبطــة  ــن ثَ ــواردة يف البحــث(، وم واملصطلحــات ال
ــك عــرض  ــي ذل ــا. يل ــه عليه ــا ويناقشــها موضحــاً تعليق ــا ويحلله باملوضــوع وأحدثه
إلجــراءات البحــث واملنهجيــة املتبعــة ثــم يقــدم وصفــاً جملتمــع البحــث وعينتــه ونــوع 
األدوات املســتخدمة يف جمــع البيانــات وحتديــد مــدى صدقهــا وثباتهــا، ثــم يعــرض 
بعــد ذلــك نتائــج البحــث ومناقشــتها ومــا توصــل إليــه مــن توصيــات ومقترحــات 

خامتــاً البحــث بســرد قائمــة املصــادر واملراجــع التــي اعتمــد عليهــا
ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:

- يــورد الباحــث ملخصــاً يتضمــن الهــدف العــام مــن البحــث أو الدراســة يذكــر 
فيــه احملــاور األساســية التــي مت تناولهــا، مــع اســتعراض موجــز ألهــم االســتنتاجات 

والتوصيــات واملقترحــات التــي مت التوصــل إليهــا.
املوضــوع  أو  املشــكلة  فيهــا طبيعــة  البحــث يوضــح  الباحــث مقدمــة  يعــرض 
ــد إلــى املعرفــة  ــة البحــث ودوره يف إضافــة اجلدي قيــد الدراســة، مــع حتديــد أهمي
الســابقة، يلــي ذلــك عــرض للموضوعــات املطلــوب حتليلهــا ومناقشــتها بحيــث تكــون 
مرتبــة بطريقــة منطقيــة مــع مــا يســبقها أو يليهــا مــن املوضوعــات لتــؤدي مبجملهــا 
إلــى توضيــح الفكــرة العامــة التــي يهــدف الباحــث الوصــول إليهــا، علــى أن تتضمــن 
الــذي  الغمــوض  إزالــة  أو  املشــكلة  واملقترحــات حلــل  والتوصيــات  االســتنتاجات 
يحيــط باملوضــوع قيــد البحــث.  وأخيــراً يرفــق الباحــث قائمــة باملصــادر واملراجــع 

التــي اعتمــد عليهــا.
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ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:
الورقة العلمية:  

ال بــد مــن تقــدمي ملخــص موجــز يوضــح الباحــث فيــه الهــدف مــن الورقــة 
العلميــة، والنتائــج، وأهــم املصطلحــات )الكلمــات املفتاحيــة(، ثــم يتــم عــرض مقدمــة 
تبــن املشــكلة التــي ترتبــط باجلانــب التنمــوي ودورهــا يف وضــع املعاجلــات للموضــوع 
قيــد البحــث وأهميتهــا، يلــي ذلــك عــرض ملفــردات الورقــة بصــورة متتابعــة ومترابطــة 
ومناقشــتها وحتليلهــا بطريقــة علميــة ومنطقيــة وذلــك لتوضيــح الهــدف العــام الــذي 
يســعى الباحــث إلــى حتقيقــه، وبإمــكان الباحــث االســتعانة بوســائل متنوعــة كالصــور 
الفوتوغرافيــة أو اخلرائــط أو األشــكال البيانيــة إلثــراء املوضــوع وتوضيحــه بطريقــة 
ــم مناقشــتها  ــم يت ــن ث ــة، وم ــة العلمي ــج الورق ــورد الباحــث نتائ ــك ي ــد ذل أفضــل، بع
وحتليلهــا وتوضيــح العالقــة بــن مــا توصلــت إليــه الورقــة وبــن النظريــات اخلاصــة 
ــم الباحــث الورقــة بخامتــة يذكــر فيهــا مــا توصــل  ــم يخت ــد البحــث، ث باملوضــوع قي
إليــه مــن نتائــج بطريقــة ملخصــة وواضحــة، ويرفقهــا بقائمــة املصــادر واملراجــع 

التــي اعتمــد عليهــا.
التقرير التنموي: 

يتــم عــرض ملخــص تنفيــذي يوضــح الباحــث فيــه الهــدف مــن التقريــر والنتائــج 
التــي توصــل إليهــا بإيجــاز، علــى أن يتضمــن التقريــر مقدمــة توضــح أهميــة املوضوع، 
ثــم تُعــرض مفــردات التقريــر بطريقــة منطقيــة وواضحــة، ويُختتــم بتوضيــح شــامل 
للنتائــج ومــا الــذي ميكــن أن يضيفــه للمجــال املــدروس، ثــم بخامتــة موجــزة مــع 

إرفــاق قائمــة باملصــادر واملراجــع التــي مت االعتمــاد عليهــا.

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

مجلة تنمية وإعمار 

YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 
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مجلة تنمية وإعمار: العدد الرابع

االفتتاحيــــــــــــــة
                               بقلم مديرة التحرير 
 أ.د. فتحية محمد باحشوان

قضية التنمية الشغل الشاغل لكل مجتمعات العالم املتقدمة والنامية على حد متثل 
سواء، على أساس أن حتقيقها هدف أساس. واليمن واحدة من الدول التي 

تولي اهتماًما كبيًرا بالتنمية وقضاياها.
ــر اجملتمــع وتقدمــه،  ــى تطوي ــة تســعى إل ــة مخططــة وواعي ــة إرادي ــة عملي ــد التنمي تع
ــن؛  ــة واملواطن ــن احلكوم ــاون والتنســيق ب ــف اجملــاالت بالتع وحتســن أوضاعــه يف مختل
فتنميــة اجملتمــع ترتكــز علــى عاملــن مهمــن همــا: دور األهالــي باالنخــراط يف العمــل 
الطوعــي لتحســن أوضــاع مجتمعاتهــم احملليــة بالــرأي أو ببــذل اجلهــد أو باملــال، والــدور 
ــك  ــوب لتحســن أوضــاع تل ــر كل مــا هــو مطل ــه اجلهــات الرســمية يف توفي ــي تقــوم ب الثان
اجملتمعــات، كاالهتمــام بجميــع مواردهــا والعمــل علــى تنميتهــا لضمــان الســير قدًمــا نحــو 

ــى تكامــل اجلهــود الرســمية واألهليــة وتضامنهــا. التقــدم، ويتوقــف ذلــك عل
بوصفهمــا  الســلمي  والتعايــش  اجملتمعيــة  بالتنميــة  وإعمــار«  »تنميــة  مجلــة  تهتــم 
األســاس لتحقيــق االســتقرار األمنــي وتعزيــز فــرص االســتدامة، ولتحقيــق الســلم يف 
ــذي يحفــظ األنفــس  اجملتمــع لضمــان اســتقراره واســتمراره؛ فالســلم االجتماعــي هــو ال

واملعتقــدات واحلقــوق ويحقــق الوئــام والســالم بــن مكونــات اجملتمــع الواحــد.
يتضمــن العــدد الرابــع الــذي بــن أيديكــم بحوثــاً متنوعــة مــن ناحيــة املوضوعــات؛ 
فالبحــث األول يســلط الضــوء علــى واقــع النــزوح يف حضرمــوت، ومــدى تقــدمي اخلدمــات 
النفســية  اآلثــار  ومعرفــة  منهــا،  يعانــون  التــي  املشــكالت  وحتديــد  للنازحــن،  العامــة 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تطالهــم، وأثرهــا علــى الفــرد واألســرة واجملتمــع. 
أمــا البحــث الثانــي فهــو عــن متطلبــات ضمــان اجلــودة واالعتمــاد املدرســي يف التعليــم 
العــام، متنــاوالً مــدى حتســن جــودة مخرجــات التعليــم العــام يف اليمــن مــن خــالل حتديــد 
متطلبــات تطبيقهــا، ومــن ثــم قــدم البحــث تصــوراً مقترحــاً لتطبيقــه يف مــدارس التعليــم 

األساســي والثانــوي للوصــول إلــى تعليــم ذي جــودة عاليــة.
ــة حــول  ــة نظري ــر تنمــوي يتضمــن خلفي ــارة عــن تقري ــث يف العــدد عب واملوضــوع الثال
الصــراع يف اليمــن ومجاالتــه، كمــا تطــرق للمعوقــات وملتطلبــات عمليــة إعــادة اإلعمــار، ثــم 

قــدم مقترحــاً عــن اآلليــات إلعــادة اإلعمــار يف اليمــن.
ختاماً، نتمنى للقراء واملهتمن بالتنمية واإلعمار املتعة والفائدة.
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النازحون يف حضرموت: املشكالت واآلثار
دراسة اجتماعية 

أ.د. فتحية محمد باحشوان

25. يونيو. 2021
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ملخص الدراسة  

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع النــزوح يف حضرمــوت ومــدى تقــدمي 
ــا،  ــون منه ــي يعان ــى املشــكالت الت اخلدمــات العامــة للنازحــن وتســليط الضــوء عل
والتعــرف علــى اآلثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة عليهــم، وأثرهــا علــى 
األســرة والفــرد. ولتحقيــق هــذه األهــداف اعتمدت الدراســة احلاليــة املنهج الوصفي 
التحليلــي مــن خــالل طريقــة املســح االجتماعــي بالعينــة، واســتخدمت الباحثــة أداة 
االســتبيان جلمــع البيانــات حيــث مت تطبيــق هــذا الدراســة علــى مجموعــة مــن األســر 
النازحــة املوجــودة يف مخيمــن يف مدينــة املــكال، همــا مخيــم بويــش ومخيــم ابــن 

ســيناء، بلــغ عددهــا )		( عينــًة.
وقــد توصلــت الدراســة إلــى أن الســبب الرئيــس للنــزوح هــو وجــود الصــراع 
املســتمر يف املناطــق اخملتلفــة مــن اليمــن، وهــذا ســاهم يف افتقــار الكثيــر مــن األســر 
ــات  ــاء واخلدم ــاه والكهرب ــات املي ــاة كخدم ــات األساســية للحي ــى اخلدم النازحــة إل
الصحيــة، كمــا يُحــرم كثيــر مــن األطفــال مــن إكمــال التعليــم بســبب عــدم امتالكهــم 
ألوراق الثبوتيــة اخلاصــة مبســتوياتهم الدراســية، كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى 
أن غيــاب الرجــال يف إطــار مخيمــات الالجئــن يعــرض النســاء اللواتــي يترأســن 
عائالتهــن للتهميــش مــن ناحيــة إدارة شــؤون األســرة بحيــث يتــم عزلهــن عــن جلــان 
إدارة اخمليمــات وال يعهــد إليهــن اســتالم املعونــات، كمــا أوضحــت الدراســة ارتفــاع 
نســبة الفقــر مــع انتشــار ظاهــرة البطالــة يف املناطــق املســتضيفة للنازحــن، وانتشــار 

بعــض الظواهــر الســلبية مثــل التســول والســرقة واالختطــاف وغيرهــا.
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املقدمة:

ــن  ــل وم ــر اإلنســاني، ب ــؤرق الضمي ــي ت ــن املشــكالت الت ــزوح م ــد مشــكلة الن تع
ــد أصبحــت هــذه  ــد. وق ــن بعي ــذ زم ــي من ــع الدول ــا اجملتم ــي يواجهه ــات الت التحدي
املشــكلة اليــوم مــن أكثــر القضايــا إحلاحــاً ال ســيما مــع ازديــاد عــدد الالجئــن لتعــدد 
أســباب اللجــوء والنــزوح وازديادهــا. وتتعــرض هــذه اجملموعــات للمعانــاة وانتهــاكات 
متكــررة حلقوقهــم يف ظــل ضعــف آليــات احلماية الدولية لهــذه اجملموعات، وتقاعس 
اجملتمــع الدولــي يف القيــام مبســؤولياته جتــاه الالجئــن والنازحــن، ودخــول املشــكلة 

اإلنســانية يف دائــرة مصالــح الــدول.
إن الصراعــات هــي ظواهــر بشــرية قدميــة قــدم احليــاة، وموجــودة منــذ األزل؛ 
ــا.  ــف الشــديد وتضعــف املشــاركن فيه ــا متصاعــًدا تتســم بالعن فقــد أخــذت طابًع
كمــا أن للحــرب آثــاراً مدمــرة تنــال مختلــف نواحــي احليــاة، وتزيــد مــن وطأتهــا علــى 

النســاء، ال ســيما اآلثــار االقتصاديــة وازديــاد معــدالت الفقــر يف أوســاط األســر.
والــذي ال شــك فيــه أن اجلميــع متضــرر يف الصراعــات كل حســب حالتــه؛ 
والنســيج  األســرة  يف  اضطراًبــا  غيابهــم  ويســبب  بالصــراع  الرجــال  ينشــغل  إذ 
االجتماعــي، فيمــا النســاء واألطفــال يتضــررون بشــكل خــاص؛ ففــي كل الصراعــات 
تســتباح احلرمــات، وتتجــاوز األطــراف املتصارعــة كل اخلطــوط احلمــراء، وتُرتكــب 

الكثيــر مــن اجلرائــم اجلســدية واجلنســية وغيرهــا مــن اجلرائــم البشــعة.
يعانــي اليمــن يف معظــم مناطقــه أوضاعــاً مأســاوية منــذ بــدء االقتتــال الداخلــي 
والتدخــل اخلارجــي؛ فقــد تعــرض الكثيــر مــن الســكان لشــتى أنــواع االنتهــاكات 
ــح  ــد، ممــا أضــر مبصال ــة أمــد األزمــة والصــراع يف البل والعنــف حتــت وطــأة إطال
الشــعب اليمنــي ومقدراتــه، فضــاًل عــن قتــل آالف املدنيــن وتعرضهــم جلــروح بالغــة، 
ــي.  ــراب الداخل ــازل جــراء االحت ــار املن ــال، ودم ــم مــن النســاء أو األطف كان معظمه
وقــد أفــاد تقريــر صــادر عــن برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي بــأن الصــراع الدائــر 
ــف  ــاً. وخل ــة البشــرية مبقــدار عشــرين عام يف اليمــن قــد تســبب يف تراجــع التنمي
هــذا الصــراع املتواصــل منــذ 		0	 عواقــب مدمــرة، منهــا مصــرع نحــو )250.000( 
شــخٍص بشــكل مباشــر بســبب العنــف أو بشــكل غيــر مباشــر بســبب انعــدام الرعايــة 
الصحيــة وشــح الغــذاء. وللصــراع آثــار ســلبية واســعة النطــاق جتعــل اليمــن مــن بــن 

أكثــر بلــدان النزاعــات تدمــراً )األمم املتحــدة: 9	0	(.
وقــد أدت الصراعــات الدائــرة إلــى نــزوح اآلالف مــن املناطــق الســاخنة، ونتيجــة 
لهــذا النــزوح تعرضــت كثيــر مــن النســاء لالنتهــاكات أو للعنــف، عــالوة علــى فقــدان 
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ــى  ــزوح إل ــة الن ــاة النفســية أو اجلســدية خــالل عملي ــكات أو الســكن أو املعان املمتل
مخيمــات تفتقــر ألدنــى وســائل العيــش الكــرمي مــن مســكن ومــأكل، أو انعــدام 
اخلدمــات الصحيــة وفقــدان اخلصوصيــة يف اخمليمــات التــي تتصــف بحشــر عــدد 
مــن األســر يف خيمــة أو يف غرفــة واحــدة، أو اســتخدم دورة ميــاه واحــدة. كمــا 
بــرزت كثيــر مــن مشــكالت األمــراض النفســية، وهــي حــاالت مــن الضغــط النفســي 
ــا،  ــم بعده ــوازن الدائ ــة الت ــى حال ــودة إل ــل والع ــى التحم ــدرة اإلنســان عل تتجــاوز ق
ويكــون أثرهــا علــى األطفــال أكثــر مــن غيرهــم، إضافــة إلــى أن اآلثــار النفســية التــي 
تخلّفهــا الصراعــات تختلــف بــن األشــخاص الذيــن عاشــوها إّمــا بشــكل مباشــر 
ــع احلــدث  ــم م ــدار تفاعله ــم مبق ــف ردود أفعاله ــا تختل ــر مباشــر، كم أو بشــكل غي

ومبــدى تأثرهــم بــه.  
محافظــة حضرمــوت واحــدة مــن احملافظــات التــي اســتقبلت أعــداداً كبيــرة 
مــن النازحــن؛ فمنــذ العــام 		0	 وهــي وجهــة يقصدهــا اجملبــرون علــى مغــادرة 
مناطقهــم؛ حيــث اســتقبلت يف العــام 		0	 نازحــي عــدن وأبــن الذيــن فــاق عددهــم 
)50.000( نــازٍح ونازحــة )إحصائيــات اللجنــة العليــا لإلغاثــة مبحافظــة حضرمــوت: 
		0	(. ومــا تــزال حضرمــوت تســتقبل األســر النازحــة مــن مناطــق الصــراع. وبلــغ 
إجمالــي األســر النازحــة يف ســاحل ووادي حضرمــوت )		8,8( أســرًة مبــا يعــادل 
)7	9,		( فــرداً )الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن، صــادر يف ينايــر: 

.)	0		
ومــع ازديــاد عــدد النازحــن إلــى مناطــق مختلفــة -وبعــض املناطــق بشــكل 
خــاص-؛ فــإن ذلــك يتســبب بصــورة واضحــة يف الضغــط علــى مــوارد املناطــق التــي 
مت النــزوح إليهــا، ال ســيما مــع األوضــاع االقتصاديــة الســيئة التــي تعانــي منهــا البــالد 
ــذا تطرقــت هــذه  ــى جــودة اخلدمــات بصــورة خاصــة، ل ــر عل بشــكل عــام، ممــا يؤث
الدراســة للنازحــن يف حضرمــوت وللمشــكالت التــي تواجههــم ولآلثــار املترتبــة علــى 

نزوحهــم. 

مشكلة الدراسة: 

النزوح من الظواهر االجتماعية احلديثة التي طرأت على اجملتمعات اإلنســانية 
وتســببت يف فقــدان األمــن واألمــان والوقــوع يف عالــم يفتقــر إلــى أبســط مقومــات 
احليــاة الطبيعيــة واالجتماعيــة؛ فانفصــال الفــرد عــن مجتمعــه أو بيئتــه التــي نشــأ 
فيهــا واللجــوء املؤقــت إلــى مجتمــع مختلــف وثقافــة غيــر مألوفــة يعــد مشــكلة يترتــب 
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عليهــا تبنــي بنيــات جديــدة التــي قــد تكــون مغايــرة للحيــاة الســابقة، ممــا يــؤدي 
إلــى عــدم التكيــف وعــدم التوافــق االجتماعــي والنفســي، وظهــور مشــكالت لألفــراد 
واألســر ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية خطيــرة وشــبه 
ــة الناجمــة عــن عمليــات النــزوح  ــار الســلبية التكاليــف االقتصادي دائمــة. فمــن اآلث
ــة واخلدمــات العامــة للنازحــن  ــة الطارئ ــة يف تقــدمي املســاعدات االجتماعي املتمثل
مثــل اخليــام والطعــام واملــاء والرعايــة الصحيــة والتعليــم، فضــاًل عــن التكاليــف 
ــاء مجمعــات ســكنية ومــدارس  ــل بن ــا للنازحــن مث ــي ميكــن تقدميه الرأســمالية الت
ومســتوصفات وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة التــي ال تســتطيع منطقــة النــزوح أن تفــي 

بــكل مســتلزمات النازحــن.
ويحتمــل أن تكــون آثــار زيــادة طلــب النازحــن علــى اخلدمــات العامــة ســلبية 
ــة  ــات املقدم ــة اخلدم ــاض نوعي ــك يف انخف ــع املســتضيف، يتجســد ذل ــى اجملتم عل
والضغــط عليهــا، وميكــن أن تتولــد آثــار ســلبية مضاعفــة يف املســتقبل علــى بعــض 
املؤشــرات االقتصاديــة مثــل ارتفــاع األســعار وأجــور العاملــن وإيجــار الوحــدات 
الســكنية وغيرهــا مــن مؤشــرات التنميــة البشــرية، وهــذا مــا حــدث يف حضرمــوت؛ 
فنتيجــة للنــزاع املســلح يف اليمــن شــهدت محافظــة حضرمــوت -كبــرى محافظــات 
اجلمهوريــة اليمنيــة- وضعــاً مأســاوياً خانقــاً يكمــن يف تفاقــم العديــد مــن األزمــات 
يف اجلانــب اإلنســاني واخلدماتــي والصحــي ويف جوانــب أخــرى، بســبب توافــد 
النازحــن إليهــا هربــاً مــن الصــراع الدائــر يف بعــض املــدن التــي قدموا منهــا كاجلوف 

وصعــدة وعمــران وحجــة وحيــس وتهامــة والســاحل الغربــي وإب وتعــز. 
ومــن هنــا جــاءت مشــكلة الدراســة التــي تتمثــل يف: دراســة أوضــاع النازحــن يف 
ــى  ــة عل ــار املترتب ــزوح، واآلث ــم يف مجتمــع الن ــي تواجهه حضرمــوت، واملشــكالت الت
ــى  ــى األفــراد النازحــن أو عل ــى اجملتمــع املســتضيف أو عل ــزوح ســواء كانــت عل الن

األســر، ومت بلــورة مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيــس اآلتــي: 
مــا هــو وضــع النازحــن يف حضرمــوت واملشــكالت التــي تواجههــم وآثارهــا علــى 

األســرة والفــرد واجملتمــع؟  
وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤالت الفرعية هي:

ما واقع النزوح السكاني ومدى تطور تقدمي اخلدمات العامة للنازحن؟   -
ما هي املشكالت التي يعاني منها النازحون يف مجتمع النزوح؟   -
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أهمية الدراسة: 

ــة-  ــم الباحث ــة -حســب عل ــا أول دراســة علمي ــة هــذه الدراســة كونه ــع أهمي تنب
تســلط الضــوء علــى النازحــن يف حضرمــوت، وهــي تأتــي يف ظــل نــدرة أو رمبــا 
انعــدام مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات يف حضرمــوت. ســوف تســهم الدراســة يف 
ــى األســر النازحــة جــراء النــزوح،  ــم عل معرفــة مشــكلة باتــت آثارهــا واضحــة املعال
وانعــدام األمــن واالنتقــال إلــى بيئــة جديــدة قــد تكــون غيــر مناســبة يحدهــا القلــق 
والتوتــر املســتمر وفقــدان املمتلــكات، إضافــة إلــى اســتعراض املشــكالت واآلثــار 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والنفســية عنــد النازحــن يف مجتمــع النــزوح، وحتليــل 

البيانــات الكميــة والنوعيــة.

أهداف الدراسة: 

يتمثل الهدف الرئيس للدراســة يف التعرف على أوضاع النازحن يف حضرموت 
وعلــى املشــكالت التــي تواجههــم وآثارهــا علــى األســرة والفــرد واجملتمــع. وينبثــق مــن 

هــذا الهــدف أهــداف فرعيــة تتمثل يف:
	-التعرف على واقع النزوح السكاني ومدى تقدمي اخلدمات العامة للنازحن. 

	-تسليط الضوء على املشكالت التي يعاني منها النازحون. 
	-التعــرف علــى اآلثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة عنــد النازحــن، 

وأثرهــا علــى األســرة والفــرد واجملتمــع. 

مفاهيم الدراسة: 

مفهوم النزوح:
لغويــاً تعــود كلمــة النــزوح يف معجــم العــن إلــى اجلــذر )نــزح( أي بَُعــَد، ونزحــت 
الــداُر تَنْــَزح نُُزوحــاً أي بَُعــَدت )الفراهيــدي؛ اخملزومــي، 			(، ويف معجــم مقاييــس 
اللغــة تأتــي كلمــة )ن ز ح(: النــون والــزاي واحلــاء كلمــة تــدل علــى بعــد. ونزحــت الدار 
نزوحــا: بعــدت، وبلــد نــازح. ومنــه نــزح املــاء كأنــه يباعــد بــه عــن قعــر البئــر. ويقــال: 

نزحــت البئــر: اســتقيت ماءهــا كلــه )الــرازي؛ أبــو احلســن، 979	: 8		(.
أمــا اصطالحــاً فيعــرف النــزوح بأنــه انتقــال األفــراد واجلماعــات بصــورة دائمــة 
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أو مؤقتــة داخــل الدولــة الواحــدة مــن محافظــة إلــى أخــرى ومــن مجتمــع محلــي إلــى 
آخــر. أي أن النــزوح هــو تــرك الشــخص منطقتــه ليســتقر يف مــكان آخــر.

تعــد ظاهــرة النــزوح ظاهــرة دميوغرافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة، تتأثــر بشــكل 
مباشــر بعوامــل شــتى داخليــة وخارجيــة، وبالظــروف السياســية كذلــك ال ســيما 

ــزوح وأســبابه.  ــي تعــد مــن أهــم عوامــل ظاهــرة الن الصراعــات الت
وقــد اســتخدم كثيــر مــن العلمــاء والباحثــن مفهــوم النــزوح لوصــف الســكان 
الذيــن اضطــروا لهجــر مســاكنهم قســراً مــن مــكان اســتقرار إلــى مــكان ترحــال آخــر 

ــوج، 007	م: 7(.  ــد )جرك داخــل البل
وعرفــه الشــميري )		0	( بأنــه حركــة جماعيــة بســبب الصــراع أو البطالــة 
ــي  ــة الت ــال احلربي ــاً مــن القصــف واألعم ــي هرب ــا األهال ــوم به ــي يق أو اجملاعــة الت
ــه  ــه: أن ــف آخــر ل ــى االنتقــال قســرياً )الشــميري، 		0	 :		(. ويف تعري ــم إل تدفعه
ــا  ــكل فئاته ــاً ب ــَم أو قــرًى أو مدن ــة -كأن تكــون أقالي ــة هــروب مجتمعــات كامل عملي
العمريــة- بصــورة قســرية وبشــكل مفاجــئ نتيجــة ظــروف طارئــة مــن أماكن ســكناهم 
إلــى مســاكن بديلــة داخــل البلــد الواحــد يتــم تهيئتهــا مبجهــودات ذاتيــة مــن قبــل هــذا 

ــدان أخــرى )الشــميري، 		0	: 115-116(.  ــد أو مبســاعدات مــن بل البل
ويعــرف آخــرون النازحــن بأنهــم مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن أُكرهــوا علــى 
الهــروب، أو علــى تــرك منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم املعتــادة، أو اضطــروا إلــى ذلــك 
نتيجــة لوجــود نــزاع مســلح أو حــاالت عنــف عــام األثــر أو انتهــاكات حلقــوق األنســان 
أو كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن فعــل البشــر ســعياً منهــم لتفــادي آثــار ذلــك، ولــم 
بأنهــم  النازحــون أيضــاً  يعبــروا احلــدود الدوليــة املعتــرف بهــا للدولــة. وُعــرِّف 
ــاً  ــك تفادي ــى ذل ــة واضطــروا إل ــم العادي ــن إقامته ــم أو أماك ــوا منازله أشــخاص ترك

ــدالع عنــف )حمــادي، 	98	م، 9		(.  ــار الصــراع أو نتيجــة ان آلث
التعريف اإلجرائي للنزوح: 

هــو انتقــال جماعــة مــن النــاس بســبب الصراعات واحلــروب والكــوارث الطبيعية 
مــن مــكان إقامتهــم إلــى مــكان آخــر؛ ليســتقروا فيــه بحثــاً عــن األمن واالســتقرار.

اإلطار النظري
أواًل: أنواع النزوح: 

يشكل النزوح إحدى الظواهر التي تنتج عن الصراعات والكوارث ويتنوع إلى:
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• النزوح املطول:	
 هــو أن يعيــش النــازح فتــرة طويلــة يعانــي مــن عزلــة إجباريــة عــن موطنــه 
ــادر  ــة رمبــا تغ ــرات طويل ــون فت ــدون بارقــة أمــل يف العــودة، وعندمــا ميكث األصــل ب
احتياجاتهــم، وتتبــدل التحديــات واملشــكالت التــي تواجــه النــاس بينمــا يفعــل الزمــن 
ــب الســنن يســقطون يف  ــع تعاق ــو أو بالشــيخوخة، وهــم م ــم ســواء بالنم ــه فيه فعل

ــداً عــن الوطــن.  ــل بعي ــوي الطوي ــس املعن غياهــب النســيان والتيب
• النزوح االختياري: 	

    هــو انتقــال العديــد مــن النازحــن مــن مناطقهــم إلــى مناطــق أخــرى لكســب 
العيــش الــذي ال يتوفــر لهــم يف مناطقهــم األصليــة، وعلــى مــر التاريــخ عــاد عــدد كبير 

مــن النازحــن إلــى ديارهــم بعــد أن كســبوا مــا يكفيهــم مــن املــال يف تلــك املناطــق. 
• النزوح القسري:	

هــو واحــد مــن أكثــر اآلثــار الضــارة والفوريــة للكــوارث والصراعــات، ويف بعــض 
احلــاالت يحــدث حتــى قبــل وقــوع أي خطــر، فــإن تيســير حركــة اخملطــط هــو واحــد 
مــن أكثــر الطــرق فعاليــة للحــد مــن الوفيــات واإلصابــات، غيــر أن االضطــرار إلــى 
الفــرار مــن املنــزل -ال ســيما عندمــا تكــون العــودة غيــر ممكنــة لفتــرة غيــر معلومــة- 
مرتبطــة  متزايــدة  النــاس خملاطــر  ويعــرض  اإلنســانية  االحتياجــات  إلــى  مييــل 

بنزوحهــم، ممــا يجعلهــم أكثــر عرضــة للكــوارث املســتقبلية. 
يشــكل النــزوح -ســواء القصيــر أو الطويــل األمــد- العديــد مــن التحديــات فيمــا 
يتعلــق بتوفيــر اخلدمــات األساســية والتماســك االجتماعــي والرفاهيــة الفرديــة 
واجلماعيــة؛ فارتفــاع مســتويات النــزوح تؤثــر علــى التنميــة املســتدامة، وتقــوض 
تلبيــة احتياجــات  يتــم  لــم  إذا  املكاســب اإلمنائيــة علــى نطــاق واســع، ال ســيما 

املتضرريــن بشــكل كاٍف )تقريــر األمم املتحــدة، 008	م: 7(. 
أسباب النزوح: 

ــر  ــى مناطــق غي ــزوح األفــراد إل ــي تقــف وراء ن ــد مــن األســباب الت ــاك العدي هن
ــا:  ــي، منه ــم األصل موطنه

 - غيــاب حكــم القانــون، وعــدم التــزام الــدول واحلكومــات واجلماعــات غيــر 
اإلنســان  حقــوق  ومواثيــق  املتحــدة  األمم  مبيثــاق  احلكوميــة  شــبه  أو  احلكوميــة 
واالتفاقيــات الدوليــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي )ســلمان؛ فــرج، 7	0	م: 		(. 
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- ضعف األمن واالستقرار الناجم عن احلروب األهلية.
- ضعف توفر احلريات.

-الشعور باالضطهاد واخلوف على املصير. 
- الكــوارث البيئيــة مثــل اجلفــاف، التصحــر، الــزالزل... إلــخ، التــي تتعــرض لهــا 

مناطــق معينــة داخــل البلــد الواحــد. 
- تعرض بعض املناطق إلى التطهير العرقي نتيجة احلرب األهلية.

- النزاعــات احملليــة واإلقليميــة التــي تشــهدها بعــض املناطــق كاحلــروب التــي 
شــهدتها مناطــق الشــرق األوســط وجنــوب أفريقيــا، ويوغســالفيا الســابقة. 

- حــدوث اجملاعــات يف منطقــة مــا ممــا يضطــر أصحابهــا إلــى التنقــل إلــى 
مناطــق أخــرى )خمــس، 		0	: 7	(.

املشكالت التي يواجهها النازحون: 
مــن أهــم املشــكالت التــي يواجههــا النازحــون احلاجــُة إلى املأوى، يليهــا التوظيف 
والطعــام، وأن أغلبيــة النازحــن داخليــاً يســكنون يف بيــوت باإليجــار إال أن مواردهــم 
املاليــة تتضــاءل مــع الوقــت ومبالــغ اإليجــارات ترتفــع، وبعضهــم اآلخــر يعيشــون 
ــم يعيشــون يف مســتوطنات  ــة، وبعضه ــاء يف ظــروف مزدحم ــالت أو أصدق ــع عائ م
جماعيــة أو مبــاٍن عامــة، وهــم معرضــون للطــرد مــن قبــل الســلطات احملليــة أو 

أصحــاب األمــالك، كمــا يعيــش مئــات اآلالف منهــم يف مخيمــات.
تفتقر هذه الظروف املعيشــية إلى احلاجات األساســية كاملياه النظيفة وشــبكات 
الصــرف الصحــي والكهربــاء ممــا جعلهــا عامــاًل رئيســاً يف األزمــة اإلنســانية التــي 
يتعــرض لهــا النازحــون داخليــاً، إضافــة إلــى تدهور الرعاية الصحيــة لهؤالء النازحن 
ممــا يزيــد مــن إصابتهــم باألمــراض اخلطيــرة )مركــز الدراســات االســتراتيجية 

والدوليــة، د.ت(.
  كما تؤدي عمليات النزوح القسري إلى العديد من املشكالت، أهمها: 

	 - تفكك النسيج االجتماعي وتقوية روح العنف املضاد. 
	 - إضعاف املستوى التعليمي والثقايف. 

	 - انتشار العديد من املظاهر الهدامة املرتبطة باجلرمية.
	 - استمرار حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي.
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ــم الســلبية واالنتقــام والقيــم اخملالفــة للشــريعة  ــم وانتشــار القي 5- تفســخ القي
اإلســالمية )هيغــل، 		0	(.

	 - انخفاض املستوى الصحي، وارتفاع معدل العمالة السائبة )األطفال(. 
7 - ارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر. 

8 - انتشار املهن الهامشية والطفيلية.
آثار النزوح: 

ــار  ــرد واألســرة واجملتمــع؛ إذ جتلــب الدم ــى الف ــا تأثــر الصراعــات عل ــادًة م ع
لإلنســان مــن عــدة نــواٍح، اقتصاديــاً واجتماعيــاً ونفســياً، ويتأثــر اإلنســان بهــا كثيــراً؛ 
فقــد تشــعره بالعجــز وعــدم القــدرة علــى العمــل، وجتعلــه ذاتــي التفكيــر مستســلماً 
ــه، فيكــون عاجــزاً عــن  ــاة مــن حول ــه وحي ــق مبســتقبله وحيات ــة تتعل لوســاوس قهري
املســاهمة يف بنــاء مجتمعــه متأثــراً بالعديــد مــن اإلحباطــات التــي تخلفهــا كــوارث 
الصراعــات. ونتيجــة لنــزوح األفــراد أو اجملتمعــات تأثــرت النواحــي االقتصاديــة 

ــي:  ــك يف اآلت ــان ذل ــة والنفســية، وبي واالجتماعي
اآلثار االجتماعية: 

تؤثــر الصراعــات علــى اإلنســان تأثيــًرا مباشــًرا؛ فتــؤدي إلــى التشــّتت األســري، 
وجتبــر النــاس ِلتــرك منازلهــم والِفــرار إلــى أماكــن أخــرى علــى أمــل أن تكــون أكثــر 

أماًنــا ومــن اآلثــار االجتماعيــة مــا يلــي: 
1- الترمل وفقدان الزوج:  

ــُل األدواَر االجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء يف البيــت ويف اجملتمــع  يغيــر الترمُّ
احمللــي، وينــال مــن األمــان الشــخصي للنســاء ومــن هويتهــن وقدرتهــن، كمــا يغيــر بنيــة 
األســرة. وتعانــي زوجــات املفقوديــن مــن املشــكالت التــي تعانــي منهــا األرامــل إمنــا 
دون اعتــراف رســمي بوضعهــن؛ وهــو مــا يوجــد لديهــن العديــد مــن املشــاكل النفســية.

2- زيادة عدد العائالت التي تترأسها النساء: 
يف إطــار غيــاب أربــاب األســر النازحــة يف مخيمــات الالجئــن والنازحــن جتــد 
ــدات  ــن ويصبحــن املســؤوالت الوحي ــن النســاء أنفســهن يترأســن عائالته ــر م الكثي
عــن إدارة شــؤون أســرهن، ومــع ذلــك يتعرضــن للتهميــش وال ينظــر إليهــن بوصفهــن 
مســؤوالت إمنــا بوصفهــن ضحايــا؛ فــال يعهــد إليهــن إدارة شــؤون أســرهن واســتالم 

املعونــات، بــل ويُعَزلــن عــن جلــان إدارة اخمليمــات يف أحايــن كثيــرة.
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3-  ظهور اخللل يف تقسيم العمل االجتماعي: 
ــة  ــا النســاء تكــون مصــادر الدخــل البديل ــي تعوله ــالت الت بالنســبة ملعظــم العائ
بعيــدة عــن متناولهــن. وإذا كان هنــاك عــدة أشــخاص مســؤولن عــن العائلــة فيمكــن 
أن يقســموا مهام العمل بينهم، لكن بالنســبة للمرأة التي تتحمل املســؤولية مبفردها 
غالبــاً مــا يســتحيل عليهــا أداء جميــع هــذه املهــام. إضافــة إلــى ذلــك، غالبــاً مــا 
تتعــرض العائــالت التــي تترأســها النســاء إلــى االســتغالل اجلنســي أو غيــره، نتيجــة 
لالفتقــار االقتصــادي وعــدم وجــود وســائل كســب عيــش بديلــة أو عــدم توفــر حمايــة 

اجتماعيــة بســبب فقــدان الذكــور مــن أفــراد األســرة )الصــادق، 009	م:17-20(.
4- آثار الصراعات على األطفال:

 أثبتــت الدراســات التــي أجرتهــا اليونيســف عــن أثــر الصراعــات علــى األطفــال 
بأّنــه قــد ُقتــل مليــون طفــل حــول العالــم بســبب الصراعــات، وتعــرض )4.5( مليــون 
مــن األطفــال لإلصابــة باإلعاقــة، وتشــرّد املاليــن منهــم، وأصيــب عشــرات املاليــن 
بحــاالت نفســية ســيئة أدت بهــم إلــى االكتئــاب، ممــا أدى بصــورة مباشــرة إلــى ضيــاع 
ــادون علــى ســماع األصــوات  مســتقبلهم الدراســّي وحرمانهــم مــن طفولتهــم؛ إذ يعت
املدويــة واخمليفــة التــي تخلــق لهــم جــًوا مــن الذعــر والكآبــة، فضــاًل إلــى األمــراض 
التــي يتعرضــون لهــا بســبب النقــص يف الرعايــة الصحيــة والنفســية واجلســدّية، ممــا 
يعرضهــم لســوء التغذيــة واإلصابــة ببعــض األمــراض املعدية بســبب قلة املستشــفيات 

وعــدم توفــر اخلدمــة الصحيــة اآلمنــة )احلســن، 		0	 (.
ورغــم كل التحذيــرات، يتزايــد ويســتفحل الواقــع املــر الــذي يعانيــه واقــع الطفولة 
يف العالــم؛ ففــي بعــض البلــدان يتــم زج القســم األعظــم منهــم يف مياديــن الصــراع 
حيــث يتــم اســتغاللهم وتشــويههم وقتلهــم دون شــفقة أو رحمــة، وهنــاك مــن األطفــال 
دون الســابعة يجبــرون علــى االنخــراط يف صفــوف املقاتلــن واالشــتراك يف املعــارك. 

ومــن اآلثــار االجتماعيــة التــي تقــع عليهــم:
 - التشرد، نتيجة لفقدان العائلة أو انفصال األسرة.

 - اســتغالل األطفال )CHILD ABUSE(، وزيادة معدالت عمالتهم بســبب 
فقــدان األب واألخ األكبــر وعــدم قــدرة األم وحدهــا علــى اإلعالــة أو كســب العيــش. 

- اإلعاقــات، بســبب األســلحة الفتاكــة مثــل األلغــام األرضيــة التــي ال تفــرق بــن 
املدنيــن والعســكرين؛ إذ تبتــر أطــراف الكثيريــن منهــم، ممــا يتطلــب برامــج عاليــة 

التكلفــة إلعــادة تأهيلهــم وتكِييِْفهــم مــع أوضــاع اإلعاقــة نفســياً وجســدياً. 
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ــك عــادة لألطفــال يف مناطــق النزاعــات  -  انتشــار ثقافــة العنــف، ويحــدث ذل
حيــث يتأثــرون مبعايشــتهم للعنــف ومظاهــر الظلــم؛ فتتولــد عندهــم روح االنتقــام. 
وممــا يرســخ ثقافــة العنــف مــا تبثــه األجهــزة اإلعالميــة مــن أفــالم ومــواد عــن 

الصراعــات بــن اجلماعــات اخملتلفــة. 
- اليتــم؛ ففقــدان األب يجعــل األســرة يف عــداد احلــاالت اخلاصــة ألن األب أحــد 

عمــودي األســرة؛ بــل هــو القائــم عليهــا والنزاعــات املســلحة مــن أهــم أســباب اليتم.
5- انهيار القيم:

 إن وجــود الصراعــات وانعــدام األمــن والعالقــات الطبيعيــة بــن أفــراد اجملتمــع، 
تلــك  وتفقــد األســر  الضبــط االجتماعــي،  يفقــد اجملتمعــات ممارســة  ذلــك  كل 
القــدرات، ومــن ثــم ينهــار البنــاء القيمــي للمجتمعــات وتفقــد مميزاتهــا أو خصائصهــا 
ــه عــن  ــدون يف نظريت ال ســيما اجملتمعــات املهزومــة؛ فقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن خل
تبعيــة املهــزوم للطــرف الغالــب وتبنــي قيمــه احلضاريــة والثقافيــة ألن االنهــزام يف 

ميــدان املعركــة يتبعــه انهــزام نفســي واجتماعــي.
6- الفقر:

يعد الفقر من أهم آثار الصراعات وذلك لآلتي: 
- فقدان الكثيرين لسبل رزقهم. 

- توجيه نسبة كبيرة من الدخل القومي ملواجهة الصراع. 
- الدمار الذي يلحق باالقتصاد والبنى التحتية. 

- ارتفاع األسعار نتيجة خملاطر النقل وندرة السلع. 
يحــول الفقــر دون تلبيــة االحتياجــات األساســية ممــا يخــل بتــوازن الفــرد داخليــاً 
ويشــعره باحلرمــان ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن احلقــد جتــاه الطبقــات الغنيــة ال ســيما 

يف غيــاب أســاليب التكافــل االجتماعــي ووســائله )الصــادق، 009	م: 17-20(.

اآلثار االقتصادية: 

يعــد املســتوى االقتصــادي مــن أهــم األصنــاف التــي تأثــرت بعمليــة النــزوح؛ إذ يــرى كثيــر 
مــن العلمــاء أن احليــاة االجتماعيــة تتشــكل وفقــاً للعامــل االقتصــادي واالجتماعــي، ومــن 

آثــار الصراعــات علــى اإلنســان والبيئــة تأثيرهــا علــى االقتصــاد أيضــاً مــن خــالل اآلتــي:
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- تدّمر البنية التحتّية واملباني واملُنشئات.
- تُخّفض مستوى الفئة العاملة وتعّرض الدولة للمزيد من الديون اخلارجّية.

-  تُعّطل النشاط االقتصادي للدولة.
- تعــّرض الدولــة للتضّخــم املالــي الــذي يــؤدي إلــى فقــدان األمــوال العامــة، ومــن 

ثـَـمَّ فقــدان الثقــة يف األنظمــة املالّيــة.
- جتعل الدولة بحاجة إلى تكلفة مالّية كبيرة من أجل تغطية نفقات الصراع.

- تعــّرض الدولــة لالنهيــار االقتصــادي بســبب تنحــي املســتثمرين والســيُّاح، ومــن 
ثــم هبــوط النــاجت احمللــي القومــي. )احلديــد، 		0	(.

 ومــن اآلثــار املهمــة لعمليــة النــزوح الســكاني إغــراق ســوق العمــل باأليــدي 
العاملــة الرخيصــة التــي ال تتناســب مــع حجــم العمــل مــن خــالل قيــام الســكان 
النازحــن بالعمــل مقابــل أجــور منخفضــة جــداً، ممــا يــؤدي إلــى تذمــر العاملــن 
مــن أبنــاء البلــد الذيــن يعملــون يف نفــس املهــن. كمــا أن الفئــات العمريــة حتــت ســن 
العمــل تتــرك الدراســة لغــرض احلصــول علــى دخــل؛ وهــذا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة 
ــل  ــة الســلبية مث ــة يف احملافظــات املســتضيفة وانتشــار الظواهــر االجتماعي البطال

التســول والســرقة واالختطــاف والدعــارة وغيرهــا. 

اآلثار النفسية: 

تخلــف الصراعــات العديــد مــن اآلثــار النفســية، وهــي تختلــف بــن األشــخاص 
الذيــن عاشــوها بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، كمــا تختلــف ردود أفعــال األشــخاص 
ــرة الصــراع  ــاء فت ــراد أثن ــه؛ فاألف ــع احلــدث ومبــدى تأثرهــم ب ــم م ــدار تفاعله مبق
ــر  ــاء، فبعضهــم يعّب ــوا مــن قــوة والبقــاء أحي ــكل مــا أوت ــون تفــادي اخملاطــر ب يحاول
عــن حالــة الصدمــة بالبــكاء والقلــق الشــديد، وآخــرون يعتمــدون )التأجيــل(، وهــي 
العمليــة النفســية التــي يعيــش خاللهــا الفــرد حالــة شــبه طبيعيــة بعــد الصدمــة 
مباشــرة، وتظهــر األعــراض النفســية الناجتــة عــن الصدمــة بعــد زوال التهديد بفترة، 
وتتضمــن هــذه األعــراض: القلــق احلــاد، الهلوســة، زيــادة ملحوظــة يف احلركــة، غياب 
عــن احلاضــر -أحياًنــا- وشــعور بالذنــب، وقــد تتحــول هــذه األعــراض إلــى مشــاكل 

جســدية كالتأتــأة والتبــول الــالإرادي لــدى الصغــار )احلديــد، 		0	(.
ــاً  ــال الناجتــة عــن وجــود الصراعــات تبع ــى األطف ــار النفســية عل ــف اآلث وتختل
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ــة  ــم بطريق ــل معه ــل، ممــا يســتوجب التعام ــا الطف ــي ميــر به ــة الت ــة العمري للمرحل
خاصــة ومختلفــة عــن غيرهــم؛ ألنهــم مــا يزالــون ميــرون مبرحلــة نضــوج فكــري 
وجســدي وعاطفــي واجتماعــي. وينجــم عــن تعــرض الطفــل لضغوطــات الصراعــات 
آثــاٌر عديــدةٌ وبعيــدةُ املــدى ألنهــا تؤثــر علــى تطــوُّر شــخصيته وبنائهــا، وعلــى املعاييــر 
الداخليــة للصــواب واخلطــأ لديــه، كمــا تؤثــر علــى ضبــط ردود أفعالــه العدوانيــة، 

باإلضافــة إلــى مــا تســبب لــه مــن مشــاكل صحيــة تؤثــر علــى األعصــاب.
ــب احلــاالت-  ــل -يف أغل ــر مــن اخملتصــن عــدم إدراك الطف ــر الكثي ــد ذك   وق
ملاهيــة الوضــع الــذي يعيشــه أثنــاء الصراعــات، ومــن ناحيــة أُخــرى قــد تنعــدم قــدرة 
الطفــل علــى التعبيــر عــن آالمــه وأحزانــه التــي مــّر بهــا أثنــاء ذلــك، وتتحــول صراعاته 
الداخليــة ومشــاعره إلــى كلمــات تدفعــه الســتخدام أســاليب أخــرى يف التعبيــر عنهــا 

قــد تظهــر علــى شــكل ســلوكيات عدوانيــة فيمــا بعــد.

 ثانًيا: النازحون يف حضرموت 

1 -  نظرة عامة عن محافظة حضرموت:

تقــع محافظــة حضرمــوت علــى ســاحل البحــر العربــي يف اجلــزء الشــرقي مــن 
اليمــن. يحدهــا مــن الشــمال اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن اجلنــوب بحــر العــرب، 

ومــن الغــرب محافظــة شــبوه، ومــن الشــرق محافظــة املهــرة.
تنقســم احملافظــة إلــى أربــع مناطــق جغرافيــة متميــزة هــي: الســهل الســاحلي، 
واجلبــال والهضــاب، ووادي حضرمــوت، والســهل الصحــراوي الشــمالي الــذي ميتــد 

إلــى صحــراء الربــع اخلالــي. 
تقــدر مســاحتها بـــ)		0,	9	( كــم	، وبذلــك تشــكل نحــو )0	 %( مــن إجمالــي 
ــى  ــاً إل ــر محافظاتهــا مســاحًة. وتنقســم احملافظــة إداري ــة، وتعــد أكب مســاحة اجلمهوري
جزأيــن: األول يتكــون مــن املديريــات الواقعــة علــى الشــريط الســاحلي واملرتفعــات الــذي 
ــوادي  ــى طــول ال ــدة عل ــات املمت ــة، ويتكــون اجلــزء اآلخــر مــن املديري يضــم )		( مديري
والصحــراء ويضــم )		( مديريــة ليكــون إجمالــي مديريــات احملافظــة )8	( مديريــة.

تتميــز احملافظــة بتنــوع أنشــطتها االقتصاديــة اعتمــاداً علــى اختــالف مناطقهــا، 
ــة؛ فالنشــاط الزراعــي  ــوزع النشــاط االقتصــادي بحســب املناطــق اجلغرافي ــث يت حي
بشــقية النباتــي واحليوانــي يحتــل املرتبــة األولــي بالنســبة ملعظــم الســكان ويتركــز يف 
الوديــان خاصــة يف وادي حجــر ووادي حضرمــوت والوديــان األخــرى، وأهــم منتجاتهــا 
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التمــور واحلنــاء والتبــغ واملاجنــو والبابــاي واملــوز واخلضــروات، حيــث تصــل نســبة 
إنتــاج احملاصيــل الزراعيــة )5.8 %( مــن إجمالــي اإلنتــاج الزراعــي البــالد. ويــزاول 
ــى ســفوح املنطقــة  ــدو القاطنــن عل ــة الب ــر مــن الســكان، وهــم فئ ــة الرعــي الكثي مهن
اجلبليــة الداخليــة وبواطــن األوديــة واملناطــق الوســطي والغربيــة. أمــا منطقــة الســهل 
الســاحلي فيغلــب علــى ســكانها مزاولــة النشــاط الســمكي نظــراً ملــا تتميــز بــه املنطقــة 
مــن ســواحل بحريــة طويلــة وغنيــة بالثــروة الســمكية املشــهورة بجودتهــا العاليــة، كمــا 
يعمــل ســاكنوها يف النشــاط التجــاري وبشــكل محــدود يف النشــاط الزراعــي وتربيــة 
احليوانــات وإنتــاج العســل. وتتمتــع محافظــة حضرمــوت ببعــض الثــروات املعدنيــة 
مبــا يف ذلــك حقــول النفــط يف املناطــق الوســطي والغربيــة، وإلــى حــد بعيــد احتياطــي 

ضخــم مــن الغــاز الطبيعــي، باإلضافــة إلــى بعــض املعــادن مثــل الذهــب.
8	0	م  لعــام  الســكانية  لإلســقاطات  وفقــاً  احملافظــة  ســكان  عــدد  يبلــغ   
)			,	8	,	( نســمة. وتقــدر نســبة الفقــر يف احملافظــة لعــام 7	0	م وفقاً لتقديرات 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء )		 %( )نشــرة املســتجدات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
يف اليمــن العــدد )9	(، نوفمبــر7	0	(، وبذلــك حتتــل املرتبــة اخلامســة مــن حيــث 

ــة )احلنشــي، 		0	(. ــن محافظــات اجلمهوري ــن ب ــر م مســتوى الفق
2 - النازحون يف حضرموت

ــم نتيجــة للصــراع  ــى مســتوى العال تعــد األزمــة اإلنســانية يف اليمــن األســوأ عل
املســتمر. وتواجــه نســبة عاليــة مــن النــاس يف اليمــن املــوت واجلــوع واألمــراض أكثــر 
مــن أي بلــد آخــر. تــكاد تكــون درجــة املعانــاة غيــر مســبوقة تقريًبــا، ويحتــاج )80 %( 
ــة، أي  مــن مجمــوع الســكان ألي شــكل مــن أشــكال املســاعدات اإلنســانية واحلماي
بزيــادة )	8 %( منــذ انــدالع الصــراع يف عــام 		0	م، ويحتــاج )0	( مليــون شــخص 
إلــى املســاعدة لتأمــن غذائهــم، فيمــا )		( مليــوَن شــخٍص مينــي يف حاجــة ماســة 

للمســاعدة اإلنســانية )خطــــة االستجــــابة اإلنســانية، 9	0	(.
ويف خــالل العــام 9	0	م نــزح جــراء الصــراع )			,		( يف شــهر ديســمبر، 
ليصــل بذلــك إجمالــي العــدد إلــى أكثــر )000,			( مــن النازحــن )تقريــر عــن 

.)	0	0 القائــم،  الوضــع 
لقــد باتــت قضيــة النازحــن الذيــن يعانــون مــن ويــالت الصــراع يف اليمــن تتصــدر 
تقاريــر غالبيــة املنظمــات الدوليــة. ويف أحــدث تقرير، أعلــن صنــدوق األمم املتحــدة 
ــي )4.3(  ــى حوال ــن إل ــاع عــدد النازحــن جــراء الصــراع يف اليم للســكان عــن ارتف
ــاً مــن النســاء، و)7	 %( منهــم أعمارهــم دون ســن  مليــون شــخص، نصفهــم تقريب
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)8	(، موضحــاً أن ثالثــة أربــاع النازحــن يف الســنوات الثــالث املاضيــة هــم مــن 
النســاء واألطفــال.

إن تصعيــد الصــراع يف اليمــن واســتمرار األزمــات اإلنســانية التــي أعقبــت ذلــك 
أضعــف وضــع النســاء والفتيــات يف اجملتمــع اليمنــي، وكانــت النتيجــة تــآكل آليــات 
حمايــة النســاء تقريبــاً، ممــا زاد مــن خطــر تعرضهــن لســوء املعاملــة وللعنــف. ومتثــل 
نســبة النســاء واألطفــال مــا يقــرب مــن )	7 %( مــن النازحــن يف اليمــن. ووســط كل 
املصاعــب بقيــت املــرأة قويــة ومرنــة. ويضيــف التقريــر أن النســاء مــن يتحملــن عــبء 

إعالــة أســرهن يف معظــم احلــاالت.
وأوضــح تقريــر آخــر عــن وضــع النازحــن يف اليمــن أن اليمــن مــا زال يصنــف 
أكبــر أزمــة إنســانية يف العالــم، وال يــزال النازحــون فيــه بحاجــة إلــى احلمايــة 
ــاة. ونتيجــة لتجــدد الصــراع  ــذة للحي ــة املنق ــة والصحي ــات اإلغاثي ــأوى واخلدم وامل
حــول محافظــات مــأرب وصنعــاء واجلــوف؛ فقــد أُجبــرت نحــو )000,	( أســرة علــى 
ــدوق األمم املتحــدة للســكان  ــة عــن صن ــات حديث ــا ملعلوم ــن ديارهــم، وفًق ــرار م الف

ــر عــن وضــع النازحــن، 0	0	(.    )تقري
ــى )7 %( يف  ــت إل ــد ارتفع ــن ق ــزوح يف أنحــاء اليم ــر أن نســبة الن ــنَّ التقري وب
ظــل الصــراع املتصاعــد واألوضــاع اإلنســانية املتدهــورة، وأن األزمــة الراهنــة جتبــر 
مزيــًدا مــن النــاس علــى تــرك منازلهــم بحًثــا عــن األمــان، وأن أكثــر مــن ثالثــة ماليــن 
شــخص يعيشــون حيــاة غيــر مســتقرة حتفهــا اخملاطــر، ويكافحــون مــن أجــل تلبيــة 
االحتياجــات األساســية. وأكــد التقريــر أيًضــا أن عــدًدا كبيــًرا مــن النازحــن يحاولــون 

العــودة إلــى ديارهــم بزيــادة تقــدر بـــ)		 %(.
التــي  والتحديــات  النازحــن  التقريــر صــورة مقلقــة عــن حيــاة  وقــد عكــس 
تواجههــم واالحتياجــات األساســية التــي يفتقــرون إليهــا وعلــى رأســها الغــذاء واملــأوى 
وميــاه الشــرب. كمــا يؤثــر النــزوح علــى اجملتمعــات املســتضيفة، إذ تزيــد الضغــوط 
ــدى  ــم، ل ــة النازحــن، أي نحــو )		 %( منه ــم غالبي ــة. ويقي ــى مواردهــا الضئيل عل
أقاربهــم أو أصدقائهــم فيمــا يعيــش آخــرون يف أماكــن إيــواء غيــر مالئمــة )تقريــر 

األمم املتحــدة، 		0	(. 
ــى األســر  ــم عل ــت آثارهــا واضحــة املعال مــن املالحــظ أن مشــكلة النازحــن بات
النازحــة جــراء النــزوح؛ فانعــدام األمــن واالنتقــال إلــى بيئــة جديــدة قــد تكــون غيــر 
مناســبة يحدهــا القلــق والتوتــر املســتمر وفقــدان املمتلــكات، فضــاًل عــن اآلثــار 
النفســية التــي تصيــب األفــراد ويكــون لهــا أثــر كبيــر علــى املــرأة والطفــل، كل ذلــك 
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وضــع اجملتمــع أمــام حتديــات التــي تتبلــور مــن خــالل االحتياجــات األساســية التــي 
يفتقــرون إليهــا وعلــى رأســها الغــذاء واملــأوى وميــاه الشــرب، وتدنــي املســتويات 
التعليميــة واخلدمــات يف اخمليمــات وانخفــاض األطــر الثقافيــة. كمــا يؤثــر النــزوح 
علــى اجملتمعــات املســتضيفة، إذ تزيــد الضغــوط علــى مواردهــا الضئيلــة، وهــذا 
يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة، وانتشــار الظواهــر االجتماعيــة الســلبية مثــل 

التســول والســرقة واالختطــاف والدعــارة وغيرهــا. 
وقــد تدفــق اآلالف مــن النازحــن إلــى محافظــة حضرمــوت، قادمــن –أغلبهــم- 
ــازل  ــع(، ويتوزعــون يف من ــة )عــدن، وأبــن، وحلــج، والضال مــن احملافظــات اجلنوبي
ومخيمــات للنازحــن يف كل مــن ســيئون واملــكال وتــرمي. وأعلنــت الســلطات احملليــة 
ارتفــاع عــدد النازحــن إلــى أكثــر مــن )0,000	( نــازٍح، ميثــل األطفــال والنســاء نحــو 

)80 %( مــن حجــم النازحــن يف اخمليمــات.
تُشــير املعلومــات التــي تقدمهــا املنظمــات اإلغاثيــة احملليــة إلــى أنــه يوجــد يف 
ســاحل حضرموت “وحــَده« نحــو )		( مخيمــاً إليــواء النازحــن، وأن عــدد النازحــن فيــه 
بلــغ أكثــر مــن )0,000	( نــازح يعيشــون يف وضــع صعــب مــن تــردي اخلدمــات املعيشــية 

وتلــوث ميــاه الشــرب ممــا يجعلهــم عرضــة لألمــراض املتعــددة )خشــافة، 		0	(.
بــدأت يف شــهر مــارس 0	0	 موجــة نــزوح جديــدة، وتدفقــت أعــداد كبيــرة مــن 
األســر مــن محافظــة اجلــوف جــراء األحــداث التــي شــهدتها مؤخــًرا، وهــو أمــر زاد 
مــن عــبء عمــل املنظمــات وحتديــًدا يف وادي حضرمــوت الــذي يضــم جتمعــات كبيــرة 
ــزح إليهــا )80	( أســرة،  ــي ن ــر منطقــة غــران الشــمال الت ــة العب للنازحــن يف مديري
فيمــا اجتهــت بقيــة األســر إلــى مديريــات الــوادي الرئيســة )ســيئون وتــرمي والقطــن(. 
يوجــد يف مديريــة العبــر أكبــر جتمعات ومخيمات للنازحن، بينما يوجد مخيمان 
صغيــران يف مديريــة ســيئون، األول يف منطقــة مرميــة والثانــي يف منطقــة مــدودة، 
والبقيــة يف جتمعــات يف مناطــق متفرقــة مــن ســيئون. وبحســب إحصائيــات تقريــر 
جلنــة النازحــن التابعــة الحتــاد منظمــات اجملتمــع املدنــي مبحافظــة حضرمــوت 
الــوادي والصحــراء الصــادر يف مــارس 0	0	 فــإن أعــداد األســر النازحــة يف الــوادي 
يفــوق )8		,	( أســرة، منهــا )000,	( أســرة موجــودة يف مخيمــات مديريــة العبــر.

وضــع مخيمــات النازحــن يف حضرمــوت ينــذر بكارثــة إنســانية، حيــث تســتمر 
الصاحلــة  امليــاه  انعــدام  بســبب  العبــر  القاطنــن يف صحــراء  النازحــن  معانــاة 
للشــرب، ويشــكو أكثــر مــن )000,	( نــازح مــن صعوبــة احلصــول علــى امليــاه التــي 

يتــم شــراؤها بأســعار باهظــة )العيــدروس، 		0	(.
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جدول )1(: مخيمات النازحن بحضرموت حسب إحصائية كلستر الصحة 2020م

 عدد األسراملنطقةاخمليمم
النازحة

60املكالمخيم بويش1
19املكالمخيم ابن سيناء2
55الشحرمخيم سمعون3
40الشحرمخيم اخلزان4
221سيئونمخيم مرمية5
10سيئونمخيم مدودة6
2,445العبرمخيم العبر7
25العبرمخيم اجلابية8
234سيئونموقع سوق النساء9
162سيئونموقع شحوح10
84سيئونموقع املساكن والشافعي11
45سيئونموقع املطار12
314غيل باوزيراملهمشن13
314غيل باوزيرجتمعات الريان14
63سيئونموقع الغرفة15
317سيئونموقع القرن16
123سيئونموقع حي الوحدة17
136سيئونموقع السحيل18
24سيئونموقع احلوطة19

4,691اإلجمالي
املصدر: كلستر الصحة، محور حضرموت، تدخالت الشركاء، 2020م.

يوضــح اجلــدول الســابق عــدد مخيمــات النازحــن بحضرمــوت حســب إحصائيــة 
كلســتر الصحــة 0	0	م التــي بلغــت )9	( مخيًمــا يف أنحــاء حضرمــوت الســاحل 
ــة  ــاة مــن مــأوى ومــواد غذائي ــر مــن اخمليمــات ملقومــات احلي ــوادي. وتفتقــد كثي وال
وتعليــم ورعايــة صحيــة، باإلضافــة إلــى اســتمرار العواصــف الرمليــة يف اخمليمــات 
الصحراويــة، مثلمــا حــدث خمليــم النازحــن يف الغــران الشــمالي مبديريــة العبــر يف 
مــارس مــن العــام 0	0	م؛ حيــث تعــرض لريــاح شــديدة اقتلعــت اخليــام والشــبكيات 
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وخزانــات امليــاه وأتلفــت املــواد الغذائيــة حســب تقاريــر صــادرة عن الوحــدة التنفيذية 
للنازحــن. وكــذا تضــررت )			( أســرة، وفقــدت )0		( أســرة املــأوى بشــكل كامــل 

مــن إجمالــي )80	( أســرة نازحــة مــن محافظــة اجلــوف يضمهــا اخمليــم.
وبلــغ عــدد األســر النازحــة املتضــررة مــن جــراء هطــول األمطــار يف مخيــم بويــش 
ــدة وقصيعــر )	0	( أســرة، كان  ــة الري ــم يف مديري ــم كرشــوم ومهين يف املــكال ومخي

الضــرر يف اخليــام واملــأوى وتلــف كامــل يف الغــذاء.
جدول )2(: عدد األسر النازحة يف محافظة حضرموت لعام 2020م

إجمالي األفرادإجمالي األسراملديرية

راء
صح

وال
ي 

واد
 ال

وت
رم

ض
		8,				ترميح

77				السوم
980			القطن
08	89عمد

	97,		7		,	سيئون
				9شبام
0		,8			,	العبر

5,78728,887اإلجمالي
حل

سا
 ال

وت
رم

ض
09	,77	9,	املكالح

		7,	7		الشحر
89			الديس الشرقية

097,	7		غيل باوزير
		77		الريدة وقصيعر

3,04413,070اإلجمالي
883141,957اإلجمالي العام يف احملافظة

املصدر: إحصائيات الوحدة التنفيذية للنازحن، صادر يف يناير 2021م.

ــى محافظــة حضرمــوت لعــام  يوضــح اجلــدول أعــاله عــدد األســر النازحــة إل
0	0	م، متوزعــة يف أنحــاء حضرمــوت. وعلــى الرغــم مــن أن البيانــات املتوفــرة 
ــر  ــى أكتوب ــر إل ــن يناي ــرة م ــى أن عــدد النازحــن يف احملافظــة خــالل الفت تشــير إل
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8	0	م قــد بلــغ )			,8	( نــازح )منظمــة الهجــرة الدوليــة(؛ فــإن واقــع احلــال 
واملالحظــة واملشــاهدة يبينــون أن أعــداد النازحــن أكثــر مــن ذلــك بكثيــر؛ فمنــذ 
العــام 		0	 وحضرمــوت وجهــة يقصدهــا اجملبــرون علــى مغــادرة مناطقهــم، حيــث 
ــن زاد عددهــم عــن )0,000	(  اســتقبلت يف العــام 		0	 نازحــي عــدن وأبــن الذي
نــازٍح )الوحــدة التنفيذيــة للنازحــن، 		0	(، ورتبــت لهم وســائل العــودة إلى مناطقهم 

ــد اســتقرارها. بع
وال تــزال حضرمــوت تســتقبل األســر النازحــة مــن مناطــق الصــراع؛ فقــد بلــغ 
إجمالــي األســر النازحــة يف ســاحل حضرمــوت وواديهــا )		8,8( أســرة، مبــا يعــادل 
)7	9,		( فــرداً )الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن، صادر يف يناير 		0	(. 
 لقــد أصبحــت حضرمــوت ِقبلـَـًة للنازحــن مــن جميــع احملافظــات اليمنيــة نظــراً 
لالســتقرار األمنــي الــذي تعيشــه مقارنــة باحملافظــات األخــرى، وباتــت كل مــدن 
حضرمــوت -دون اســتثناء- مــأوى آلالف مــن النازحــن الذيــن  يســكنون يف شــقق أو 
عنــد أقــارب لهــم. وقــد تســبب ازديــاد أعــداد النازحــن بصــورة واضحــة يف الضغــط 
ــى جــودة اخلدمــات بصــورة  ــر عل ــا ممــا يؤث ــي نزحــوا إليه ــى مــوارد املناطــق الت عل

خاصــة.
 ومــع األوضــاع االقتصاديــة الســيئة التــي تعانــي منهــا البــالد بشــكل عــام؛ فقــد 
شــكل هــؤالء النازحــون ضغطــاً كبيــراً علــى اخلدمــات يف احملافظــة ال ســيما خدمــات 
امليــاه والصــرف الصحــي واخلدمــات الصحيــة والتعليميــة ممــا جعــل اخلدمــات 
املتوفــرة حالًيــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة عليهــا يف ظــل ضعــف 
قدراتهــا وإمكانياتهــا، وهــو أمــر يتطلــب تقــدمي الدعــم واملســاندة لهــذه القطاعــات 

اخلدميــة كــي تســتطيع احملافظــة علــى تقــدمي اخلدمــات. 
3 - مشكالت النازحني يف حضرموت 

يعانــي النازحــون يف اخمليمــات وخارجهــا مبحافظــة حضرمــوت صعوبــة الوصــول 
أو احلصــول علــى اخلدمــات األساســية، مــع وجــود حاجــة متزايــدة لتوفيــر الغــذاء 
لــكل األفــراد، ويف ظــل اســتمرار احلالــة االقتصاديــة الســيئة للبلــد بشــكل عــام 
وانهيــار العملــة احملليــة بشــكل خــاص، ممــا كان لــه األثــر األكبــر يف ارتفــاع أســعار 

املــواد الغذائيــة بصــورة غيــر طبيعيــة، وتدهــور ملحــوظ يف اخلدمــات املقدمــة.
كشــفت نتائــج التقييــم متعــدد القطاعــات للمحافظــات -ومنهــا حضرمــوت- أن 
وصــول الســكان باحملافظــة إلــى اخلدمــات األساســية محــدود جــداً وال يســتويف 
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ــى  ــة الوصــول إل ــن الســكان بســبب محدودي ــرة م ــوق األساســية لشــريحة كبي احلق
خدمــات الرعايــة الصحيــة وامليــاه والصــرف الصحــي وســبل كســب العيــش والتعليــم. 
وقــد عــدت ســبل كســب العيــش مــن احلاجــات األساســية التــي نــادراً مــا تُلبــى يف 
حضرمــوت للنازحــن أو للمجتمــع املســتضيف علــى حــد ســواء )الوحــدة التنفيذيــة 

ــر 		0	(. إلدارة مخيمــات النازحــن، صــادر يف يناي
وتعــد النســاء أشــد املتضرريــن مــن الصــراع حيــث تواجــه الكثيــر مــن املشــاكل 
ــه بنســبة )		 %( مــن  ــزواج املبكــر الــذي ازدادت حاالت كاحلرمــان مــن التعليــم وال
الفتيــات )الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحــن، صــادر يف ينايــر 		0	(. ويف 
ــة الحتــاد نســاء اليمــن بينــت أن نســبة الفتيــات الالئــي تزوجــن قبــل  دراســة حديث
بلوغهــن ســن )		( بلغــت حوالــي )		 %( مــن إجمالــي العينــة، وأن حوالــي واحــدة 
مــن كل ثــالث نســاء يف الفئــة العمريــة )29-25( ســنة قــد تزوجــت قبــل بلــوغ )		( 

ســنة )الثــور؛ اآلنســي، 		0	(. 
لقــد أصبــح زواج القاصــرات شــكاًل مــن أشــكال التكيــف االجتماعــي الســلبي مــع 
األوضــاع الراهنــة لألزمــة، ال ســيما يف مجتمعــات النــزوح، األمــر الــذي يهــدد إتاحــة 
الفــرص املســتقبلية ملشــاركة النســاء ومتكينهــن مــن العمــل يف مختلــف اجملــاالت 

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة.
احتياجاتهــا  تلبيــة  علــى  املقــدرة  عــدم  مــن  اخمليــم  داخــل  النســاء  تعانــي 
الشــخصية التــي ال توفرهــا املنظمــات اإلنســانية بشــكل مســتمر ممــا ينعكــس 
ســلباً علــى صحتهــا وحالتهــا النفســية وتعاملهــا مــع اجملتمــع املســتضيف. وقــد 
ــد احتياجــات النازحــن يف منطقــة بويــش مبحافظــة  ــم وحتدي ــت دراســٌة لتقيي بين
حضرمــوت لعــدد )	7( أســرة أن النســاء واألطفــال بحاجــة ماســة ألدوات النظافــة 
الشــخصية والفــوط الصحيــة، وهــذه األشــياء ال تتوفــر لهــم بشــكل مســتمر، حيــث 
إن )	8 %( مــن النســاء بحاجــة ماســة ألدوات النظافــة الشــخصية؛ حيــث تتجاهــل 
املنظمــات االحتياجــات اخلاصــة لبعــض الفئــات الهشــة يف مجتمــع النازحــن ممــا 
ميثــل عنــف احلرمــان مــن اخلدمــات األساســية. أيضــاً، قــد تتعــرض املــرأة للعنــف 
واالســتغالل نتيجــة للحاجــة املاديــة ألســرتها، وذلــك ملســؤوليتهن الرئيســة يف رعايــة 
أســرهن وتأمــن احلاجــات األساســية لهــا، يف ظــل غيــاب كثيــر مــن أربــاب األســر 
ــر مــن صــور  ــة تأمينهــا، ممــا يجعلهــن عرضــة لكثي ــة املــوارد وصعوب النازحــة، وقل
العنــف كاالســتغالل أو االبتــزاز وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه 

النازحــات.
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جدول )3(: حاالت العنف املرصودة باحملافظة واحملالة
 إلى قسم إدارة احلالة يف مستشفى املكال لألمومة والطفولة للعام 2019م.

املصدر: تقرير مستشفى املكال لألمومة والطفولة للعام 2019

ويعانــي بعــض النازحــن يف اجملتمــع املســتضيف بحضرمــوت احلرمــان مــن 
التعليــم وعــدم قبــول األطفــال يف املــدارس احلكوميــة لعــدم وجــو الوثائــق الثبوتيــة، 
إلــى  اضطرارهــم  بســبب  العمــل  إلــى  النازحــن  األطفــال  مــن  العديــد  واجتــاه 
املســاهمة يف حتســن دخــل أســرهم، فيتخــذون مــن »اجلــوالت” مكانــاً لبيــع املناديــل 
الورقيــة أو امليــاه املعدنيــة، ومنهــم مــن يلجــأُ إلــى التســول، )أكثــر مــن )0		( طفــاًل 
يف مخيمــي بويــش وابــن ســيناء بحضرمــوت حرمــوا مــن الدراســة بســبب عــدم وجــود 
الوثائــق الثبوتيــة، وأصبــح معظمهــم ميتهــن أعمــاالً شــاقة تــؤذي صحتهــم وتعرضهــم 

ــدروس، 		0	(. للمخاطــر بشــكل مســتمر( )العي
	-  اآلثار املترتبة على النزوح: 

إن غيــاب الفــرص االقتصاديــة هــو العامــل الرئيــس الــذي تســبب يف تدهور ســبل 
العيــش لــكل مــن النازحــن والعائديــن واجملتمعــات املســتضيفة وغيــر املســتضيفة، 
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وقــد بلغــت نســبة الفقــر يف حضرمــوت حوالــي )		 %(.
ومُيكــن ألقــل مــن نصــف إجمالــي الســكان يف )88 %( مــن املديريــات باحملافظــة 
القــدرة علــى الوصــول إلــى ســبل كســب العيــش املســتدامة واملنتظمــة، فيمــا ال تتوفــر 

لديهــم القــدرة علــى الوصــول إلــى اخلدمــات األساســية.
وقــد أثبتــت بعــض األوراق البحثيــة -يف عــدد مــن احملافظــات ومنها حضرموت- 
تدنــي معــدالت وصــول النازحــن واملهاجريــن إلــى دخــل مســتدام ومنتظــم، وكذلــك 

بالنســبة للالجئــن يف )	9 %( مــن املديريــات التــي شــملها التقييــم.
إن هــذه النســبة العاليــة مــن املديريــات تســود فيهــا معــدالت وصــول أقــل مــن 
)0	 %( لســبل كســب العيــش وللخدمــات األساســية؛ فانخفــاض حــدة األعمــال 
يف مناطــق النــزوح وعمــل النازحــن يف األعمــال متدنيــة األجــر وقلــة فــرص كســب 
العيــش، حيــث يســعى األشــخاص املتضــررون إلــى إعــادة بنــاء حياتهــم واالســتقرار 
يف بلــد النــزوح، كل ذلــك يدفــع النــازح للعمــل يف أعمــال تــدر عليــه دخــاًل أقــل ممــا 
اعتــادت عليــه أســرته، وهــذا قــد يســبب بعــض املشــاكل األســرية، وخــروج أكثــر مــن 
فــرد يف األســرة إلــى العمــل، وغالبــاً مــا تخــرج املــرأة للعمــل ال ســيما إذا كانــت غيــر 
ــة الدخــل  ــم نتيجــة لقل ــن التعلي ــاء م ــن األبن ــر م ــد ينســحب الكثي ــا ق ــة، أيًض متعلم

ــم متعــدد القطاعــات، 9	0	(.  ــر الشــامل للتقيي )التقري
كمــا تعانــي األســر النازحــة يف حضرمــوت التــي تعولهــا نســاء مــن انعــدام األمــن 
الغذائــي بصــورة أشــد مــن األســر النازحــة التــي يعولهــا رجــال، وقــد يتعــرض أبناؤهــا 
ــن  ــى أعــداد للنســاء املعيــالت ألســرهن ب للتشــرد والعمــل واحلرمــان. وتوجــد أعل
النازحــن داخليــاً والعائديــن )التقريــر الشــامل للتقييــم متعــدد القطاعــات، 9	0	(.

ثالثًا: الدراسات السابقة
 تعــرض الدراســة احلاليــة العديــد مــن الدراســات التــي اهتمــت مبوضــوع النــزوح 
وآثــاره علــى األفــراد، ومت ترتبيهــا مــن األحــداث إلــى األقــدم وذلــك علــى النحــو 

اآلتــي:
• دراســة )احلســن، 2020م(: هدفت الدراســة إلى التعرف على اآلثار االجتماعية 	

والنفســية للنــزوح، والصعوبــات التــي يواجههــا النــازح يف األمــور اخلدميــة والصحيــة 
وانقطــاع مــوارد الــرزق ومــا يحملــه النــزوح مــن صعوبــات معيشــية ترهــق العائــالت 
وأربــاب األســرة، كمــا هدفــت إلــى التعــرف علــى كيفيــة التعامــل مــع املشــكالت 
لــدى األطفــال والعائلــة ككل، مــن خــالل االطــالع علــى  النفســية  والضغوطــات 
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وأخيــًرا  النفســين(،  واملتخصصــن  )األهالــي  املصلحــة  أصحــاب  نظــر  وجهتــي 
التعــرف علــى املشــكالت القانونيــة التــي حدثــت يف أثنــاء مرحلــة النــزوح مثــل حــاالت 
الــزواج والــوالدات مــن دون توثيــق أو حتــى احلصــول علــى وثائــق رســمية تثبــت ذلــك، 
ومعرفــة دور اجلهــات املســؤولة عــن اخمليمــات يف التعامــل مــع هــذه املشــكالت. وقــد 
اســتخدم الباحــث نوعــن مــن مصــادر البيانــات األوليــة والثانويــة، اشــتملت الثانويــة 
علــى األبحــاث والتقاريــر املتضمنــة ملعلومــات وبيانــات عــن النازحــن ومشــكالتهم يف 
داخــل ســورية. فيمــا كانــت البيانــات األوليــة بيانــات كميــة، وهــي بيانــات جمعــت عــن 
طريــق تصميــم اســتبانة، أمــا األداة فاســتخدم الباحــث االســتبانة عــن طريــق إجــراء 
مــزودي املعلومــات مقابــالت مــع خمــس فئــات مختلفــة هــم: أوليــاءُ األمور ومرشــدون 
اجتماعيــون وأطبــاء نفســيون ومــع املســؤولن عــن إدارة اخمليمــات والقضــاة. ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة ارتفــاع أعــداد املهجريــن قســًرا بعــد التدخل العســكري الروســي 
عــام 		0	. وقــد زادت عمليــات التهجيــر القســري وموجــات النــزوح ازديــاًدا غيــر 
مســبوق يف العصــر احلديــث، وبــرزت آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية علــى 
النازحــن وذويهــم وعلــى عالقاتهــم األســرية، وظهــرت إشــكاالت عــدة بــن النازحــن 

واجملتمعــات املســتضيفة. 
• اإلرهاب 	 أثر  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   :)2019 )عباس،  دراسة 

العراقي من حيث  للمجتمع  مثَّل صدمة  الذي  اإلنساني  األمن  النزوح على  وأزمة 
للفرد واألسرة واجملتمع.  النفسية واالجتماعية واالقتصادية  تأثيره على األوضاع 
وقد تكونت عينة البحث من )00	( نازٍح، )00	( من الذكور و)00	( من اإلناث. 
واستخدمت الدراسة املسح االجتماعي على عينة من النازحن يف مجمع )خيمة 
العراق(، و”استمارة االستتباب” أداًة للبحث، وكانت أبرز نتائج البحث أن الغالبية 
الدولية  واملنظمات  الرسمية  السلطات احمللية  تؤكد مسؤولية  العينة  من  العظمى 
عن مساعدة النازحن، وأن غالبية عينة يشعرون باألحراج من تسميتهم بالنازحن، 
عاداتهم  فرض  من  يتمكنوا  ولم  األصلية،  سكنهم  مناطق  إلى  بالعودة  ويرغبون 
وتقاليدهم يف املناطق املستضيفة، فمنهم من يسكن يف اخمليمات وبعضهم اآلخر 
يشترك مع آخرين يف السكن، وأن الكآبة الشديدة هي أكثر األمراض النفسية التي 

يتعرضون لها.
اآلثــار 	• علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت  2019م(:  )أحمــد،  دراســة 

االجتماعيــة الســلبية للنــزوح مبعســكرات دارفــور؛ فالصــراع يف دارفــور أدى إلــى 
نــزوح شــريحة كبيــرة مــن أفــراد اجملتمــع وهجــرة الكثيــر مــن النازحــن إلــى القــرى. 
اإلحصائــي،  واألســلوب  واملقــارن  التحليلــي  الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم 
واســتعان الباحــث بــأدوات جمــع البيانــات مــن املالحظــة باملشــاركة واملقابــالت 
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واالســتبانة. توصلــت الدراســة إلــى نتائــج منهــا، أن أغلــب األســر يف املعســكر عبــروا 
عــن رغبتهــم يف البقــاء وعــدم العــودة لعــدم وجــود األمــن، وال توجــد مراكــز أمنيــة أو 
شــرطية يف املعســكر وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــات اجتماعيــة جيــدة ســائدة بــن 
ــل تعاطــي  النازحــن، كمــا أثبــت وجــود بعــض الســلوكيات الضــارة بــن الشــباب مث
اخملــدرات واملســكرات، وأن هنــاك أثــراً نفســياً لألفــراد النازحــن إمــا بفقدانهــم 

ــن وجــود أســرهم.  ــم بأماك ــدم معرفته ــراد مــن أســرهم أو بع بعــض أف
طبيعــة 	• علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت  2019م(:  العزيــز،  )عبــد  دراســة 

املســاعدة املؤديــة إلــى االندمــاج االجتماعــي للنازحــن. وأيضاً التعــرف على محددات 
االندمــاج االجتماعــي للنازحــن يف اجملتمــع الكــردي، ووضــع اســتراتيجية تأخــذ بنظر 
االعتبــار احللــول واملعاجلــات ملوضــوع األمــن اجملتمعــي للنازحــن يف أقاليــم كردســتان 
وتســهيل مهمــة إدماجهــم مــع اجملتمــع املســتضيف. اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
معتمــداً علــى املنهــج التكاملــي واملنهــج األنثروبولوجــي ومنهــج املســح االجتماعــي، أمــا 
األدوات املســتخدمة فقــد كانــت املالحظــة باملشــاركة أو املعايشــة – املقابــالت غيــر 
العشــوائية-. أمــا حجــم العينــة فقــد اختــار الباحــث )0		( أســرة نازحــة إلــى مدينــة 

أربيــل واملناطــق التابعــة لهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة:
- أن األوضــاع األمنيــة املترديــة وســقوط أجــزاء كبيــرة مــن احملافظــات حتــت مــا 
يســمى بتنظيــم داعــش أجبرتهــم علــى تــرك منازلهــم والنــزوح إلــى كردســتان العــراق 
بحثــا عــن األمــن واألمــان بعيــداً عــن العنــف والقتــل واالعتقــاالت، حيــث وصــل عــدد 

النازحــن يف إقليــم كردســتان إلــى أكثــر مــن مليونــي نــازح.
ســلبية،  وأخــرى  إيجابيــة  آثــاراً  املســتضيف  اجملتمــع  علــى  للنازحــن  أن   -
فاإليجابيــة تتمثــل يف زيــادة يف حجــم الســوق، وازديــاد أعــداد املســتهلكن للســلع 
ممــا يوفــر فــرص عمــل جديــدة، وارتفــاع إيجــارات البيــوت، والتنافــس علــى الســكن، 
وأمــا اآلثــار الســلبية فمنهــا التســول، وزيــادة التعــداد الســكاني للمدينــة، والتنافــس 

علــى اخلدمــات العامــة، وانتشــار الســكن العشــوائي. 
- أوضحــت الدراســة أن أغلبيــة النازحــن بنســبة )	7 %( غيــر مندمجــن 
مقابــل نســبة )9	 %( مــن املندمجــن مــع اجملتمــع، ومــن يفضلــون العــودة إلــى 

مناطقهــم بعــد اســتتاب األمــن وعــودة األوضــاع الطبيعيــة إليهــا.     
املرونــة 	• علــى  التعــرف  الدراســة  اســتهدفت  2015م(:  )جعفــر،  دراســة 

اإليجابيــة لــدى املراهقــن النازحــن تبعــاً ملتغيــر العمــر )16-14-12 -8	( ســنة، 
الفــروق يف املرونــة  إنــاث(، والتعــرف علــى داللــة  والنــوع االجتماعــي )ذكــور أو 
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ــر العمــر )12-14-16  ــاً ملتغي ــر النازحــن تبع ــدى كل مــن النازحــن وغي ــة ل اإليجابي
-8	( ســنة والنــوع االجتماعــي )ذكــور أو إنــاث(، وقــد شــملت عينــة البحــث )0		( 
مراهقــاً ومراهقــة مــن النازحــن ومثلهــم مــن غيــر النازحــن. اســتخدمت الباحثــة 
مقيــاس إبراهيــم )009	( الــذي يتكــون مــن )8	( فقــرة، وقــد أثبتــت النتائــج أن 
املراهقــن النازحــن وغيــر النازحــن لديهــم مرونــة إيجابيــة لــكل األعمــار املشــمولة 
بالبحــث، وأنــه ال يوجــد أثــر ملتغيــر العمــر والنــوع عنــد املراهقــن النازحــن، وال أثــر 
أيضــاً ملتغيــر العمــر عنــد املراهقــن غيــر النازحــن وأن اإلنــاث أكثــر مرونــة مــن 

ــور. الذك
اآلثــار 	• بعــض  دراســة  إلــى  الدراســة  هدفــت  2009م(:  )الصــادق،  دراســة 

وطالباتهــا  الســودانية  اجلامعــات  طــالب  علــى  الواقعــة  واالجتماعيــة  النفســية 
ــة  ــن طــالب منطق ــة البحــث م ــت عين ــد كان ــن مناطــق الصراعــات، وق القادمــن م
دارفــور. اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت الباحثــة 
ــت  ــة البحــث مــن الطــالب، وقــد توصل ــة ومجموعــة املناقشــات مــع عين أداة املقابل
الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: أنــه توجــد عالقــة دالــة بــن اآلثــار النفســية 
واالجتماعيــة ومســتوى التعايــش االجتماعــي للطــالب والطالبــات القادمــن مــن 
مناطــق احلــروب األهليــة، وأن هنــاك أيضــاً تفاوتــاً يف اآلثــار النفســية واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة الواقعــة علــى طــالب ودارفــور وطالباتهــا، وأنــه توجــد فــروق يف درجــة 
التفكيــر باحلــروب بــن طــالب دارفــور وطالباتهــا لصالــح الطالبــات، وأن الصــراع 

ــا.  ــل الدراســي لطــالب دارفــور وطالباته ــى التحصي ــراً ســلبياً عل ــر تأثي يؤث
مشــاكل 	• علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت   :)2005، اهلل  )عبــد  دراســة 

الالجئــن الفلســطينين التــي تواجههــم داخــل املعســكرات، وكيف اســتطاعوا التكيف 
مــع أوضــاع اللجــوء املأســاوية وملــاذا رفضــوا التوطــن يف املناطــق املســتضيفة ومــا 
هــي اإلمكانيــات املتاحــة لهــم للعــودة أو التعويــض؟ ومــا هــو موقفهــم يف العمليــة 

الســلمية؟
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

- واجــه الالجئــون مأســاة داخــل املعســكرات ال ســيما الذيــن لــم ينطبــق عليهــم 
تعريــف وكالــة اإلغاثــة.

بالــغ الصعوبــة  يكــون حتديــاً  التفــاوض حــول مشــكالت الالجئــن ســوف  أن   -
علــى اجلانــب الفلســطيني، فمــن الضــروري جــداً علــى الفلســطيني أن يســتعدوا 

قويــة.  تفاوضيــة  باســتراتيجية 
- أن ســقف التوقعــات الفلســطينية والعربيــة يف موضــوع الالجئــن محكــوم بإدراكهــم 

لإلمكانيــات املتاحــة أمــام احلــل العادل.  
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مشــكلة 	• علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الدراســة  هدفــت  2001م(:  )كايف،  دراســة 
الصــراع يف مناطــق جبــال النوبــة ودراســة أســبابها وآثارهــا وإبــراز األثــر العاملــي يف 
إثــارة الصراعــات يف منطقــة جبــال النوبــة وإطالــة أمدهــا، إضافــة إلــى اإلســهام يف 
وضــع خطــة تنمويــة تســاعد علــى حتقيــق الوحــدة الوطنيــة واالســتقرار. اســتخدم 
الباحــث املنهــج التاريخــي والوصفــي التحليلــي ودراســة احلالــة، كمــا اســتخدم أداة 
املقابلــة وأجراهــا مــع بعــض األســاتذة املهتمــن بدراســة هــذه املنطقــة ومقابــالت مــع 
ــاء املنطقــة. وكانــت أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن التنميــة هــي  أبن
الوســيلة حلــل املشــكالت األهليــة، وأن أثــر النظــام الدولــي يف اســتمرار املشــكلة 
واضــح، وأن أثــر الصــراع املســلح يف جنــوب كردفــان علــى التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة بالوالديــة واضــح أيضــاً.
النــزوح 	• واقــع  حتليــل  إلــى  الدراســة  هدفــت  2017م(:  وفــرج،  )ســلمان  دراســة 

الســكاني وتســليط الضــوء علــى املشــكالت التــي يعانــي منهــا النازحــون، والتعــرف 
علــى اآلثــار االقتصاديــة الناجمــة عــن عمليــات النزوح الســكاني يف العــراق، وتوصلت 
الدراســة إلــى أن الصــراع الطائفــي واالنفــالت األمنــي كانــا مــن أهــم األســباب التــي 
أدت إلــى النــزوح يف الوقــت ويف املســتقبل إذا لــم تتكاتــف اجلهــود للقضاء على الفتنة 
الطائفيــة والعمــل بجديــة علــى إعــادة اللحمــة الوطنية وتغليب ســلطة القانون وتفعيل 
القضــاء، وأن بعــض النازحــن ســكنوا يف أماكــن لــم يعهدوهــا  أبــداً مثــل اخمليمــات 
والبنايــات قيــد اإلنشــاء واملــدارس وأماكــن العبــادة مــن مســاجد أو حســينيات أو 
ــت الدراســة أيضــاً أن  ــان. وتوصل ــن واألم ــدوا األم ــم فق ــن ث ــس أو غيرهــا، وم كنائ
املشــكالت االجتماعيــة قــد تعــددت عنــد النازحــن يف اخمليمــات، منهــا: التفــكك 
ــم األطفــال، الفقــر، احلــاج ة، اجلــوع، االســتغالل، وأن  ــل النســاء وتيتُّ األســري، ترمُّ
هنــاك أيضــاً آثــاراً اقتصاديــة عديــدة بســبب عمليــات النــزوح الســكاني التــي حدثــت 
ــة التــي تتحملهــا احلكومــة نتيجــة عمليــات التهجيــر  ــاء املالي يف العــراق منهــا األعب
القســري التــي تتمثــل يف متطلبــات اإلنفــاق الكبيــرة ال ســيما يف توفيــر األمــن مقابــل 

شــحة التمويــل.
التعليق على الدراسات السابقة:	 

      اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة التــي اهتمــت مبوضــوع 
الصــراع وآثــاره اخملتلفــة علــى األفــراد واجملتمــع، وقــد اســتفادت الباحثــة منهــا يف 
حتديــد اإلطــار النظــري، ويف بنــاء أداة الدراســة )االســتبانة( مــن أجــل التوصــل إلــى 

آثــار الصــراع علــى األفــراد النازحــن يف محافظــة حضرمــوت.
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رابعًا: اإلجراءات املنهجية يف الدراسة:
 مجتمع الدراسة: 	- 

تكون مجتمع الدراسة من مخيمات النازحن يف محافظة حضرموت.
 عينة الدراسة: 	- 

مت اختيار عينة عشوائية لتمثل مجتمع الدراسة، حيث اختير مخيمان يف مدينة 
املكال، مخيم يقع يف منطقة ابن سينا واآلخر يقع يف منطقة بويش التي تعد من أرياف 
املكال. يضم هذان اخمليمان نازحن من املناطق الشمالية نزحوا إلى املكال هرباً من 
الصراعات. مؤسسة األمل الثقافية االجتماعية النسوية هي املسؤولة عن اخمليمن؛ 

حيث تقوم باإلشراف عليهما وإدارتهما وتوفير ما يحتاج إليه النازحن فيهما.  
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من األسر املقيمة يف مخيمن من مخيمات 
مدينة املكال، وهما مخيم بويش الذي يضم )0	( أسرة، ومخيم ابن سينا الذي يضم 

)		( أسرة.
	 -  منهج الدراسة:

املسح  طريقة  خالل  من  التحليلي  الوصفي  املنهج  احلالية  الدراسة  اعتمدت 
االجتماعي للعينة باستخدام االستبانة، وذلك جلمع املعلومات من مصادرها والعمل 
على وصفها وحتليلها، كما مت االعتماد على بعض املعلومات من املصادر األولية: 

اإلحصائيات، التقارير، األبحاث، الكتب، املصادر العلمية املتخصصة. 
	 - أداة الدراسة:

من أجل حتقيق غرض الدراسة، قامت الباحثة بتطوير أداة )استبانة( للتعرف 
على طبيعة النزوح يف حضرموت واملشكالت التي تواجه النازحن وأثرها فيهم على 
املصادر  باالعتماد على  الدراسة  أداة  وقد مت تصميم  واألسري،  الفردي  املستوى 

اآلتية:
 أدبيات البحث: قامت الباحثة بالرجوع إلى املراجع العلمية ذات العالقة 	

مبشكلة الدراسة.
 التي 	 السابقة  الدراسات  مبراجعة  الباحثة  قامت  السابقة:  الدراسات 

احتوت أدبياتها على تأطير نظري واسع، وعلى أدوات قياس مت االستعانة 
بها لبناء أداة الدراسة احلالية.
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واستخدمت الباحثة مقابلة شبه مقننة من إعدادها على النحو اآلتي: 
املرحلة األولى:

بعــد االطــالع علــى الدراســات الســابقة ُحــددت احملــاور األساســية لــألداة، 
حيــث شــملت االســتبانة عــدداً مــن الفقــرات والبيانــات األوليــة التــي مــن خاللهــا 
يتــم التعــرف علــى اخلصائــص االجتماعيــة للعينــة والتعــرف علــى بعــض املتغيــرات 
ــا  ــة عنه ــم اإلجاب ــارات يت ــت عب ــا تضمن ــى حــدوث املشــكلة، كم ــؤدي إل ــد ت ــي ق الت
بوضــع إشــارة أمــام إحــدى اإلجابــات )نعــم، أحيانــا، ال(. وضمــت أيضــاً )0	( عبــارة 
عــن اخلدمــات املقدمــة للنازحــن واملشــكالت واآلثــار التــي يواجههــا النازحــون، 
ــى النازحــن  ــة يف اخلدمــات املقدمــة إل وحــددت احملــاور األساســية لــألداة املتمثل
مــن قبــل مجتمــع البحــث، حيــث اشــتمل بعــد هــذا احملــور علــى )		( عبــارة، وعــن 
املشــكالت االجتماعيــة التــي يواجههــا النازحــون ُحــددت )9	( عبــارة، بينمــا تنــاول 
احملــور الثالــث اآلثــار املترتبــة علــى النــزوح يف )9	( عبــارة، إضافــة إلــى البيانــات 
األوليــة التــي ســعت الدراســة إلــى التعــرف عليهــا. قامــت الباحثــة بصياغــة العبارات 
لتتناســب مــع أهــداف الدراســة احلاليــة، وطبيعــة أفــراد العينــة، ومــع مــا يــراد 

قياســه.
ومت التأكد من صدق األداة عن طريق عدة إجراءات كاآلتي:  

•  إجراءات الصدق والثبات.	
املرحلة الثانية: إجراءات الصدق:
 )أ( الظاهري )صدق احملكمن(:

ُعرضــْت األداة يف صورتهــا املبدئيــة علــى عــدد مــن احملكمــن بلــغ عددهــم )	( 
مــن املتخصصــن يف علــم االجتمــاع وعلــم النفــس، ويف ضــوء آرائهــم ُحذفــت بعــض 
العبــارات أُضيفــْت أخــرى وأُعيـْـَد صياغــة بعضهــا اآلخــر، بحيــث وصــل عــدد عبارات 
محــور اخلدمــات إلــى )		( عبــارة، ومحــور املشــكالت إلــى )9	(، ومحــور اآلثــار إلــى 

)		( عبــارة. 
   )ب( صدق احملتوى:

ــى عــدد مــن األســر النازحــة يف مخيــم بويــش  ُعرضــت األداة بعــد التحكيــم عل
بلــغ عددهــا )0	( أُســر )كعينــة اســتطالعية( الختبــار مــدى ســهولة العبــارات ومــدى 
فهمهــا، وكــذا اختبــار فتــرة اإلجابــة املناســبة علــى األداة وطريقــة االســتجابة، ويف 
ضــوء التعديــالت وصلــت عبــارات احملــور اخلــاص باخلدمــات إلــى )		( عبــارة، 
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و)9	( عبــارة عــن املشــكالت التــي يواجههــا النازحــون، و)		( عبــارة عــن اآلثــار 
ــى النــزوح. املترتبــة عل

 املرحلة الثالثة: ثبات األداة:
يعــد ثبــات األداة مــن اإلجــراءات الضروريــة التــي تؤكــد علــى موضوعيتهــا 
وصالحيتهــا لتحقيــق مــا صممــت مــن أجلــه، وقــد مت التحقــق مــن ثبــات األداة عــن 
طريــق إعــادة االختبــار؛ إذ مت تطبيــق األداة علــى عينــة قوامهــا )0	( مــن النازحــن 
ــار  ــم شــروط اختي ــر فيه ــن تتوف ــي للبحــث –، الذي ــش -اجملــال املكان ــم بوي يف مخي
عينــة الدراســة، ثــم مت إعــادة تطبيــق األداة بعــد ســبعة أيــام. وقــد اســتخدم معامــل 
ارتبــاط بيرســون لقيــاس درجــة االرتبــاط بــن االســتجابات يف التطبيقــن األول 
ــات األداة  ــى ثب ــاط )89‚0( وهــو معامــل يشــير إل ــغ معامــل االرتب ــث بل ــي، حي والثان

وصالحيتهــا للتطبيــق. 
5-  مجاالت الدراسة: 

- اجملــال املكانــي: ُطبقــت أداة الدراســة يف مخيــم ابــن ســينا ومخيــم بويــش 
للنازحــن يف مدينــة املــكال محافظــة حضرمــوت.

- اجملــال البشــري: طبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا )		( مــن األســر 
املقيمــة يف اخمليمــن اللَذيــن قامــت احملافظــة بإنشــائهما لهــذا الغــرض بعــد تزايــد 

أعــداد النازحــن.
- اجملــال الزمنــي: بــدأت الدراســة يف شــهر مايــو مــن العــام 		0	م، بينمــا ُطبِّــَق 

املقيــاس يف شــهر إبريــل مــن العــام نفســه. 
6- األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

ــة  ــى برنامــج احلــزم اإلحصائي ــات عل ــل البيان اعتمــدت هــذه الدراســة يف حتلي
اخلــاص بالعلــوم االجتماعيــة )SPSS(. ولإلجابــة عــن مختلــف تســاؤالت الدراســة 
مت االعتمــاد علــى اإلجــراءات اإلحصائيــة الوصفيــة، حيــث مت اســتخدام األدوات 

ــات املتاحــة ونوعهــا، وهــي كاآلتــي:  ــة املناســبة لطبيعــة البيان اإلحصائي
التكرارات والنسب املئوية.                    - املتوسط الوزني املرجح.	 
 معامالت االرتباط.                           - كا	 مستوى الداللة.	 
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7-نتائج الدراسة: 
اخلصائص االجتماعية لعينة الدراسة:

جدول رقم )4(: خصائص عينة الدراسة من حيث اجلنس

النسبةالتكراراملتغيرات
094.3	ذكر
5.7	أنثى

100.0		مجموع
يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن أكثــر األســر الســاكنة يف اخمليــم يكــون معهــا رب 
األســرة؛ فقــد بلغــت األســر التــي يكــون عائلهــا رجــل )94.3 %(، أمــا األســر التــي 
ــى أن ســكان اخمليمــن هــي أســر  تعولهــا نســاء فقــد بلغــت )5.7 %( ممــا يــدل عل

نزحــت مــن أماكــن النــزاع بكامــل أفرادهــا. 
جدول رقم )5(: خصائص عينة الدراسة من حيث العمر

النسبةالتكراراملتغيرات
24.5		من0	-0	
	0 - 				43.3
732.1			 فأكثر
100.0		مجموع

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن )43.3 %( مــن عينــة الدراســة ضمــن يف الشــريحة 
العمريــة )		 -0	( ســنة، بينمــا )1.32 %( تقــع يف الفئــة العمريــة )		 فأكثــر(، 
و)24.5 %( تقــع يف الفئــة العمريــة )مــن 30-20( ســنة. ومــن املالحــظ أن أكثــر 
ســاكني اخمليــم يف ســن يســمح لهــم بالعمــل، حيــث جنــد أن أغلبهــم يعمــل يف عمــل 
خــاص بــه لكــن هــذا األجــر ال يســمح لــه باخلــروج مــن اخمليــم واســتئجار ســكن لــه 

وألســرته بســبب ارتفــاع اإليجــارات يف الوقــت احلالــي.  
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جدول رقم )6(: احلالة االجتماعية لعينة الدراسة

%كاملتغير
992.5	متزوج
5.7	أرمل
1.9	مطلق

100.0		اجملموع
يتبــن مــن اجلــدول أعــاله والــذي يوضــح خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث 
احلالــة االجتماعيــة أن )92.5 %( مــن العينــة اإلجماليــة متزوجــون، أي يوجــد رب 
أســرة وقــد نــزح مــع األســرة، وأن )5.7 %( مــن العينــة أرامــل، و)1.9 %( مطلــق.

جدول رقم )7(: عدد أفراد األسرة لعينة الدراسة

%كاملتغير
11.32	أقل من 	

	-			47.17
41.6			 فأكثر
00			اجملموع

يتبن من اجلدول أعاله أن األسر املكونة من )5-3( أفراد قد جاءت يف املرتبة 
األول  بنسبة بلغت )47.17 %( من إجمالي العينة، ثم جاءت يف املرتبة الثانية األسر 
املكونة من )	 فأكثر( بنسبة بلغت )41.6 %( من إجمالي العينة، ويف األخير جاءت 
األسر املكونة من )أقل من 	( حيث بلغت النسبة )11.32 %( من العينة اإلجمالية. 
ومن املالحظ أن األسرة كبيرة العدد يتحمل ربُّها أعباًء أثقل، ويف كثير من األحيان 
ال يستطيع الوفاء بكل احتياجات أسرته مما يعرضها لكثير من املشكالت األسرية. 
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جدول رقم )8(: املستوى الدراسي لعينة الدراسة

%كاملتغير
037.7	يقرأ ويكتب

45.3		تعليم أساسي
7.5	ثانوي

9.5	تعليم متوسط
00جامعي

00دراسات عليا
100.0		اجملموع

ــث  ــة الدراســة مــن حي ــذي يوضــح خصائــص عين ــن مــن اجلــدول أعــاله ال يتب
املســتوى التعليمــي للنازحــن أن نســبة احلاصلــن علــى التعليــم األساســي قــد جــاءت 
يف املرتبــة األولــى حيــث بلغــت )45.3 %(، ويف املرتبــة الثانيــة فئــة )يقــرأ ويكتــب( 
بنســبة بلغــت )37.7 %(، فيمــا )9.5 %( مــن عينــة الدراســة لديهــم تعليــم متوســط، 
وأقــل نســبة مــن عينــة الدراســة هــم ممــن حصلــوا علــى ال ثانويــة بنســبة )7.5 %(، 
وهــذا يعنــي أن أغلــب النازحــن هــي مــن الفئــة البســيطة التــي اضطــرت إلــى تــرك 

موطنهــا والنــزوح إلــى حضرمــوت.
جدول رقم )9(: نوع املهنة التي يزاولها أفراد عينة الدراسة قبل النزوح

%كاملتغير
1.9	موظف حكومي

84.9		عمل خاص
7.5	حريف
00مغترب

00موظف شركات خاصة
5.7	بدون عمل
100.0		اجملموع
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يتبــن مــن اجلــدول الســابق الــذي يوضــح خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث 
احلالــة املهنيــة التــي كان يزاولهــا النازحــون قبــل النــزوح، أن املرتبــة األولــى هــي 
العمــل اخلــاص بنســبة بلغــت )84.9 %( مــن إجمالــي العينــة، ويأتــي العمــل احلــريف 
ــدون  ــة، ووجــد )5.7 %( ب ــي العين ــة بنســبة )8‚		 %( مــن إجمال ــة الثاني يف املرتب

عمل، وأن )1.9 %( يعمل موظفاً حكومياً.   
جدول رقم )10(: نوع املهنة احلالية التي يزاولها أفراد عينة الدراسة يف منطقة النزوح

%كاملتغير
00موظف حكومي

788.7	عمل خاص
5.7	حريف
00مغترب

00موظف شركات خاصة
5.7	بدون عمل
100.0		اجملموع

يتبــن مــن اجلــدول الســابق الــذي يوضــح خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث 
ــت  ــث بلغ ــى حي ــة األول ــل املرتب ــد احت ــة أن العمــل اخلــاص ق ــة احلالي ــة املهني احلال
ــة  ــة الثاني ــي العمــل احلــريف يف املرتب ــة، ويأت ــي العين النســبة )88.7 %( مــن إجمال
بنســبة )5.7 %( مــن إجمالــي العينــة، وقــد تكــون هــذه األعمــال أعمــاالً ذات أجــر 
متــدٍن ال تكفــي لســد احتياجــات األســرة، ووجــد أن )5.7 %( مــن العينــة كانــوا بــدون 

عمــل معتمديــن علــى مــا تقدمــه املؤسســات لهــم. 
جدول رقم )11(: أسباب نزوح أفراد عينة الدراسة

%كاملتغير
100.0		الصراع

00عدم اإلحساس باألمن
00إيجاد عمل أفضل

100.0		اجملموع
يوضح اجلدول أعاله أن جميع من نزح كان بسبب الصراع حيث بلغت النسبة )00	 %( من عينة الدراسة. 
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جدول رقم )12(: مستوى الدخل الشهري ألفراد عينة الدراسة

%كاملتغير
075.5	أقل من 30.000 ريال

24.5		40.000-50.000 ريال
60.00000 ريال فأكثر  

100.0		اجملموع
يوضــح اجلــدول أعــاله خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث مســتوى الدخــل 
الشــهري لألســرة أن )75.5 %( مــن عينــة البحــث يبلــغ دخلهــا الشــهري )أقــل مــن 
30.000( ريال ميني، بينما )5.24 %( يبلغ دخلهم الشــهري )40.000-50.000( 
ــواد  ــالء امل ــي لســد احتياجــات األســرة نتيجــة لغ ــغ ال تكف ــي، وهــذه املبال ــال مين ري
الغذائيــة أو إيجــار املســاكن... إلــخ، غيــر أن اخمليــم يوفــر لهــم ســالالً غذائيــة شــهرياً 

إضافــة إلــى بعــض االحتياجــات التــي توفرهــا املؤسســة املســؤولة عــن اخمليمــن.  
جدول رقم )13(: نوع مساكن أفراد عينة الدراسة

%كاملتغير
075.5	مخيم

7.5	سكن أرضي
917.0شقة

100.0		اجملموع
يتبن من اجلدول الذي يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث نوع السكن 
وأن  البحث تسكن داخل مخيم،  %( من عينة  أن )75.5  تأوي فيه األسرة  الذي 
)17.0 %( من عينة الدراسة تسكن يف شقق خارج اخمليم قريباً منه، وأن )7.5 %( 

من عينة الدراسة تعيش يف سكن أرضي خارج اخمليم أيضاً. 
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جدول رقم )14(: خصائص عينة الدراسة من حيث اخلدمات التي تقدم للنازحن، ن= 53

نعمالعبارةم
ك
%

 أحيانًا
ك
%

ال
ك
%

 مجموع
األوزان

 املتوسط
 الوزني
املرجح

 كا2

 ومستوى
الداللة

		 تقدمي خيمه لكل أسرة	
30.2

	
7.6

		
62.3

891.6714.13

		 تقدمي غرفة لكل أسرة	
28.3

	 
1.9

	7  
69.8

8	1.587.07

 تقدمي معونات شهرية لألسرة على	
 شكل سالل غذائية

		
83.0

7
13.2

	
3.8 

		
	

			 ,9		 ,

 تقدمي معونات شهرية لألسرة على	
 شكل مبالغ نقدية

	7
32.1

	0
18.9

		
49.1

97		 ,98	 ,

 8	 املعونات التي تُعطى ال تكفي	
52.8

		
26.4

		
20.8

			2.324.19

		    خدمات الكهرباء متوفرة يف اخمليم	
30.2

	9
54.7

8
15.1            

			2.157.45

	 يوجد عيادة صحية داخل اخمليم7
7.5

	
1.9 

	8
90.6

		1.165.85

		انعدام املياه الصاحلة للشرب8
39.6

8
15.1

		
45.3

	0	1.946.04

		 شراء املياه بأسعار باهظة9
60.4

	
9.4

		
30.2

			2.309.55

		  تضرر السكن عند سقوط األمطار0	
45.3

	
11.3

		
43.4

	072.017.39

	 يوجد خدمات تعليمية لألبناء		
11.3

	
11.3

		
77.4

7	1.333.32

	 توفر لي عماًل بسهولة		
3.8

		
47.2

		
49.1

8	1.545.92

		 ال يوجد ازدحام داخل اخمليم		
24.5

7
13.2

		
62.3

8	1.624.56

 هناك اهتمام من إدارة اخمليم		
بنظافة اخمليم ونظامه

		
30.2

	8
34.0

		
28.3

991.865.21

  يوضح اجلدول السابق اخلدمات التي تقدم للنازحن داخل اخمليم وفق اآلتي:
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- أن )62.3 %( مــن العينــة تــرى أن اخمليــم ال يقــدم خيمــة مســتقلة لألســرة، 
وأن )32.1 %( تــرى أن اخمليــم يقــدم لهــم خيمــاً منفــردة لــكل أســرة، وأن )7.6 %( 
مــن عينــة الدراســة تــرى أن اخمليــم أحيانــاً يقــدم لهــم خيمــاً منفــردة، وهــذا قــد يكــون 
راجعــاً إلــى أن اخمليــم يف بعــض األحيــان مزدحــم نتيجــة الســتقبال نازحــن قادمــن، 
وقــد بلــغ مجمــوع األوزان لهــذه العبــارة )89(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح 
)1.67( وهــذه العبــارة دالــة؛ حيــث بلغــت نســبة كا	 )14.13( ممــا يثبــت وجــود فــروق 

ذات دالــة إحصائيــة. 
- إذا كان اخمليــم عبــارة عــن بيــت فإنــه ال يتــم تقــدمي غرفــة لــكل أســرة حيــث 
جــاءت العبــارة بنســبة )69.8 %( مــن عينــة الدراســة، وأجابــت )28.3 %( مــن عينــة 
الدراســة أنــه مت تقــدمي لهــم غــرف مســتقلة لــكل أســرة، وقــد بلــغ مجمــوع األوزان 
لهــذه العبــارة )	8(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )1.58( وهــذه العبــارة دالــة 

حيــث بلغــت نســبة كا	 )7.07( وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة. 
- يــرى غالبيــة أفــراد اخمليــم بنســبة )83.0 %( أن املؤسســة تقــدم معونــات 
شــهرية علــى شــكل ســالل غذائيــة لألســر يف اخمليــم الــذي يتبعهــا، وقــد بلــغ مجمــوع 
األوزان لهــذه العبــارة )		(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )	,		( وهــذه العبــارة 

دالــة حيــث بلغــت نســبة كا	 )9. 		( وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة.
ــات شــهرية  ــم تقــدمي معون ــه ال يت ــة الدراســة بنســبة )49.1 %( أن -  تــرى عين
ــه  ــة الدراســة أن ــرى )32.1 %( مــن عين ــا ت ــة، بينم ــغ نقدي ــى شــكل مبال لألســر عل
يتــم ذلــك. وجــاءت عبــارة أن املعونــات التــي تُعطــى للنازحــن يف اخمليــم تكفــي 
األســرة حيــث بلغــت عينــة الدراســة )52.8 %(، أمــا )26.4 %( تــرى أنهــا أحيانــا 
ال تكفــي األســر، وقــد يرجــع الســبب يف أن املعونــات ال تكفــي إلــى كثــرة عــدد أفــراد 
األســرة وإلــى وجــود بطالــة بينهــم إضافــة إلــى أن املؤسســة ال تســتطيع أن تفــي بــكل 
احتياجــات األفــراد وذلــك لعــدم اهتمــام املســؤولن أو املنظمــات الدوليــة بتوفيــر كل 
احتياجــات األســر، وقــد بلــغ مجمــوع األوزان لهــذه العبــارة )	0	( كمــا بلــغ املتوســط 
ــث  ــت نســبة كا	 )4.19( حي ــث بلغ ــة حي ــارة دال ــي املرجــح )1.94(، وهــذه العب الوزن

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة.  
ــا متوفــرة؛ حيــث  - جــاءت العبــارة السادســة أن خدمــات الكهربــاء تكــون أحياًن
بلغــت عينــة الدراســة )54.7 %(، )30.2 %( مــن عينــة الدراســة تــرى أن اخمليــم 
يوفــر لهــم الكهربــاء، وهــذا ميكــن أن يرجــع إلــى أن املؤسســة ال تســتطيع أن توفر لهم 
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"ُمَولِّــد كهربــاء" عنــد انقطاعهــا، حيــث تُعانــي املدينــة مــن انقطــاع مســتمر للكهربــاء 
بشــكل عــام، وقــد بلــغ مجمــوع األوزان لهــذه العبــارة )			(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي 
املرجــح )2.15(، وهــذه العبــارة دالــة حيــث بلغــت نســبة كا	 )7.45( حيــث توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة.  
- أكــدت )90.6 %( مــن عينــة الدراســة أنــه ال يوجــد عيــادة صحيــة داخــل 
اخمليــم، فيمــا )7.5 %( مــن عينــة الدراســة تــرى أنــه يوجــد عيــادة داخــل اخمليــم، 
وهــذا يــدل علــى عــدم اهتمــام املســؤولن واملنظمــات بالنازحــن مــن ناحيــة توفيــر 
األدويــة أو عيــادة صغيــرة؛ فاملؤسســة ال تســتطيع أن توفــر كل احتياجــات أفــراد 
اخمليــم، وقــد بلــغ مجمــوع األوزان لهــذه العبــارة )		( كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي 
املرجــح )1.16(، وهــذه العبــارة دالــة حيــث بلغــت نســبة كا	 )5.85( حيــث توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة.  
- تــرى عينــة الدراســة بنســبة )45.3 %( أن امليــاه الصاحلــة للشــرب ال تنعــدم، 
أمــا )39.6 %( مــن عينــة الدراســة فتــرى أن امليــاه الصاحلــة للشــرب تنعــدم يف 
اخمليــم، ممــا يدفــع باألفــراد إلــى شــراء ميــاه التــي تكــون أســعارها غيــر مناســبة لهــم، 
وكمــا وهــو معــرف فإنــه نتيجــة لشــحة امليــاه أو وجــود بعــض اإلصالحــات قــد تنقطــع 
امليــاه عــن الســكان، ونتيجــة لكثــرة أعــداد الســكان ممــا تســبب يف عــدم كفايــة امليــاه 
ــارة  ــذه العب ــغ  مجمــوع األوزان له ــاء، وقــد بل ــوم حلــي مــن األحي ــث تُعطــى كل ي حي
)	0	(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )1.94(، وهــذه العبــارة دالــة حيــث بلغــت 

نســبة كا	 )6.04( حيــث توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة.   
ــد ســقوط األمطــار  ــارة العاشــرة عــن مــدى تضــرر النازحــن عن - جــاءت العب
ــك  ــة الدراســة تضــرروا مــن األمطــار وقــد يرجــع ذل ــن أن )45.3 %( مــن عين لتب
إلــى وجودهــم داخــل اخمليمــات، أمــا )43.4 %( مــن عينــة الدراســة لــم يتضــرروا 
مــن هطــول األمطــار وقــد يرجــع ذلــك إلــى وجودهــم داخــل املنــازل، وقــد بلــغ مجمــوع 
األوزان لهــذه العبــارة )07	(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )2.01(، وهــذه 
العبــارة دالــة حيــث بلغــت نســبة كا	 )7.39( حيــث توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة.
-  ويف العبارة احلادية عشر تؤكد عينة من الدراسة بنسبة )77.4 %( أنه ال 
تعليمية  تتوفر خدمات  أنه  فترى   )%  11.3( أما  ألبنائهم،  تعليمية  تُوجد خدمات 
ألبنائهم، ويرجع ذلك إلى أن الكثير من النازحن ال يوجد معهم الثبوتية للدراسة 
غير أن املؤسسة املسؤولة عن اخمليم سعت إلحلاق بعض باملدارس، وقد بلغ مجموع 
األوزان لهذه العبارة )	7( كما بلغ املتوسط الوزني املرجح )1.33(، وهذه العبارة دالة 
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حيث بلغت نسبة كا	 )3.32( حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية. 
- جــاءت العبــارة الثانيــة عشــرة عــن عــدم توفــر عمــل للنازحــن بســهولة، حيــث 
إن )49.1 %( مــن عينــة لــم يســتطيعوا إيجــاد أعمــال؛ فقــد اعتمــد األغلبيــة منهــم 
علــى األعمــال اخلاصــة بهــم، بينمــا )47.2 %( مــن عينــة الدراســة تــرى أنــه أحياًنــا 
جتــد عمــل بســهولة، وهــذا يرجــع أن غالبيــة النازحــن لــم يحظــوا إال بالتعليــم 
ــغ مجمــوع األوزان لهــذه  االبتدائــي التــي قــد ال يجــد الفــرد عمــل بســهولة، وقــد بل
العبــارة )	8(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )1.54( وهــذه العبــارة دالــة حيــث 

بلغــت نســبة كا	 )5.92( حيــث توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة.  
- أمــا العبــارة الثالثــة عشــرة فتــرى عينــة الدراســة أنــه ال يوجــد ازدحــام داخــل 
اخمليــم حيــث جــاءت بنســبة )62.3 %( مــن عينــة الدراســة، فيمــا )24.5 %( تــرى 
ــر مــن أســرة يف  ــم، وقــد يرجــع ذلــك الشــتراك أكث ــه يوجــد ازدحــام داخــل اخملي أن
ــغ املتوســط  ــارة )	8( كمــا بل ــغ مجمــوع األوزان لهــذه العب الغرفــة الواحــدة، وقــد بل
الوزنــي املرجــح )1.62( وهــذه العبــارة دالــة حيــث بلغــت نســبة كا	 )4.56( حيــث 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة. 
ــة الدراســة أن إدارة  ــن عين ــرى )34.0 %( م ــة عشــرة في ــارة الرابع ــا العب - أم
اخمليــم تهتــم أحيانــاً بنظافــة اخمليــم ونظامــه، أمــا )30.2 %( فهــي تؤكــد أن هنــاك 
اهتمامــاً مــن قبــل إدارة اخمليــم بنظافــة اخمليــم ونظامــه، وقــد بلــغ مجمــوع األوزان 
لهــذه العبــارة )99(، كمــا بلــغ املتوســط الوزنــي املرجــح )1.86(، وهــذه العبــارة دالــة 

حيــث بلغــت نســبة كا	 )5.21( حيــث توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة. 
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جدول رقم )15(: خصائص عينة الدراسة من حيث املشكالت التي يواجهها النازحون، ن= 53
م

العبارة
نعم
ك
%

أحياناً
ك
%

ال
ك
%

 مجموع
األوزان

 درجة
التحقق

 كا	
 ومستوى
الترتيبالداللة

 تفتقر أسرتي للمساعدة	
واملساندة

	9
92.5

	
5.7

	
1.9

			2.9017.85	

 أشعر باالنزعاج من تغير	
سكني

		
45.3

	7
32.1

		
22.7

		82.227.36	0

 أعجز عن توفير احلاجات	
اليومية ألسرتي

		
45.3

	7
50.9

	
3.8

		82.418.499

 أفتقد اخلصوصية يف	
اخمليم

		
22.6

		
30.2

		
47.2

9	1.754.53		

 أعمل يف األعمال متدنية	
األجر

		
28.25

		
24.55

		
47.2

9	1.870.48	9

 أعاني من قلة الدخل	
 التي جتعلني ال أستطيع
 تلبية أغلب احتياجاتي
واحتياجات أسرتي

		
67.9

		
30.2

	
1.9

			2.6613.74	

 أتضايق من نظرة اآلخرين7
لي بسبب وضعي احلالي

		
22.7

		
45.3

	7
32.1

981.845.09		

 أعاني من ضيق لوجودي مع8
 أكثر من أسرة داخل غرفة

واحدة

		
420.8

8
15.1

		
64.2

8	1.563.77	8

 أعاني من وقت الفراغ9
 بسبب كوني عاطاًل عن

العمل

	0
56.6

		
39.6

	
3.8

			2.529.178

 عدم وجود شهادات ثبوتية0	
لألبناء

	9
35.8

	8
34.0

		
30.2

	07	5.43		

 عدم انتساب األبناء		
للمدارس

		
41.5

		
24.6

	8
34.0

		02.076.45		

 الشعور باالنزعاج من عدم		
االستقرار املادي

	7
69.8

		
24.5

	
5.7

		92.6212.87	

 تنتابني مشاعر احلزن		
بسبب وضعي احلالي

		
67.9

		
30.2

	
1.9

			2.669.967
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 يساعدني أبناء املنطقة التي		
 أسكن فيها يف كثير من

األحيان

	7
69.8

		
28.3

	
1.9

			2.6710.08	

 أعاني من مشاكل صحية أنا		
وأسرتي

8
15.1

		
43.4

		
41.5

9	1.734.41		

 أقلق كثير على أسرتي من		
وضعنا احلالي

		
79.2

9
17.0

	
3.8

			2.7510.53	

 نعاني من انقطاع الكهرباء7	
بشكل مستمر

		
58.5

		
41.5

0		72.5811.51	

 أجتنب إقامة صداقات8	
 جديدة مع أبناء املنطقة

خوًفا من املشاكل

	
11.3

		
43.4

		
45.3

881.663.96	7

 تفتقر أسرتي للمساعدة9	
واملساندة

		
49.1

8
15.1

	9
35.8

			2.137.07		

بالنظــر إلــى اجلــدول أعــاله الــذي يوضــح أهــم املشــكالت التــي يواجههــا 
النازحــون داخــل اخمليــم يتضــح اآلتــي:

- أن جميــع العبــارات دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى )0.01( بــن اســتجابات 
عينــة الدراســة، حيــث جــاءت العبــارة رقــم )	( يف الترتيــب األول بدرجــة حتقــق 
)2.90( وهــي درجــة كبيــرة؛ فقــد أكــد )92.5 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة 
أن األســر تفتقــر إلــى املســاعدة واملســاندة، وقــد يرجــع ذلــك إلــى قلــة املســاعدات 
التــي تأتــي مــن املنظمــات الدوليــة للنازحــن أو مــن عــدم االهتمــام بهــم مــن الناحيــة 
االجتماعيــة والنفســية، أيضــاً قــد يرجــع ذلــك إلــى قلــة اإلمكانيــات املاديــة للمجتمــع. 
- جــاءت العبــارة رقــم )	( يف الترتيــب الثانــي بدرجــة حتقــق )2.66( وهــي 
درجــة كبيــرة؛ فقــد أكــد )67.9 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة أنهــم يعانــون قلــة 
الدخــل التــي جتعلهــم ال يســتطيعون تلبيــة أغلــب احتياجاتهــم واحتياجــات أســرهم، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن أغلبهــم يعمــل يف أعمــال متدنيــة األجــر وبراتــب شــهري قليــل 
جــداً، ومــن هنــا ال يســتطيع رب األســرة أن يفــي بــكل احتياجــات األســرة مــع زيــادة 

الغــالء يف أســعار املــواد الغذائيــة.
- جــاءت العبــارة رقــم )		( يف الترتيــب الثالــث بدرجة حتقق )2.26( وهي درجة 
كبيــرة؛ فقــد أكــد )69.8 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة بأنــه يشــعر باالنزعــاج مــن 
عــدم االســتقرار املــادي، ويرجــع ذلــك إلــى وجــوده يف بيئــة غيــر بيئتــه إضافــة إلــى 
عــدم وجــود منــزل مســتقل لــه وألســرته ممــا يجعــل رب األســرة يشــعر بعــدم األمــان. 
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- جــاءت العبــارة رقــم )7	( يف الترتيــب الرابــع بدرجــة حتقــق )2.58( وهــي 
ــي مــن  ــا تعان ــة الدراســة أنه ــي عين ــد )69.8 %( مــن إجمال ــد أك ــرة؛ فق درجــة كبي
انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر وهــذه مشــكلة ال يعانــي منهــا النازحــون وحســب بــل 

تعانــي منهــا املدينــة كلهــا. 
- جــاءت العبــارة رقــم )		( يف الترتيــب اخلامــس بدرجــة حتقــق )2.75( وهــي 
درجــة كبيــرة، حيــث أكــد )69.8 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة أن رب األســرة 
يعانــي مــن القلــق علــى أســرته بســبب وضعهــا احلالــي، وهــذه من املشــكالت النفســية 
التــي يعانــي منهــا النازحــون نتيجــة نزوحهــم إلــى منطقــة أخــرى وتــرك بيوتهــم 

وممتلكاتهــم التــي تكــون قــد قضــى عليهــا الصــراع. 
- بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )		( يف الترتيــب الســابع بدرجــة حتقــق 2.66 
وهــي درجــة كبيــرة، حيــث أكــد )69.8 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة أنــه تنتابهــم 
مشــاعر احلــزن بســبب وضعهــم احلالــي وبســبب الصــراع الــذي طالــت مدتــه ولعــدم 
مقدرتهــم علــى الرجــوع إلــى مدنهــم، وهــذا أيًضــا مــن املشــكالت النفســية التــي 

يعانــي منهــا األفــراد يف اخمليــم. 
- جــاءت العبــارة رقــم )9( يف الترتيــب الثامــن بدرجــة حتقــق )2.52( وهــي 
درجــة كبيــرة، حيــث أكــد )56.6 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة أنهــم يعانــون مــن 
ــه قــد  ــن منهــم عاطــل عــن العمــل أو أن ــى أن الكثيري أوقــات فــراغ، ويرجــع ذلــك إل
يجــد عمــاًل جزئيــاً ال يكفــي لســد احتياجاتــه ممــا قــد يضطــره إلــى إرغــام أوالده 

ــع يف الطرقــات.  ــى بي عل
ــب التاســع بدرجــة حتقــق )2.41( وهــي  ــارة رقــم )	( يف الترتي -  وجــاءت العب
درجــة كبيــرة حيــث أكــد )56.6 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة أن رب األســرة 
يعجــز عــن توفيــر احلاجــات اليوميــة ألســرته، ممــا قــد يســبب لــه مشــكالت نفســية 
أو اجتماعيــة مــع أســرته أو قــد يلجــأ إلــى أســاليب أخــرى لســد هــذه االحتياجــات 

قــد تصــل إلــى اجلرميــة أحيانــاً. 
ــا  ــي يواجهه ــب العاشــر مــن املشــكالت الت ــم )	( يف الترتي ــارة رق - جــاءت العب
ــر مســكنه، وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه  ــه يشــعر باالنزعــاج مــن تغيي ــازح أن الن
العبــارة )2.22(، وهــي درجــة كبيــرة حيــث أكــد )45.3 %( مــن إجمالــي عينــة 

ــك.   ــى ذل الدراســة عل
- جــاءت العبــارة رقــم )9	( يف الترتيــب احلــادي عشــر، وقــد بلغــت درجــة 
حتقــق لهــذه العبــارة )2.13(، وهــي درجــة كبيــرة حيــث أكــد )45.3 %( مــن إجمالــي 
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عينــة الدراســة أن األســرة تفتقــر إلــى املســاعدة واملســاندة، ويقصــد بهــا األهــل أو 
املنظمــات أو اجلهــات املســؤولة التــي لــم متــد لهــم يــد العــون مبــا يكفيهــم ســواء مــن 

الناحيــة املاديــة أو املعنويــة.   
- جــاءت العبــارة رقــم )		( يف الترتيــب الثانــي عشــر مــن املشــكالت التــي يعانــي 
ــارة )2.07( وهــي درجــة  ــازح وأســرته، وقــد بلغــت درجــة حتقــق لهــذه العب ــه الن من
كبيــرة، حيــث أكــد )41.5 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة مــن عــدم انتســاب األبنــاء 
للمــدارس، ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى عــدم وجــود ثبوتيــة )أوراق رســمية(، وقــد 

عملــت بعــض املؤسســات علــى مســاعدتهم يف إدخــال األبنــاء للمــدارس. 
-  جــاءت العبــارة رقــم )0	( يف الترتيــب الثالــث عشــر مــن حيــث املشــكالت 
ــد مســتوى )0.01(  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــازح، وتوجــد ف ــا الن ــي يواجهه الت
بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أكــد )30.2 %( مــن عينــة 
الدراســة أنــه ال توجــد معهــم شــهادات ثبوتيــة لألبنــاء ممــا ســبب يف عــدم التحاقهــم 
باملــدارس، بينمــا )35.8 %( مــن عينــة الدراســة متتلــك شــهادات ثبوتيــة لألبنــاء 
لذلــك مت قبولهــم يف املــدارس، وقــد بلغــت درجــة التحقــق )2.00( وهــي درجــة تقــع 

يف املســتوى املتوســط.   
- جــاء العبــارة رقــم )7( يف الترتيــب الرابــع عشــر، وقــد بلغــت درجــة التحقــق 
)1.84(، وهــي درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط حيــث توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، 
حيــث أكــد )45.3 %( مــن عينــة الدراســة أن نظــرة اآلخريــن تضايقهــم أحيانــاً 

ــي.  ــم احلال بســبب وضعه
- جــاءت العبــارة رقــم )		( يف الترتيــب اخلامــس عشــر، وقــد بلغــت درجــة 
ــروق ذات  ــث توجــد ف ــع يف املســتوى املتوســط حي ــق )1.73(، وهــي درجــة تق التحق
ــى هــذه  ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ــد مســتوى )0.01( ب ــة عن ــة إحصائي دالل
العبــارة، وقــد أكــد )69.8 %( مــن عينــة الدراســة أنهــم يعانــون مــن مشــاكل صحيــة 
هــم وأســرهم نتيجــة للوضــع الــذي يعيــش فيــه النازحــون، ففــي كثيــر مــن األحيــان 
ال يســتطيع رب األســرة توفيــر األدويــة نتيجــة الرتفــاع أســعارها. مــع ذلــك، عملــت 
املؤسســة علــى مســاعدة الكثيــر مــن املرضــى ســواء كان بإدخالهــم املستشــفى أو 

ــات.   بإجــراء بعــض العملي
- جــاءت العبــارة رقــم )7	( يف الترتيــب الســادس عشــر مــن املشــكالت التــي 
ــارة )1.66(،  ــه النازحــون وأســرهم، وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العب ــي من يعان
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ــة  ــي عين ــد )45.3 %( مــن إجمال ــث أك وهــي درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط حي
الدراســة أنهــم يتجنبــون إقامــة صداقــات جديــدة مــع أبنــاء املنطقــة، أمــا )43.4 %( 
ــون  ــاً، وهــم يفضل ــاء املنطقــة أحيان ــدة مــع أبن ــة فيقيمــون صداقــات جدي مــن العين
إقامــة الصداقــات مــع أبنــاء مــن منطقتهــم؛ لذلــك جنــد جتمعــات ســكنية ألفــراد مــن 

منطقــة واحــدة يف مــكان معــن.
-  جــاءت العبــارة رقــم )	( يف الترتيــب الســابع عشــر مــن املشــكالت التــي يعانــي 
منــه النازحــون وأســرهم، وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )1.87(، وهــي 
درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط حيــث أكــد )47.2 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة 

أنهــم ال يعملــون يف األعمــال متدنيــة األجــر. 
- جــاءت العبــارة رقــم )8( يف الترتيــب الثامــن عشــر مــن املشــكالت التــي يعانــي 
ــارة )1.56(، وهــي  ــا النازحــون وأســرهم، وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العب منه
درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط حيــث أكــد )64.2 %( مــن إجمالــي عينــة الدراســة 

أنهــم ال يعانــون مــن ضيــق لوجودهــم مــع أكثــر مــن أســرة داخــل غرفــة واحــدة. 
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جدول رقم )		(: اآلثار التي يوجهها النازح
نعمالعبارةم

ك
%

 إلى حد
ما
ك
%

ال
ك
%

 مجموع
األوزان

 املتوسط
 الوزني
املرجح

 كا	
 ومستوى
الداللة

		 أثَّر اخمليم على عاداتي وتقاليدي	
49.1

8
15.1

	9
35.8

			2.287.70

 ليس لدينا الكثير من األصدقاء	
  الذين يتعاطفون معنا

	0
75.5

		
20.8

	
3.8

			2.710.53

 هناك مشاركات اجتماعية بيني وبن	
 األفراد داخل اخمليم

	8
52.8

	8
34.0

7
13.2

		72.398.38

	 كثرة اخلالفات األسرية بعد النزوح	
9.4

	
11.3

		
79.2

	91.303.69

 حدثت بعض املصاهرات داخل	
 اخمليم

8
15.1

		
30.2

	9
54.7

8	1.603.64

 استطعت أن أتكيف مع البيئة	
  اجلديدة

	8
71.7

	
11.3

9
17.0

			2.5410.57

 ظهرت يف بعض أفراد أسرتي7
 بعض الظواهر السيئة مثل السرقة

واإلدمان وغيرها

	
3.8

	
1.9

	0
94.3

	81.098.55

		 يتم حل املشكالت داخل اخمليم8
67.9

		
28.3

	
3.8

		02.649.85

	 ظهرت سلوكيات العنف بن األبناء9
7.6

	
7.5

		
84.9

		1.224.83

	 ظهرت سلوكيات ضرب الزوجات0	
3.8

	
1.9

	0
94.3

	81.098.55

0	 يصاحبنا التوتر والقلق دائًما		
37.7

	9
54.7

	
7.5

			2.307.8

		تدني املستوى الصحي لألبناء		
64.2

		
24.5

	
11.3

			2.529.87

		تدني املستوى التعليمي لألبناء		
64.2

		
28.3

	
7.5

			2.5612.49

		أحب أن أعود إلى مدينتي		
39.6

	9
54.7

	
5.7

			2.338.04

بالنظــر إلــى اجلــدول أعــاله والــذي يوضــح خصائــص عينــة الدراســة مــن حيــث 
اآلثــار التــي يواجههــا النــازح داخــل اخمليــم فإنــه يتضــح مــا يلــي:
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- يف العبــارة رقــم )	( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أكــد )49.1 %( مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة أن “اخمليــم أثــر علــى عاداتهــم وتقاليدهــم”، وبلغــت درجــة 
التحقــق لهــذه العبــارة )2.28(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع، حيــث 
اكتســب األفــراد عــادات جديــدة تتــواءم مــع اجملتمــع الــذي يعيشــون فيــه، واختفــت 

بعــض العــادات التــي قــد ال تتــواءم مــع معيشــتهم يف مجتمــع النــزوح. 
-  يف العبــارة رقــم )	( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أوضــح )75.5 %( مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة أنــه “ليــس لديهــم الكثيــر مــن األصدقــاء الذيــن يتعاطفــون 
معهــم«، وبلغــت درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )2.7(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف 
ــد  ــدة بســهولة عن ــن صداقــات جدي املســتوى املرتفــع، فقــد ال يســتطيع الفــرد تكوي
تغييــر مــكان إقامتــه وتعــوده علــى منــط معيشــة معــن أو لعــدم اندمــاج األفــراد مــع 

مجتمــع النــزوح. 
- يف العبــارة رقــم )	( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أوضــح )52.8 %( مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة “أن هنــاك مشــاركات اجتماعيــة بــن األفــراد داخــل اخمليم”، 
وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )2.39(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى 
املرتفــع، ويرجــع ذلــك إلــى إحساســهم أنهــم يف نفــس املشــكلة، وأن ظــروف وجودهــم 

يف اخمليــم واحــدة؛ فســبب نــزوح جميــع أفــراد اخمليــم عائــد إلــى وجــود الصــراع.
- يف العبــارة رقــم )	( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 
ــث أوضــح )79.2 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
إجمالــي عينــة الدراســة أنــه “ال توجــد خالفــات أســرية بــن أفــراد األســرة بعــد 
النــزوح”، وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )1.30( وهــي درجــة تقــع يف 

املســتوى املتوســط.  
يف العبــارة رقــم )	( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 

ــن  ــث أوضــح )71.7 %( م ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
إجمالــي عينــة الدراســة أنهــم “اســتطاعوا أن يتكيفــوا مــع البيئــة اجلديــدة”، ويرجــع 
الســبب يف ذلــك إلــى أنهــا بيئــة واحــدة ومتقاربة مع عاداتهــم وتقاليدهم، وأن املعاملة 
التــي يتلقاهــا النازحــون مــن أفــراد املنطقــة جيــدة. وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه 

العبــارة )2.54(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع. 
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يف العبــارة رقــم )7( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 
ــث أوضــح )94.3 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
ــراد  ــد بعــض أف ــرت بعــض الظواهــر الســيئة عن ــه “ظه ــة الدراســة أن ــي عين إجمال
األســرة، مثــل: الســرقة، اإلدمــان، وغيرهــا”، وقــد يرجــع ذلــك إلــى وجــود البطالــة 
ــى عمــل ممــا يســبب بعــض املشــاكل لألســرة، أو  وعــدم حصــول بعــض األفــراد عل
عــدم إيفــاء رب األســرة بــكل احتياجــات أفرادهــا. وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه 

ــارة )1.09(، وهــي درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط.   العب
يف العبــارة رقــم )8( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 

ــث أوضــح )67.9 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
إجمالــي عينــة الدراســة أنــه “يتــم حــل املشــكالت داخــل اخمليــم” لوجــود إدارة داخــل 
اخمليــم تقــوم بحــل املشــكالت التــي يواجههــا النازحــون. وقــد بلغــت درجــة التحقــق 

لهــذه العبــارة )2.64( وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع.  
يف العبــارة رقــم )9( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 

ــث أوضــح )67.9 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
إجمالــي عينــة الدراســة أنــه “لــم تظهــر ســلوكيات عنــف بــن األبنــاء”، وبلغــت درجــة 

التحقــق لهــذه العبــارة )1.22(، وهــي درجــة تقــع يف املســتوى املتوســط.   
مســتوى 	  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   )	0( رقــم  العبــارة  يف 

)0.01( بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أوضــح )94.3 %( 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة أنــه “لــم تظهــر أي حــاالت عنــف أو ســلوكيات ضــرب 
ــع يف  ــارة )1.09( وهــي درجــة تق ــذه العب ــق له ــت درجــة التحق ــد بلغ الزوجــات«. وق

املســتوى املتوســط. 
يف العبــارة رقــم )		( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 

ــث أوضــح )54.7 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
ــى  ــق يصاحبهــم دائًمــا”، ويرجــع ذلــك إل إجمالــي عينــة الدراســة أن “التوتــر والقل
إحساســهم بعــدم األمــان أو ملــا تعرضــوا لــه أثنــاء الصــراع والهــروب مــن بلدهــم 
والنــزوح إلــى منطقــة أخــرى. وقــد بلغــت درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )2.30(، وهــي 

درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع. 
يف العبــارة رقــم )		( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 

ــن  ــث أوضــح )64.2 %( م ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
إجمالــي عينــة الدراســة أن “املســتوى الصحــي لألبنــاء قــد تدنــى”. وقــد بلغــت درجــة 
ــارة )2.52(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع، وقــد  التحقــق لهــذه العب
يرجــع ذلــك إلــى قلــة دخــل األســرة واالعتمــاد علــى األب وإلــى كبــر حجــم األســرة 
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فــال يســتطيع رب األســرة أن يلبــي طلباتهــم املاديــة فتظهــر كثيــر مــن املشــكالت 
الصحيــة، إضافــة إلــى غــالء األدويــة وارتفــاع تكلفــة املستشــفيات.

يف العبــارة رقــم )		( توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( 	 
ــث أوضــح )64.2 %( مــن  ــارة، حي ــى هــذه العب ــة الدراســة عل ــن اســتجابات عين ب
ــاء قــد تدنــى”، وبلغــت درجــة  ــة الدراســة أن “املســتوى التعليمــي لألبن ــي عين إجمال
التحقــق لهــذه العبــارة )2.56(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع، ويرجــع 
ــدرة  ــدم ق ــدارس أو لع ــم امل ــد دخوله ــى عــدم وجــود شــهادات مدرســية تؤك ــك إل ذل

األســرة علــى تعليــم األبنــاء.
مســتوى 	  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   )		( رقــم  العبــارة  يف 

)0.01( بــن اســتجابات عينــة الدراســة علــى هــذه العبــارة، حيــث أوضــح )54.7 %( 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة أنهــم “أحياًنــا يفضلــون العــودة إلــى مدنهــم”. وقــد بلغــت 
درجــة التحقــق لهــذه العبــارة )2.33(، وهــي درجــة كبيــرة تقــع يف املســتوى املرتفــع.

نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 
-  نــزح أغلــب النازحــن إلــى محافظــة حضرمــوت بأســرته كاملــة حيــث بلغــت 

حجــم بعــض األســر أكثــر مــن ســتة أفــراد.  
- الســبب األســاس للنــزوح هــو وجــود الصــراع واســتمراره وعــدم الشــعور باألمــن 

يف موطنهــم ممــا اضطرهــم للنــزوح.
- أغلــب النازحــن املوجوديــن يف اخمليــم مــن األفــراد البســطاء الذيــن لــم يحَظــوا 
بقــدر كاٍف مــن التعليــم أو لــم يســتكمل تعليمــه حيــث إن أغلبهــم مــن خريجــي التعليــم 
األساســي، ومــن هنــا –حــن تقدمــوا ألعمــال- لــم يجــدوا العمــل املناســب الــذي يــدر 
عليهــم األجــر الــكايف وحظــوا ببعــض األعمــال البســيطة ذات أجــر ضعيــف ال يكفــي 
ــاء للعمــل ملســاعدة  ــع ببعــض األبن ــم واحتياجــات أســرهم ممــا دف لســد احتياجاته

آبائهم. 
- تعتمــد األســرة علــى مــا يقدمــه اخمليــم مــن ســالل ومعونــات ماديــة لألفــراد 

بدعــم مــن املنظمــات الدوليــة أو احملليــة. 
اخلدمات التي تقدم للنازحن: 

- ســالل غذائيــة شــهرية لــكل أســرة، إضافــة إلــى املعونــات النقديــة يف بعــض 
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األحيــان، غيــر أن املعونــات التــي تُعطــى ليســت كافيــة بســبب حجــم األســرة الكبيــر. 
- ضعــف توفــر اخلدمــات األساســية داخــل اخمليــم أحيانــاً، مثــل خدمــات امليــاه 
والكهربــاء؛ فانقطــاع امليــاه يرغــم النازحــن علــى شــراء ميــاه للشــرب، أمــا انقطــاع 

الكهربــاء فهــي حالــة ســارية علــى جميــع أهــل البلــد.
- عدم وجود عيادة داخل اخمليم. 

- وجود ازدحام داخل اخمليم مما يفقد الفرد خصوصيته. 
- عــدم اســتطاعة بعــض األبنــاء الذهــاب إلــى املدرســة لعــدم وجــود إثبــات هويــة 

)األوراق الثبوتية(. 
-  تهتم إدارة اخمليم بنظافة اخمليم وبنظامه.

املشكالت التي يواجهها النازحون: 
أواًل: املشكالت النفسية: 

-  افتقار األسرة إلى املساندة واملساعدة نتيجة عدم الشعور باألمان. 
- صعوبة تقبل البيئة ألنها تختلف عن بيئتهم. 

ــب عمليــة  - النــزوح املفاجــئ -وغيــر املرتــب لــه- مــن بيئــة إلــى أخــرى ممــا صعَّ
التكيــف وزاد مــن األثــر النفســي علــى النازحــن. 

- الشعور بعدم الرضا لوجوده داخل اخمليم وفقدانه للخصوصية. 
- الشعور بعدم الرضا لعدم متكنه من تلبية كل متطلبات أسرته. 

- عدم وجود الثقة يف احمليطن به مما يسبب له القلق وعدم األمان. 
ثانيًا: املشكالت االجتماعية: 

املفــردات  كل  لتشــمل  واتســعت  للنازحــن  االجتماعيــة  املشــكالت  تعــددت   -
الســلبية املوجــودة يف اجملتمعــات مــن التفــكك األســري إلــى ترمــل النســاء ويتــم 

واالســتغالل. واجلــوع،  واحلاجــة،  والفقــر،  األطفــال، 
-  ارتفعــت نســبة البطالــة بــن النازحــن، وإذا وجــد أحدهــم عمــال فإنــه يعمــل 

يف أعمــال حرفيــة بســيطة ال يســد أجرهــا احتياجــات األســرة. 
- لــم يســتطع األبنــاء دخــول املــدارس لعــدم وجــود ثبوتيــة )األوراق الرســمية(، 
وهــذا قــد يكــون ناجتــاً عــن أن األســرة لــم تســتطع أخــذ جميــع أغراضهــا، ال ســيما 
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يف املناطــق األشــد صراعــاً. 
- اكتســاب بعض الشــباب لســلوكيات مما أدي إلى اســتخدامهم بعض املســكرات 

واخملدرات أو الســرقة... إلخ 
 - انتشار ظاهرة عمالة األطفال لدى الكثير من األسر النازحة لبيع بعض املواد 

الرخيصة مثل علب املناديل أو مسح السيارات حتى يساعد يف دخل األسرة.
ــد بعــض األســر وعــدم مقــدرة رب األســر  ــة عن ــاة الصحي - وجــود بعــض املعان

علــى عالجهــا. 
ثالثًا: املشكالت االقتصادية: 

- عــدم وجــود فــرص عمــل مناســبة ممــا يجعــل رب األســرة يعمــل يف 
أعمــال متدنيــة األجــر.

- قلــة األجــر اليومــي للفــرد، وهــذا يســبب مشــكالت مــع األســرة نتيجــة 
لعجــز رب األســرة عــن توفيــر احلاجــات اليوميــة ألســرته.

-  عدم االستقرار املادي للنازح يجعله يشعر باالنزعاج.
اآلثار التي يتركها الصراع على النازحن:

ــة يف املناطــق املســتضيفة  ــادة نســبة الفقــر وانتشــار ظاهــرة البطال - زي
للنازحــن، وانتشــار ظواهــر ســلبية أخــرى مثــل التســول والســرقة واالختطــاف 

وغيرهــا. 
- إن زيــادة أعــداد النازحــن يف بعــض احملافظــات التــي نزحــوا إليهــا 
ســيؤدي حتمــاً إلــى زيــادة الطلــب علــى الســكن يف هــذه احملافظــات ومــن ثــم 
يرتفــع إيجــار املســاكن وأســعارها، فضــاًل عــن انتشــار ظاهــرة العشــوائيات 
ــة واســتغاللها مــن بعــض األســر النازحــة يف  ــى األمــالك العام والتجــاوز عل

ــة علــى حــل املشــكلة الرئيســة. ظــل عــدم قــدرة الدول
- ظهــور بعــض الســلوكيات الســيئة لــدى العديــد مــن النازحــن منهــا 

إلــخ.  الزوجــات...  واإلدمــان، وضــرب  الســرقة، 
- يصاحــب التوتــر والقلــق النــازح دائمــاً، لعــدم إحساســه باألمــان ولطــول 

فتــرة النــزوح.  
ــي  ــى تدن ــؤدى إل ــم ممــا ي ــى اســتكمال تعليمه ــال عل ــدرة األطف - عــدم ق

املســتوى التعليمــي لــدى الكثيريــن منهــم. 
- تدني املستوى الصحي ألفراد أسر النازحن.
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املراجـــــــــــــــــع: 

1- الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحن، صادر يف يناير 		0	.
2- إحصائيات الوحدة التنفيذية للنازحن، صادر يف يناير 		0	.

ورشة عمل  إلى  ورقة عمل مقدمة  األساسية،  )		0	(: اخلدمات  3- احلنشي، سميحة عبود 
تعزيز  أجل  من  احمللي  املستوى  على  القرار  صنع  عمليات  يف  املرأة  دور  تعزيز   « بعنوان 
التعايش السلمي يف اليمن »، املكال – حضرموت، 4-3 مارس 		0	، مؤسسة األمل الثقافية 
والتنمية  االقتصادي  للتعاون  األملانية  االحتادية  الوزارة  من  بتمويل  النسوية،  االجتماعية 

.)EU( واالحتاد األوروبي )BMZ(
4- العيدروس، مرمي سقاف )		0	(: اخلدمات األساسية، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل 
بعنوان » تعزيز دور املرأة يف عمليات صنع القرار على املستوى احمللي من أجل تعزيز التعايش 
السلمي يف اليمن “ املكال – حضرموت 4-3 مارس 		0	، مؤسسة األمل الثقافية االجتماعية 
النسوية، بتمويل من الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ( واالحتاد 

.)EU( األوروبي
5- إدلبي، عمر واحلسن، محمود )0	0	م(: أبعاد اآلثار االجتماعية والنفسية للنزوح السوري،

)https://horrya.net/archives/			7		(. 
	 - املنظمة الدولية للهجرة)0	0	(: تقرير عن الوضع القائم يناير )0	0	(.

7 - تقرير عن وضع النازحن يف اليمن خالل احلرب موثق باألرقام )0	0	م(:
.)https://almethaqnews.com/news41120.htm(

8 - كلستر الصحة، محور حضرموت، تدخالت الشركاء، 0	0	.
يف  ميدانية  )دراسة  العراق  يف  الداخلي  والنزوح  اإلرهاب   :)	0	9( مظهر  مروج  عباس،   -  9

محافظة بغداد(، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد.
0	 - أحمد، حيدر آدم عبد اهلل )9	0	(: اآلثار االجتماعية السالبة للنزوح مبعسكرات دارفور: 
)دارسة حالة للنازحن مبعسكر كلمة، جنوب دارفور(، دراسة ماجستير يف علم االجتماع، كلية 

الدارسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
		 - الفالحي، حميد كردي عبد العزيز )9	0	(: محددات االندماج االجتماعي للنازحن قسراً 

إلى إقليم كردستان – أربيل منوذجاً، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، العدد 	.
 Multi-Cluster Location :12 - التقرير الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع، تنفيذ

Assessment، للعام 9	0	.
		 - خطــة االستجــابة اإلنسانيــة )يناير- ديسمبر 9	0	(: مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية.
 Multi-Cluster Location :التقرير الشامل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع، تنفيذ - 		

Assessment، للعام 7	0	.
		- األمم املتحدة )9	0	(: تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

)https://news.un.org/ar/story/	0	9/	(
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		 - سلمان، هيثم عبد اهلل وفرج، سكنه جهيه )7	0	(: اآلثار االقتصادية للنزوح السكاني يف 
العراق: األسباب واملعاجلات، مركز دراسات البصرة واخلليج العربي.

7	 -خمس، نبراس طه، وعطية، سميرة حسن )7	0	(: ظاهرة النزوح يف العراق: دراسة ميدانية 
ملشكالت نازحي محافظة نينوى إلى ميسان منوذًجا، مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية، 

العدد 	، اجمللد 		، لسنة 7	0	م-9			هـ. 
مركز سيسفاير حلقوق  واحلماية،  األمن  العراق:  النزوح يف  أزمة   :)	0		( لهيب  هيغل،   -  	8

املدنين واجملموعة الدولية حلقوق األقليات، االحتاد األوروبي، آذار/ مارس 		0	م.
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/	0		/0	/CEASEFIRE-report - 	9

0	 - مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتعاون مع منظمة اليونيسف )		0	(: مسح الزواج.
21- إحصائيات اللجنة العليا لإلغاثة، محافظة حضرموت، 		0	.

		 - جعفر، غادة علي هادي )		0	(: أثر النزوح يف املرونة اإليجابية لدى املراهقن النازحن 
وأقرانهم غير النازحن، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، 

العدد 		 / كانون أول.
	، ج	،  23- الشميري، عماد مطير خليف )		0	(: نزوح السكان دراسة تفصيلية شاملة، ط 

بدون دار نشر، بغداد.
24- الثور، صبرية واآلنسي، طارق )		0	م(: دراسة املعارف واالجتاهات لقضايا العنف القائم على 
النوع االجتماعي والصحة اإلجنابية يف احملافظات )إب، حضرموت، احلديدة، أبن، حلج(، اليمن.  
25- الشميري، عماد مطير خليف )		0	(: جغرافية السكان: األسس واألركان ويف التطبيق، ط	، 

دار الكتب الوطنية، طرابلس. 
كما  دارفور  يف  للحرب  واالجتماعية  النفسية  اآلثار   :)	009( مصطفى  أميرة  الصادق،   -26
علم  يف  ماجستير  رسالة  اخلرطوم،  بوالية  احلكومية  اجلامعات  يف  دارفور  طالب  يدركها 

النفس منشورة، جامعة اخلرطوم.
وأبعادها  بغداد  يف  النزوح  ظاهرة  إشكالية   :)	009( جابر  على  محمد  أحمد  العوادي،   -27

املستقبلية، جامعة بغداد، مركز الدراسات االستراتيجية والدولية.
االجتماعية  والتداعيات  النزاعات  أثناء  يف  السائدة  االجتاهات  )009	م(:  اإلسكوا   -28

واالقتصادية للنزوح واللجوء يف منطقة اإلسكوا، العدد )	(، األمم املتحدة نيويورك.
29- األمم املتحدة )008	(: األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إصدار املنشورات العامة.

30- جركوج، )007	م(: النزوح وإفرازاته يف اجملتمع، رسالة ماجستير، جامعة النيلين.
مدينة  سكان  على  وأثرها  الوافدة  اخلارجية  الهجرة   :)	007( محمد  رفيف  الدياسطي،   -31

أوباري، قسم اجلغرافيا، جامعة الكويت، مطابع اجملموعة الدولية، الطبعة األولى.
32- عبد اهلل، جميل عبد اهلل )007	(: الالجئون الفلسطينيون واملشاكل التي تواجههم داخل 

املعسكرات، رسالة ماجستير، جامعة جوبا.
للعلوم،  العربية  الدار  )	00	(: قاموس اجلغرافيا )عربي-فرنسي-إجنليزي(،  لبيب، علي   -33

ط	، بيروت، لبنان.
من  الفترة  وأثرها يف  النوبة  جبال  األهلية يف  احلرب  أسباب   :)	00	( تاور  كايف، جالل   -34

	99	م-997	م، رسالة دكتوراه دراسات السلم، جامعة جوبا.
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35- القصير، عبد القادر )	99	(: الهجرة من الريف إلى املدن يف املغرب العربي، دار النهضة 
للطباعة والنشر، بيروت.

36- سليمان، عبد العظيم وحسن األمن )	99	(: احلروب إلى الهامش وقضايا النزوح والنازحن 
يف السودان، جامعة أفريقيا العاملية، السودان.

37- إسماعيل، أحمد على )989	(: أسس علم االجتماع وتطبيقاته، الطبعة األولى، القاهرة.
38- حمادي، على يونس )	98	(: مبادئ علم الدميوغرافيا، دار السكان، مطابع جامعة املوصل.
معجم   :)	979( هارون،  محمد  السالم  عبد  حتقيق:  القزويني،  زكريا  بن  أحمد  الرازي،   -39

مقاييس اللغة، ج	، دار الفكر، بيروت.
40- الفراهيدي )د.ت(: معجم العن، حتقيق: مهدي اخملرومي وإبراهيم السامرائي، ج	، مكتبة 

الهالل، العراق.
41- احلسن، عبد الرحمن محمد)		0	(: أثر احلروب على األمن الصحي لألطفال: السودان 
https://www.researchgate.net/publication/				80	9	_athr_alhrwb_( منوذًجا

)ly_alamn_alshy_llatfal_alswdan_nmwdhja
42- مركز الدراسات االستراتيجية والدولية )د.ت(: وحدة إعالم مركز الدراسات االستراتيجية 

والدولية، ورشة عمل عن اآلثار االجتماعية والنفسية لظاهرة النزوح يف العراق.
)https://hyatoky.com(  . :آثار احلروب على اإلنسان ،)	0		43- احلديد، حنان )

44- احلرب وأثرها النفسي على أفراد اجملتمع:
 )https://www.enabbaladi.net/archives/				#ixzz	w0KqDDns(.

 		 يف  واملرحلن  النازحن  عن  الفعلي  التقرير  ت(:  )د.  بغداد  واملهجرين  الهجرة  وزارة   -45
محافظة.

46- تقرير األمم املتحدة: ارتفاع عدد النازحن يف اليمن إلى أكثر من )	( مالين
. )https://news.un.org/ar/story/2016/08/258242( 

47- خشافة، أمجد )		0	(: اليمن.. الفقر واحلرب يفتكان بأهلها: 
.)https://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=4708(

48- النازحون داخل بلدانهم )االستجابة اإلنسانية الحتياجات النازحن داخل بلدانهم يف حاالت 
 https://news.un.org/ar/story/	0	9/	   .)النزاع املسلحة

http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=				 - 	9
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ملحق رقم )1(
أداة البحث

النازحون يف حضرموت املشكالت واآلثار 

  أولًا: البيانات األولية عن عينة البحث:

أنثى               	-اجلنس: ذكر     

من 21-30         	 -العمر:     أقل من 0	       

              		 -0	                           		-وأكثر        

	- احلالة االجتماعية: 

أعزب      متزوج    أرمل    مطلق 

	-عدد أفراد األسرة:     

             عدد الذكور     اإلناث    

	-املستوى التعليمي:       

يقرا ويكتب    تعليم اساسي      ثانوي    

  تعليم متوسط    جامعي    فوق اجلامعي  

	-نوع املهنة التي كنت تزاولها قبل النزوح:

 موظف حكومي      عمل خاص     حريف     

    مغترب      موظف شركات خاصة   بدون عمل   

7-نوع املهنة احلالية: 

موظف حكومي      عمل خاص     حريف     

    مغترب             موظف شركات خاصة    بدون عمل  

8-سبب النزوح:

    احلرب    عدم اإلحساس باألمن  

  إيجاد عمل أفضل    أخرى تذكر     
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9-الدخل الشهري:

أقل من 30000 ريال          50000-40000          60000 فأكثر     

	-نوع السكن:

أخرى تذكرشقة سكن أرضي مخيم

ثالثا: بيانات عن التكوين األسري:
 صلةالسناالسم بالكاملم

القرابة
 مكاناملهنةاحلالة

العمل
 الدخل
الشهري

الصحيةالتعليميةاالجتماعية	
	
	
	
	
	
7
8
9
	0

يدرج جميع األبناء املقيمن مع رب األسرة يف معيشة مشتركة واحدة.
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اخلدمات التي تقدم للنازحني: 
الأحيانانعمالعباراتم
 تقدمي خيمه لكل أسرة	
 تقدمي غرفة لكل أسرة	
 تقدمي معونات شهرية لألسرة على شكل سالل غذائية	
 تقدمي معونات شهرية لألسرة على شكل مبالغ نقدية	
 املعونات التي تعطى ال تكفي	
خدمات الكهرباء متوفرة يف اخمليم	
 يوجد عيادة صحية داخل اخمليم	
انعدام املياه الصاحلة للشرب	
 شراء املياه بأسعار باهظة7
  تضرر السكن عند سقوط االمطار8
 يوجد خدمات تعليمية لألبناء9

 توفر لي عملي بسهولة0	
 ال يوجد ازدحام داخل اخمليم		
 هناك اهتمام من قبل إدارة اخمليم بنظافة ونظام اخمليم		

املشكالت التي يواجهها النازح داخل اخمليم:  
الأحيانانعمالعباراتم
   تفتقر أسرتي للمساعدة واملساندة	
 أشعر باالنزعاج من تغيير سكني	
أعجز عن توفير احلاجات اليومية ألسرتي	
  أفتقد اخلصوصية يف اخمليم	
أعمل يف أعمال متدنية األجر	
 أعاني من قلة الدخل التي جتعلني ال أستطيع تلبية أغلب احتياجاتي واحتياجات	

 أسرتي
 أتضايق من نظرة اآلخرين لي بسبب وضعي احلالي7
 أعاني من ضيق لوجودي مع أكثر من أسرة داخل غرفة واحدة8
 أعاني من وقت الفراغ بسبب كوني عاطاًل عن العمل9

 عدم وجود شهادات ثبوتية لألبناء0	
 عدم انتساب األبناء للمدارس		
 الشعور باالنزعاج من عدم االستقرار املادي		
 تنتابني مشاعر احلزن بسبب وضعي احلالي		
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 يساعدني أبناء املنطقة التي أسكن فيها يف كثير من األحيان		
أعاني من مشاكل صحية أنا وأسرتي		
 أقلق كثيراً على أسرتي من وضعنا احلالي7	
 نعاني من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر8	
 أجتنب إقامة صداقات جديدة مع أبناء املنطقة خوًفا من املشاكل9	

اآلثار التي يواجهها النازح داخل اخمليم: 
الأحيانانعمالعباراتم
 أثر اخمليم على عاداتي وتقاليدي	
  ليس لدينا الكثير من األصدقاء الذين يتعاطفون معنا	
 هناك مشاركات اجتماعية بيني وبن األفراد داخل اخمليم	
 كثرة اخلالفات االسرية بعد النزوح	
 متت بعض املصاهرة داخل اخمليم	
 استطعت أن أتكيف مع البيئة اجلديدة	
 ظهرت يف بعض أفراد أسرتي بعض الظواهر السيئة مثل السرقة – اإلدمان --- الخ7
 يتم حل املشكالت داخل اخمليم8
 ظهرت سلوكيات العنف بن األبناء9

 ظهرت سلوكيات ضرب الزوجات 0	
 التوتر والقلق دائًما مصاحبنا		
تدني املستوى الصحي لألبناء		
تدني املستوى التعليمي لألبناء		
أحب أن أعود الى موطني		
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تصور مقترح لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي 
ملؤسسات التعليم العام يف اليمن

بحث حتليلي

د. فتحية محمد الهمداني

28. يوليو. 2021
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امللخص:  

يظل التعليم القوة العظمى لبناء الشعوب واألمم، إذ ينعكس دوره يف تنمية القوى 
جودة  حتسن  إلى  احلالي  البحث  يهدف  لذا  الشعوب؛  تلك  تطور  على  البشرية 
مخرجات التعليم العام يف اليمن عن طريق تقدمي تصور مقترح لتطبيق نظام ضمان 
البحث  اعتمد  والثانوي.  التعليم األساسي  املدرسي يف مدارس  اجلودة واالعتماد 
على املنهج الوصفي املسحي، إذ مت التعرف على واقع مؤشرات جودة التعليم العام 
واالعتماد  اجلودة  مفهوم  معرفة  إلى  باإلضافة  تواجهه،  التي  الصعوبات  وحتديد 
املدرسي يف التعليم ومناقشة متطلبات تطبيقه يف املدراس، واالطالع على جتارب 
الدول يف تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف املدارس. وقد توصل البحث 

إلى العديد من النتائج أهمها:
1- أوضحت مؤشرات التعليم العام يف اليمن تدني مستوى جودة العملية التعليمية 
مما ساهم يف انخفاض مستوى حتصيل الطلبة، ال سيما أن العملية التعليمية 
يف مدارس التعليم العام يف اليمن تواجه العديد من الصعوبات يف العديد من 
اجملاالت، منها: مجال اإلدارة املدرسية، مجال تنمية املعلمن وتدريبهم، مجال 
البنية التحتية )املبنى املدرسي واملعامل(، مجال املنهج املدرسي، مجال الشراكة 

اجملتمعية.
2- أن عملية تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي تساهم يف حتسن األداء 
ويف جودة اخملرجات التعليمية، وهذا يف ظل متطلبات إدارية، وتشريعية، ومالية، 
عملية  أن  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  ضمان  مناذج  أوضحت  كما  وتعليمية. 
احلصول على االعتماد املدرسي تتم بواسطة هيئات متخصصة ووفق معايير 
محددة من خالل القيام بعمليتي التقييم الذاتي والتقييم اخلارجي )االعتماد(.

كلمات مفتاحية:
اجلودة، ضمان اجلودة، االعتماد املدرسي، املعايير، مؤسسات التعليم العام. 
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الفصل األول

  
املقدمة:

يف ظل التغيرات العاملية املتسارعة، كالعوملة والثورة املعرفية املتنوعة يف مختلف 
اإلدارية  األنظمة  من  العديد  واالقتصادية، وجدت  والتكنولوجية  التقنية  اجملاالت 
التي عملت على تخطي الصعوبات الناجتة عن تلك التغييرات، ومثلت إدارة اجلودة 
تخطي  املؤسسات، وجنحت يف  من  الكثير  واقع  اإلدارية إلصالح  التوجهات  أكثر 
يعود  وهذا  التعليمية،  أو  االقتصادية  األنظمة سواء  مختلف  تواجه  التي  العقبات 
إلى دورها يف حتسن مستوى أداء املؤسسات والتركيز على إرضاء املستفيدين من 

خدماتها.
وقد اجتهت أنظار كثير من القائمن على املؤسسات التعليمية نحو تطبيق إدارة 
اجلودة يف املدارس على أساس أن اجلودة يف التعليم قد أصبحت هدفاً عاملياً تسعى 
العديد من األنظمة التعليمية يف العالم إلى تطبيقه، باإلضافة إلى دور التعليم يف 
لذلك  الدول؛  أهم مخزون معريف متتلكه  التي متثل  البشرية  املوارد  تنمية  عملية 
حظيت حركة إصالح التعليم باهتمام املهتمن بالعملية التعليمية بشكل كبير إلى 
العصر احلالي عصر اجلودة بوصفها إحدى  أطلقوا على  املفكرين  أن بعض  حد 
الركائز األساسية لنموذج اإلدارة األكثر تكيفاً ومسايرة للمتغيرات الدولية واحمللية 

التي تواجه التعليم بصورة عامة )حسن، 	00	: 			(.
لقد برز االهتمام بجودة التعليم بشكل أكثر وضوحاً نتيجة النظرة إلى التعليم 
كونه استثماراً طويل األمد ال بد له أن ينافس ويسعى إلى إرضاء جميع املستفيدين 
من العملية التعليمية )الطلبة، املعلمون، أولياء األمور، اجملتمع(، حيث يتطلع الطلبة 
إلى امتالك مهارات وكفايات تساعدهم على االلتحاق بسوق العمل، يف حن يتطلع 
أولياء األمور إلى تأهيل أبنائهم، أما اجملتمع فإنه يرنو إلى مخرجات تعليمية تساهم 
يف مجاالت التنمية اخملتلفة لبناء البالد )اخلضير، 000	: 		(؛ فاجلودة يف التعليم 
هنا  ومن  التعليمية،  للعملية  الرئيس  الهدف  يُعد  الذي  التعليمي  املنتج  على  تركز 
التطوير  عمليات  خالل  من  التعليمية  املؤسسات  كفاءة  رفع  إلى  اجلودة  تهدف 
والتحسن اخملتلفة، فالتعليم ذو اجلودة العالية هدفاً عاملياً، لذلك تسعى الكثير من 
األنظمة التعليمية إلى تطبيق اجلودة من أجل العمل على تنمية املوارد البشرية يف 
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تلك املؤسسات حيث إن اخملزون املعريف الذي متتلكه تلك املوارد يُعدُّ أهم املوارد يف 
.)Al-Haj Ibrahim, 	0		:	08( العصر احلالي

التعليمية من حتليل الصعوبات  إدارة املؤسسة  إدارة اجلودة على متكن  تعمل 
التصحيحية  اإلجراءات  خالل  من  معها  والتعامل  الصحيحة  العلمية  بالطرق 
والوقائية ملنع حدوثها مستقباًل، ورفع مستوى الوعي لدى جميع عناصر املؤسسة 
القيمة  من  للرفع  اجلودة  نظام  لتطبيق  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  التعليمية، 
األكادميية للمؤسسة التعليمية على املستوى احمللي أو العاملي )ضحاوي واملليجي، 

.)	87 :	0	0
ويُعدُّ مدخل ضمان اجلودة أحد أنظمة اجلودة التي تعتمد على التغذية الراجعة 
واملستمرة وأحد أهم أساليب قياس اجلودة يف مؤسسات التعليم وذلك لدوره يف 
إلى  باإلضافة  املتاحة بشكل مالئم،  املوارد  واستغالل  محاولة منع وقوع األخطاء 
أن  لضمان  وسيلة  أنه  أي  التعليم؛  مخرجات  من  املستفيدة  للجهات  الثقة  إعطاء 
التعليم  يف  اجلودة  ضمان  »عملية  وتتطلب  املكان.  قدر  حتاشيها  ميكن  األخطاء 
واملساقات«  والبرامج  املتوقعة  واخملرجات  واملصادر  واحملتوى  األهداف  فحص 
املؤسسات  999	: 		(، وتوجد طريقتان لضمان اجلودة داخل  )األحمد وآخرون، 

التعليمية هما:
1- االعتماد: وهي الطريقة التي تركز على مدخالت النظام التعليمي، حيث تفترض 
هذه الطريقة أنه إذا وجدت جودة عالية للمدخالت فسينعكس ذلك على جودة 

اخملرجات.
2- التقييم: تركز هذه الطريقة على أهمية تقييم مخرجات النظام )حسن، 	00	: 		(.
التي  املدارس  آليات حتقيق اجلودة يف  املدرسي بوصفه إحدى  ظهر االعتماد 
تتم  والتي  التعليمية  للمؤسسة  التعليمي  املستوى  جودة  تقييم  عملية  إلى  تشير 
بواسطة هيئة متخصصة يف ضوء معايير محددة جملاالت العملية التعليمية املتنوعة، 
التقييم اخلارجي الذي يستند على تقييم األداء واإلنتاجية  فهو شكل من أشكال 
واملدخالت وبذلك يُعدُّ عملية جوهرية يف تطوير واقع التعليم ومبا يضمن اجلودة 

والتميز يف األهداف بقدر من الكفاءة والفعالية )حسن، 	00	: 98	(.
 وميثل االعتماد املدرسي حجر الزاوية يف كفاءة املؤسسات التعليمية وضمان 
التقييم وضمان اجلودة على شكل  جودة مخرجاتها، ومن أجل حتقيقه ال بد من 
ويهدف   ،)	 :	0	0 )عودة،  االعتماد  على  احلصول  إلى  تُؤدي  وأنظمة  إجراءات 
املساءلة،  وتوفير  عليه،  واحملافظة  التعليم  بجودة  االرتقاء  إلى  املدرسي  االعتماد 
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ضمن  والعمل  التعليمية،  املؤسسة  يف  التنظيمية  اجلوانب  لكل  املسؤولية  ودعم 
املدراس،  يف  التعليمية  املنظومة  جوانب  لكل  للتقييم  محددة  ومعايير  مستويات 
اجملال  املدرسي  االعتماد  يتيح  كما  بها،  املعترف  باملؤسسات  اجملتمع  ثقة  وتعزيز 
ليتعرف املهتمن مبخرجات التعليم بنوعية شهاداتهم ومهارتهم التي حصلوا عليها 
مبوجب معايير نوعية ملستوى اخلدمة التعليمية ومكوناتها)مجيد والزيادات، 008	: 

 .)	7	 - 	7	
التعليمية  العملية  أساس  ألنه  التعليم  مراحل  أهم  املدرسي  التعليم  وميثل   
برمتها ولدوره يف حياة األفراد حيث يضع األسس األولى لبناء شخصية الفرد، يف 
التعليمان األساسي  –أي  الشخصية؛ وهما  تلك  بناء  الثانوي  التعليم  يواصل  حن 
والثانوي- يتناوالن النشء يف مراحل عمرية حساسة، فيها تتفتح قدراته الذهنية 
وعلى  واجتاهاته،  مهاراته  فيها  وتنمو  وميوله،  استعداداته  وتتشكل  واإلبداعية، 
مقدار ما ينميان فيه من مهارات ومعارف وقدرات تتوقف على ذلك حياته الالحقة، 
سواء انخرط يف سوق العمل أو رغب يف مواصلة تعليمه أو استقر اجتماعياً ونفسًيا 
)احلاج، 008	: 7(؛ لذلك وجدت الكثير من الدول اإلقليمية والعربية والعاملية التي 
اهتمت بتطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي للمحافظة على جودة اخملرجات 

التعليمية للمدارس.
يُعدُّ نظام التعليم يف اليمن أحد األنظمة التي ما تزال يف البدايات األولى لألخذ 
العام من خالل تأسيس وزارة  للتعليم  التعليمية  باجلودة لتحسن جودة اخملرجات 
التربية والتعليم لإلدارة العامة للجودة واالعتماد املدرسي عام )		0	م(، وسبقتها 
لتك  فعلي  أثر  يوجد  ال  ذلك  مع  للتميز.  العامة  واألمانة  املدرسي،  التطوير  إدارة 
اإلدارات يف مدارس التعليم العام، كما أكدت جلنة املراجعة السنوية لالستراتيجية 
التعليم األساسي لألعوام من )2015-2009( أن االستراتيجيات  اخلاصة بتطوير 
التي ُوضعْت للتعليم األساسي والثانوي لم حتصد ثمارها بصورة جيدة وذلك عائد إلى 
العديد من املشكالت التي واجهتها أثناء التنفيذ، أهمها: غياب آلية للمتابعة والتقييم، 
ضعف استغالل املوارد املتاحة يف األنشطة، عدم واقعية اخلطة االستراتيجية يف 

وضع األنشطة التي ال تتناسب مع إمكانيات املدارس )املطري، 8	0	: 	(.
ويف السياق ذاته أوضحت دراسة مركز البحوث التربوي لعام )000	م( تدني 
من  العديد  إلى  عائد  وهذا  األساسي  التعليم  مخرجات  لدى  التحصيل  مستوى 
والتوجيه  اإلشراف  دور  قلة  ومهاراتهم،  املعلمن  قدرات  أهمها: ضعف  األسباب، 
أبنائها، عدم استخدام  التربوي يف ممارسة مهامه، ضعف دور األسرة يف متابعه 
العملية  سير  أثناء  ومهاراتهم  الطلبة  قدرات  تنمية  عملية  يف  التعليمية  الوسائل 
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بدور  للنهوض  احلالي  البحث  توجه  كان  لذا  000	(؛  التعليم:  )قطاع  التعليمية 
مخرجات التعليم العام يف اليمن وااللتحاق بالتطورات العربية والعاملية واالستفادة 

من التوجهات اإلدارية املعاصرة وذلك لدعم دور التعليم يف حتقيق التنمية.

مشكلة البحث:

 يُعدُّ التعليم العام اللبنة األساسية للتعليم لدوره املهم يف عملية التنمية من خالل 
مخرجاته التي قد تلتحق بسوق العمل أو باجلامعات والتخصصات اخملتلفة لتنمية 
مهاراتهم بصورة أكثر، ومن هنا تتجه أنظار الكثير من املهتمن بجودة مخرجاته 
والعمل على حتسن جودته إلى األخذ باالعتماد املدرسي الذي يُعد أحد التوجهات 
التعليمية  العملية  بواسطتها احلكم على مستوى جودة  يتم  التي  اإلدارية احلديثة 
داخل املدارس من خالل متطلبات أساسية لتحقيق دوره يف عملية حتسن األداء 
لضمان  تصور  تقدمي  إلى  يسعى  احلالي  البحث  فإن  ثَمَّ  ومن  اخملرجات،  وجودة 
لالرتقاء  وذلك  اليمن  يف  العام  التعليم  مؤسسات  يف  املدرسي  واالعتماد  اجلودة 

بجودة اخملرجات التعليمية، مقدماً التساؤل الرئيس:
ما التصور املقترح لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم العام يف 

اليمن؟
وتتفرع عنه التساؤالت اآلتية:

	 - ما واقع جودة التعليم يف مدارس التعليم العام يف اليمن؟
	 - ما املعوقات التي تواجه ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم 

العام يف اليمن؟
	 - ما مفهوم ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف التعليم املدرسي؟

	 - ماهي جتارب الدول يف ضمان جودة واالعتماد املدرسي يف املدارس؟
	 - ما املتطلبات الالزمة لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف املدارس؟

أهداف البحث:  

ملدارس  واالعتماد  اجلودة  لضمان  مقترح  تصور  بناء  إلى  احلالي  البحث  يهدف 
التعليم العام يف اليمن وذلك من خالل التعرف على:
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1- واقع مؤسسات التعليم العام يف اليمن )التعليم األساسي - التعليم الثانوي(.
2- املعوقات التي تواجه ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم العام 

يف اليمن.
3- مفهوم ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف التعليم العام وأهدافه، وأهميته، 

ومجاالته.
4-  مناذج وجتارب لضمان اجلودة االعتماد املدرسي.

5- املتطلبات الالزمة لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم العام. 

أهمية البحث:  

تبرز أهمية البحث من خالل:
• عرض واقع التعليم العام الذي يتضمن التعليم األساسي والثانوي وحتليله.	
• حتديـد أهـم التحديـات والصعوبـات التـي تواجـه نظام التعليـم العام يف اليمن 	

الـذي يضـم أكثـر الفئـات العمريـة مـن اجلنسـن ممـن يشـكلون النـواة لبنـاء اجملتمـع 
مسـتقباًل.
• االستفادة التي ستتحصل عليها وزارة التربية والتعليم من نتائج البحث احلالي 	

لتصحيح االختالالت يف واقع املدارس، وما تتطلبه من إصالحات أخرى.
• محاولة البحث يف اخلروج بنتائج عملية لتطبيقها على أرض الواقع ومبا يعمل 	

لنتائج  اليمن من خالل التصور الذي مت بناؤه وفقاً  التعليم يف  على ضمان جودة 
البحث.
• حاجة اليمن إلى القيام بنهضة تعليمية تشمل جميع مكونات منظومة التعليم 	

بحيـث تبـدأ مـن مـدارس   التعليـم األساسـي والثانـوي التـي تعـد األسـاس يف عمليـة 
بنـاء القـوى البشـرية املؤهلـة لاللتحـاق باجلامعـات أو بسـوق العمـل.

•  محاولة البحث العملية لرصد الضعف يف منظومة التعليم العام يف اليمن من 	
أجل وضع حلول ومعاجلات لضمان جودة التعليم وتطبيق االعتماد املدرسي.

• تقدمي تصور مقترح لتطبيق االعتماد املدرسي يف مؤسسات التعليم العام يف 	
اليمن.
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مصطلحات البحث:  

اعتمد البحث احلالي على املصطلحات التالية:
اإلجراءات  الباحثة  به  تقصد   :)Suggested visualization( املقترح  التصور   -1
يف  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  ضمان  خاللها  من  يتم  التي  واملعايير  واملتطلبات 
مدارس التعليم العام يف اليمن مبا يساهم يف حتسن مستوى األداء وجودة اخملرجات 

التعليمية.
:)Quality( 2- اجلودة

• د«، 	 اجلودة لغة: كما وضحها ابن منظور يف معجمه لسان العرب أصلها »جوَّ
وأجدت  جيداً،  صار  أي  وَجْوَدًة  ُجوَدًة،  الشيء  وجاد  الردى،  نقيض  و«اجليد 
الشيء فجاد، والتجويد مثله، وقد جاد جودة وأجاد أي أتى باجليد من القول 

والفعل« )ابن منظور،997	: 			(. 
• اجلودة اصطالحاً: هي »مدى مالءمة املنتج لالستعمال« )عبوي، 	00	: 			(. 	

واجلودة هي: »أن تتم العمليات اإلدارية دون أي خطأ أو عبث أو نقص ومن أول 
محاولة، وأن تشبع رضا املستفيد من اخلدمة« )سباعي، 	00	: 0	(

: )Quality assurance( 3- ضمان اجلودة
املعايير  من حتقق  والتأكد  الفشل،  منع  مضامن  يحمل  »مصطلح  بأنه  يعرف 
املطلوبة من أول مره وذلك من خالل اقتراح السياسات وآليات التنفيذ التي تتضمن 

حتقيق عمليات نظام اجلودة داخل املؤسسة التعليمية )عاشوراء، 0	0	: 			(.
وأما ضمان اجلودة يف التعليم فهو »مجموعة األنشطة واألساليب واإلجراءات 
سوق  تلبية  بغرض  التعليمي  املنتج  جودة  درجة  يف  للتحكم  تُتخذ  التي  والتدابير 
العمل بأفضل صورة وأنسب تكلفة ممكنة، ومبعنى آخر هي مجمل األساليب الفنية 
واألنشطة املستخدمة لإلدارة التي ميكن بواسطتها أداء خدمة ذات جودة عالية« 

)عبد العزيز وعبد العظيم، 	00	: 	7	(.
• ضمان اجلودة إجرائياً هو: مجموعة من العمليات والسياسات اإلدارية 	

احملددة  اجلودة  معايير  وفق  التعليمية  املؤسسة  تقييم  يتم مبوجبها  التي 
مسبقاً.

:)Accreditation(4- االعتماد
االعتماد يف اللغة العربية من الفعل اعتمد، واعتمد الشيء واعتمد عليه مبعنى 
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اتكأ واتكل عليه، واعتمد الشيء أي َقَصَدهُ، »ويقال: اعتمد الرئيس األمر وافق عليه 
وأمر بإنفاذه« )أبو حرب، 	98	: 		7(. أما يف اللغة اإلجنليزية فقد ورد مصطلح 
االعتماد )Accreditation( مبعنى إعطاء أو منح شهادة ثقة لشيء حصل على أعلى 

.)Tenth Indian Reprint, 	00	: 		( »املقاييس يف اجلودة
بأنه »اإلجازة أو القرار أو املوافقة على شيء من  ويعرف االعتماد اصطالحاً 
األشياء، كأن يجاز األفراد للتدريس أو اإلقرار واملوافقة جلهة أو مؤسسة تعليمية 
للقيام  توفرها  الواجب  املعايير  أو  الشروط  لها  توفرت  أن  بعد  تعليمية  بنشاطات 

مبثل تلك املهمات« )البناء وعمارة، 	00	: 7		(.
متنحه  الذي  االعتراف  »هو    :)School Accreditation( املدرسي  واالعتماد 
والذي  ما،  ملدرسة  التربوية  باملؤسسات  املعنية  واالعتماد  اجلودة  ضمان  هيئات 
والتحسن  فعالة تضمن حتقيق اجلودة  أنظمة  أو  نظام  لديها  املدرسة  أن  يوضح 

املستمر مبا يتفق مع املعايير املنشودة« )عاشور، 0	0	: 			(.
• االعتماد املدرسي إجرائياً: هو مكانة وإقرار تقدمه جهة رسمية متخصصة 	

يف االعتماد املدرسي ملدارس التعليم العام مقابل استيفائها للحد األدنى من معايير 
ومتطلبات هيئة االعتماد وضمان اجلودة.

 :)Standards( 5- املعايير
 ،)Checkpoints( أو أطر مرجعية ،)Yardsticks( هي »عبارة عن مقاييس معيارية
أو عالمات متايز )Benchmarks(، ويتم عن طريقها أو بواسطتها فحص املستويات 
املتطلبات  بالتفصيل خواص  بذلك تصف  واملعايير  يتم حتقيقها.  التي  واألهداف 
والشروط الواجب الوفاء بها، وفوق ذلك توفر األساس الكمي والكيفي الذي يتم 

على أساسه استخالص نتيجة تقييمية« )البهواشي، 007	: 	9(.
:)public education schools( 6- مدارس التعليم العام

تعرف مدارس التعليم العام يف اليمن بأنها: املؤسسات التعليمية التي تشرف 
عليها وزارة التربية والتعليم، وهي:

• يف 	 التالميذ  جلميع  موحد  عام  تعليم  وهو  األساسي:  التعليم  مؤسسات 
اكتشاف  فيه  يتم  السادسة،  من سن  إلزامياً  ويعد  سنوات،   )9( مدته  اجلمهورية 
االجتاهات وامليول لدى التالميذ وتطوير قدراتهم الذاتية« )وزارة التربية والتعليم، 

)7 :	00	
مؤسسات التعليم الثانوي: وهو التعليم الذي يتيح للتالميذ الذين حصلوا على 	 
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شهادة املرحلة األساسية املوحدة متابعة تنمية معارفهم العلمية والتخصصية. 
تستغرق هذه املرحلة التخصصية ثالث سنوات يستطيع التالميذ بعد تخرجهم 
ويفتح  الذاتي،  تعليميهم  مباشرةَ  أو  مباشرة،  العمل  سوق  إلى  اخلروج  منها 
أمامهم مجاالت عديدة لالختيار يف ضوء قدراتهم واستعداداتهم وميولهم يف 

ضوء التوجيه التربوي لهذه االختيارات )وزارة التربية والتعليم، 	00	: 8(.
  التعليم العام إجرائيًا: وتقصد به الباحثة مراحل التعليم العام يف اليمن التي 

تتضمن مدارس التعليم األساسي والتعليم الثانوي احلكومي يف اليمن.

    حدود البحث:  

احلدود املوضوعية: 	 
    يتضمن البحث التعليم العام يف اليمن )أساسي وثانوي(، وضمان اجلودة 
اجلودة  ومراحل ضمان  ومعايير،  ومتطلبات  املدارس،  املدرسي يف  واالعتماد 
واالعتماد  اجلودة  ضمان  وجتارب  ومناذج  املدارس،  يف  املدرسي  واالعتماد 

املدرسي لبعض الدول.
احلدود املكانية:	 

   مدارس التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية.
احلدود الزمانية:	 

   مت إجراء البحث عام 		0	م.
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الفصل الثاني

 اإلطار النظري:	- 
     يتناول هذا اجلزء من البحث اإلطار النظري من خالل العديد من احملاور، 

وهي:
	.احملور األول: جودة التعليم العام يف اليمن مؤشراته ومعوقاته
	.احملور الثاني: اجلودة واالعتماد املدرسي يف التعليم
	.احملور الثالث: الدراسات السابقة
	.احملور الرابع: جتارب الدول يف ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف املدارس

 ومت عرض ذلك كما يلي:

      

مدارس التعليم العام يف اليمن

احملور األول: جودة التعليم العام يف اليمن.
    يتناول هذا احملور مؤشرات جودة التعليم العام من خالل عرض مؤشرات التعليم 

العام يف مدارس اجلمهورية اليمنية املتمثلة فيما يلي:
أواًل : مؤشرات جودة التعليم العام

    حظي التعليم العام بشقيه )األساسي والثانوي( باهتمام كبير بسبب العديد من 
االعتبارات أهمها أنه يغطي نسبة عالية من شريحة اجملتمع للفئة من سن )7-18( 
سنة، وباإلضافة إلى أنه يُعدُّ النواة واخلطوة األولى لتأسيس التعليم بصورة عامة حيث 
يكتسب خريج التعليم العام املهارات األساسية التي تساعده على االلتحاق مبؤسسات 
التعليم اخملتلفة، كاملعاهد أو اجلامعات؛ لذا مت تأسيس وزارة التربية والتعليم مبوجب 
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الوقت  يتضمن يف  الذي  العام  التعليم  إدارة  لتتولى  		9	م  للعام   )		( رقم  املرسوم 
الراهن التعليم األساسي والثانوي، ومن هنا مت عرض مؤشرات التعليم العام خالل 
الفترة  ما بن )2014-2008( وذلك للتعرف على واقعه، وعلى أهم املشكالت التي 

تواجهه وحتد من قدرته على رفع  مستوى اجلودة لهذا النوع من التعليم.
1- الطلبة:

مؤشرات التحاق طلبة التعليم األساسي:	 
أوضحت مؤشرات التعليم األساسي يف الفترة من )2014-2009( زيادًة يف أعداد 
امللتحقن من )0		,7		,	( تلميذ عام )009	( ليصل إلى )		9,			,	( تلميذ عام 
)		0	م( مبتوسط منوٍّ سنوي )3.35 %(، فقد بلغ متوسط منو الذكور )2.89( مقابل 
اإلناث )4.43( لصالح اإلناث، حيث تبذل وزارة التربية والتعليم الكثير من اجلهود لدعم 

عملية التحاقهن باملدارس، وبالرغم من تلك الزيادة فإن النسبة ما تزال منخفضة.
جدول رقم )	(: معدالت تطور امللتحقن يف التعليم األساسي 

خالل الفترة من 008	 / 009	م- 		0	/ 		0	م

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 0	

مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي: 	 
    تتضمن مؤشرات الكفاءة الداخلية ملدارس التعليم األساسي كل ما يتعلق 
مؤشرات  تلك  أوضحت  والتسرب، حيث  والترفيع،  اإلعادة  من حيث  بالطلبة 

للعام )		0	م( ما يلي:
ارتفاع مستوى الهدر التربوي يف معدالت اإلعادة والتسرب للتالميذ، وتدني 	 

التربوي  الهدر  حجم  ارتفع  كلما  وبذلك  الدراسية؛  املرحلة  استكمال  معدالت 
انخفضت اجلودة النوعية للمخرج التربوي.
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ال متثل البيئة التعليمية يف املدراس بيئة جاذبة للكثير من التالميذ؛ لذا ترتفع 	 
نسبة التسرب.

ارتفاع نسبة التسرب لإلناث بصورة واضحة على الرغم من وجود العديد من 	 
املشاريع التي تدعم التحاقهن بالتعليم، مثل مشروع التغذية املقدم من برنامج الغذاء 
النقدية املشروطة يف  الهبات  التعليم األساسي، ومشروع  العاملي، ومشروع تطوير 

األرياف.
يشير ارتفاع معدالت التسرب والرسوب إلى أن بيئة التعليم يف املدارس األساسية 	 

لم تكن جاذبة للطالب )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		(.
جدول رقم )	(: مؤشرات الكفاءة الداخلية يف املدارس األساسية للعام 		0	

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		.

مؤشرات التحاق طلبة الثانوية:	 
الثانوي خالل عام )2009-2008م( من 	  بالتعليم  امللتحقن  ارتفعت أعداد 

أعداد  وبلغت فيه  )7		,	7	( طالٍب،  الذكور  أعداد  بلغت فيه  )9	80,8	( طالباً 
اإلناث )			,	0	( طالبٍة، يف حن بلغت أعداد امللتحقن يف عام )		0	 - 		0	( 
)			,0	7( طالباً، بلغت أعداد الذكور )	7	,			( طالباً مقابل )		9,	9	( من 
اإلناث، مبتوسط منوٍّ سنوي بلغ )4.74 %( للجنسن، لدى اإلناث )7.43 %( وهو 
أعلى من صفوف الذكور البالغ نسبته )3.12 %( وهذا يعود إلى دور الوزارة يف 

تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		(.
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جدول رقم )	(: تطور أعداد امللتحقن يف التعليم الثانوي 
خالل الفترة 008	 /009	م2013/2014-م

بلغت فيه أعداد الذكور )7		,	7	( طالٍب، وبلغت فيه أعداد اإلناث )			,	0	( طالبٍة، يف حن 
بلغت أعداد امللتحقن يف عام )2014-2013( )			,0	7( طالباً، بلغت أعداد الذكور )	7	,			( 
طالباً مقابل )		9,	9	( من اإلناث، مبتوسط منوٍّ سنوي بلغ )%4.74( للجنسن، لدى اإلناث 
)%7.43( وهو أعلى من صفوف الذكور البالغ نسبته )%3.12( وهذا يعود إلى دور الوزارة يف 

تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		(.

املصدر: اجمللس األعلى، 		0	: 		.

مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم الثانوي:	 
    بلغ املعدل الوطني للترفيع يف التعليم الثانوي )87.70 %( للجنسن، )84.80 
لكال  للتسرب  الوطني  املعدل  بلغ  اإلناث، يف حن  لدى  و)92.30%(  للذكور   )%
اجلنسن )3.71 %(، للذكور )5.51 %( و)0.58 %( لدى اإلناث. أما معدل اإلعادة 

فقد بلغ )8.59 %( لكال اجلنسن، )9.69 %( للذكور و)6.85 %( لإلناث.
جدول رقم )	(: مؤشرات الكفاءة الداخلية لنظام التعليم الثانوي للعام 		0	 - 		0	م

املصدر، اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		.              

التعليم العام  لتطوير  انتهجت اليمن بقيادة وزارة التربية والتعليم نهجاً حديثاً 
وذلك من خالل وضع استراتيجيات تطويرية للمرحلتن األساسية والثانوية. وهي 
استراتيجيات ركزت على اجلانب الكمي دون االهتمام بنوعية التعليم واخلدمات 
أثر على جودة اخملرجات؛ حيث  بدوره  للطلبة، وهذا  يتم تقدميها  التي  التعليمية 
ظهر التدني يف مستوى الطلبة ملرحلة التعليم األساسي، وظل حتى املرحلة الثانوية، 
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الثانوية. وأوضحت نتائج  وهذا بدوره ساهم يف تدني الكفاءة الداخلية للمدارس 
االختبارات الدولية ملادتي العلوم والرياضيات للمرحلة األساسية )TIMSS( ذلك. 
كما لُوحظ وجود تدٍن يف نوعية التعليم ونقص مهارات الطلبة يف القراءة والكتابة 
الثانوية ومن ثم  للمدارس  الداخلي  النظام  وهذا بدوره ساهم يف انخفاض كفاءة 

املرحلة اجلامعية )اجمللس األعلى، 		0	: 0	(.
 2- املناهج الدراسية:

وضعت وزارة التربية والتعليم منهجاً دراسياً للمراحل التعليم العام )	 - 		(، يضم 
مجموعة من املواد هي: القرآن الكرمي، التربية اإلسالمية، اللغة العربية، الرياضيات، 
العلوم  اإلجنليزية،  اللغة  اليمني(،  اجملتمع  وطنية،  جغرافيا،  )تاريخ،  االجتماعيات 

)فيزياء، كيمياء، أحياء(، الفلسفة، علم النفس، اإلحصاء، التربية البدنية، الفنون.
ويركز املنهج احلالي على دور الطالب الذي يقوم على اكتشاف للمعلومات، غير 
أن واقع تنفيذ هذا النوع من املناهج يفتقر إلى البيئة املناسبة يف املدارس، إذ ال 
ميتلك املعلمون املهارات واالستراتيجيات الالزمة لنجاح هذا النوعية من املناهج، مع 
ضعف الوزارة يف توفير الكتاب املدرسي جلميع الطلبة، وهذا يُعدُّ عائقاً يف عملية 
الالزمة  األهداف  وجود  إلى  يفتقر  احلالي  املنهج  أن  كما  املنهج.  أهداف  حتقيق 
لتنمية القدرات واملهارات املرتبطة باحلياة اليومية للطلبة، كمهارات حل املشكالت 
واستخدام تكنولوجيا املعلومات واحلاسب اآللي، التي يتم من خاللها إعداد خريج 

يتالءم مع سوق العمل أو لاللتحاق باجلامعات )البنك الدولي، 0	0	: 59-58(.
تلك  ملقررات  والتطبيقية  العملية  ثمة ضعٌف يف اجلوانب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تعاني من  املعملية، وبعضها  واملواد  املوارد  قلة  تعاني من  املعامل  املناهج؛ فمعظم 
عدم استكمال جتهيزاتها باإلمكانيات املادية الالزمة لعمليتي التعليم والتعلم، كما 
أن بعض املقررات حتتاج إلى إعادة صياغة مبا يتناسب مع املرحلة العمرية للطلبة 

يف مرحلتي التعليم األساسي والثانوي )اجمللس األعلى للتخطيط، 0	0	: 		(.
    وأوضحت دراسة مقبل أن مناهج املرحلة األساسية والثانوية تسير يف اجتاه واحد 
من القمة إلى القاعدة مع ضعف مواكبتها للتطورات العلمية السريعة، واستجاباتها 
أبنائها،  بواسطة  اليمن  إليها  تسعى  التي  التنمية  ومتطلبات  اجملتمع  الحتياجات 
اخلاصة  لالحتياجات  مراعاة  دون  كبيرة،  بصورة  املعريف  اجلانب  على  وتركيزها 
إلى  باإلضافة  املرحلة،  هذه  يف  للطلبة  االجتماعية  الشخصية  الكفايات  بتنمية 
االعتماد على الكتاب املدرسي وسيلًة رئيسة لتوصيل املعلومات؛ فهناك محدودية 
يف توفيره واستخدام الوسائل التعليمية، وهذا يحد من دور املنهج يف تنمية قدرات 
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الطلبة ومهاراتهم وال سيما يف املواد العلمية )مقبل،0	0	: 	9(
3- املعلمون:

      املعلم هو الركيزة األساس للعملية التعليمية. وقد شهدت اليمن ارتفاًعا يف عدد 
املعلمن عام )009	/008	م( من )807,	9	( معلمن ليصل إلى )			,			( معلًما 
خالل العام )		0	/		0	م(، يتوزعون بن التعليم األساسي والثانوي، وتوضيح ذلك 

فيما يلي:
بلغ عدد التربوين للعام )009	/008	م( لقطاع التعليم ما قبل اجلامعى 	 

العام  خالل  معلماً   )	8	,	80( إلى  العدد  وارتفع  معلماً،   )			,78	(
)2014-2013م(.

بلغ عدد غير التربوين للعام )008	 - 009	م( لقطاع التعليم العام  	 
 -  	0		( العام  خالل  معلماً   )	9,9		( إلى  وارتفع  معلماً،   )		,9	7(

		0	م(.
بلغ عدد غير املبينن والعاملن يف قطاع التعليم العام يف العام )009	/008	م( 	 

)		( معلماً، وارتفع العدد إلى )	7( معلماً خالل العام )		0	 /		0	م(.
جدول رقم )	(: أعداد املعلمن املساهمن 

يف جدول احلصص يف التعليم األساسي والثانوي من عام 008	  - 		0	م

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		.

املؤهل  الثانوية  بعد  ما  دبلوم  )998	م( ميثل  للعام   )	7( القانون رقم      بحسب 
ويتم احلصول عليه من أحد معاهد  العام،  التعليم  العلمي األدنى ملعلمي مدارس 
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تدريب املعلمن، وقد يتم التعين حسب قانون املعلمن من دون املؤهالت التربوية 
أو من حملة الثانوية العامة وذلك حسب االحتياجات بحكم وجود املناطق الريفية 

)https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=				8(

تربوياً  املؤهلن  غير  املعلمن  من   )%  	0( حوالي  تعين  إلى  هذا  أدى  وقد 
محددة  آلية  وجود  عدم  إلى  باإلضافة  والثانوي،  األساسي  التعليم  مدارس  يف 
لعملية تقييم املعلمن تضمن املعايير واملؤشرات املهمة لعملية التقييم ومنها املؤهل 

األكادميي والتدريب التربوي وسنوات اخلبرة )البنك الدولي، 0	0	: 70(.

4- املباني املدرسية للتعليم العام:
املدارس  أعداد  يف  كمياً  تطوراً  للتخطيط  األعلى  اجمللس  مؤشرات  أوضحت      
اخلاصة بالتعليم العام؛ حيث بلغ عدد املدراس )			,7	( مدرسة خالل العام الدراسي 
)		0	/		0	م( يف حن كان عددهم عام )008	/ 009	( )			,		( مدرسة. ويبرز 
على ذلك التطور الكمي زيادةُ عدد مدارس البنن؛ حيث بلغ عددها عام)009	م( 
)0		,	( مدرسًة، وبلغ عددها عام )		0	م( )77	,	( مدرسة. يف حن بلغت مدارس 
اإلناث على التوالي )0	0,	( و)8		,	( مدرسة من غير املدارس اخملتلطة )		0	: 
التحاق  إلى  باإلضافة  بالتعليم،  اإلناث  التحاق  تدني  إلى  الزيادة  تلك  وتعود   .)		
 )		,8		( من  األساسية  املدارس  أعداد  ارتفعت  كما  اخملتلطة.  باملدارس  بعضهن 
مدرسًة عام )	00	/ 	00	م( ليصل عام )		0	/ 		0	م( إلى )7	7,		( مدرسًة، 
وهذا يعود إلى التشتت السكاني ووعورة الطبيعة اجلبلية يف اليمن، وانخفاض عدد 
الثانوية  املدارس  أعداد  يف  انخفاًضا  جند  كما  واإلناث.  للذكور  الثانوية  املدارس 
املستقلة؛ وهذا يتطلب إعادة النظر يف املدارس الثانوية يف احلضر ومراكز املديريات 

ملواجهة مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية وتوفير التجهيزات التعليمية املناسبة.
كما نالحظ ارتفاَع عدد املدارس اخملتلطة )أساسي وثانوي( من )			,	( مدرسًة 
عام )009	/008	م( إلى )	00,	( مدرسًة خالل عام )		0	/		0	م(، وهذا بدوره 
يتطلب توفير مدارس مستقلة أكثر مستقباًل )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		(.
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جدول رقم)	(: توزيع مدارس التعليم األساسي والثانوي 
حسب املرحلة واجلنس من األعوام 008	 - 		0	م

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		
    وتتنوع مدارس التعليم العام يف اليمن ما بن مباٍن قائمة ومصممة لتكون مباٍن 
مدرسية وعددها )		7,		( مدرسًة، وبن مباٍن غير مصممة لتكون مباٍن مدرسيًة 
بلغ عددها )	8	,	( مدرسًة، وبن مباٍن مؤقتة يف شكل )هنجر- صندقة – خيمة 
- عشة( بلغ عددها )			( مبنًى، وبن مباٍن مرجتلة )مسجد - يف العراء - جرف( 
وعددها )9		( )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 8	(. إن معظم هذه املباني ال 
تتوفر فيها شروط املبنى املدرسي، كما أنها تعاني من شحة املعامل؛ حيث توزعت 
معامل العلوم يف احلضر بواقع )0.70( معمل لكل مدرسة، وبلغ عدد معامل العلوم 
يف احلضر )			,	( معماًل، منها )79	( معماًل للتعليم الثانوي، يف حن يوجد يف 
 )	,089( الريف  العلوم يف  معامل  وبلغ عدد  لكل مدرسة،  معماًل   )0.29( الريف 
معماًل، منها )9		( معماًل للتعليم الثانوي )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		(.
 تتصف تلك املعامل بنقص األدوات اخملتبرية، وضعف اهتمام اإلدارات املدرسية 
بتوفير األدوات املعملية، وضعف شروط السالمة يف املعامل املوجودة، وتدني مستوى 
تأهيل الفنين فيها، وكل ذلك يؤثر على قدرات الطلبة العلمية يف استيعاب اجلانب 
العلمية، كما تنخفض معامل احلاسوب يف جميع املدارس حيث  التطبيقي للمواد 
بلغ املعدل اإلجمالي )0.16( معمل حاسوب لكل مدرسة، ويعيب املعامل احلالية أن 
أجهزة احلاسوب فيها قدمية وقليلة، واملقررات اخلاصة باحلاسوب ضعيفة، فيما 
ال تناسب مساحة املعامل مع أعداد الطلبة، باإلضافة إلى ضعف اخملصصات املالية 

لتجهيز معامل احلاسوب )اجمللس األعلى للتخطيط، 0	0	: 8	(.
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جدول رقم)7(: يوضح تطور املباني املدرسية يف التعليم األساسي والثانوي من األعوام 009	 - 		0	م

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 		.

مدارس التعليم العام يف اليمن

إدارة مدارس التعليم العام:
تقوم اإلدارة املدرسية بدور فاعل يف إجناح العملية التعليمية؛ فهي حركة االتصال 
بن جميع األطراف )املعلمن - الطلبة – املوجهن – اإلدارين - اجملتمع احمليط 
باملدرسة – األسرة(. وقد لُوحظ زيادة يف أعداد املدراء يف اإلدارة املدرسية خالل 
والثانوي  العام )األساسي  القطاع  الفترة ما بن )2012-2005م( جلميع مدارس 
واخملتلط(؛ حيث ارتفع خالل العام )	00	 /	00	م( عدد املدراء من )	99,		( 
مديراً ليصل إلى )			,		( مديراً عام )		0	 /		0	م( وبنسبة منٍو بلغت )12.84( 
لصالح املدراء من اإلناث إذ بلغت نسبتهن )49.94 %( مقابل املدراء من الذكور 
)10.16 %( للمدارس األساسية والثانوية )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 0	(.
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جدول رقم )8(: تطور عدد مديري املدارس بحسب املرحلة الدراسية والنوع من  	00	/ 	00	 - 		0	 /		0	م

املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 7	.

يشير واقع املؤشرات لإلدارات املدرسية يف قطاع التعليم العام إلى أن معظم 
مدراء املدراس ال يتم تعيينهم وفق معايير )املؤهل - األقدمية - التخصص(، بل 
العامة،  والثانوية  الثانوية  بعد  ما  دبلوم  حملة  من  هم  املدراء  من  كثيراً  أن  جند 
ويتصفون بضعف مستويات تأهيلهم علمياً ومهنياً مما أثر على دورهم يف عملية 
التخطيط املدرسي واملتابعة واألشراف على املعلمن أثناء تنفيذ العملية التعليمية 
		0	: 		(. باإلضافة إلى ما سبق فإن العالقة بن  )اجمللس األعلى للتخطيط، 
اإلدارة املدرسية واجملتمع احمليط تتصف بالضعف؛ إذ ال تُوجد قنوات تواصل بن 

أولياء األمور واإلدارة املدرسية )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 8	(.
5- التمويل: 

    تزايد اإلنفاق على التعليم العام خالل الفترة )008	 - 		0	م( مبتوسط 
منٍوّ قدره )8.49 %(، حيث ارتفع من )231.8( مليار ريال خالل العام )008	م( 
ليصل إلى )346.1( مليار ريال، بينما وصلت املبالغ اخملصصة للتعليم العام خالل 
العام )		0	م( إلى )374.2( مليار ريال، شكلت ما نسبته )12.98 %( من إجمالي 
التعليم  قطاع  نفقات  إجمالي  من   )%  78.34( نسبته  وما  للدولة  العام  اإلنفاق 
والتدريب، وبلغ حجم النفقات اجلارية خالل العام )		0	( إلى )315.2( مليار ريال، 
وحجم النفقات االستثمارية )30.9( مليار ريال، وهذا يعني أن النصيب األكبر من 
ذلك التمويل يصرف على الرواتب واألجور للعاملن يف قطاع التعليم العام للمعلمن، 

واملشرفن، واإلدارين وغيرهم من العاملن يف قطاع التعليم العام.
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جدول رقم)9(: حجم اإلنفاق على التعليم العام واجتاهاته خالل األعوام من 008	 - 		0	م )مليون ريال(

  املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 7	.

6- التقييم:

    يعد التقييم أحد التدابير املهمة لقياس جودة التعليم يف أي نظام تعليمي، إال أن 
مدارس التعليم العام يف اليمن تفتقر إلى وجود جهة محددة للقيام بعملية التقييم 
جلميع عناصر العملية التعليمة وأنشطتها؛ لذا يتم االعتماد على االمتحانات التي 
ذلك  ومع  الدراسية،  الطلبة  مستويات  لتقييم  دراسي  عام  كل  نهاية  وضعها  يتم 
تلك  وضع  عملية  يعتري  حيث  بدقة  الرئيس  الهدف  لتؤدي  العملية  تلك  تكن  لم 

االمتحانات الكثير من الصعوبات وهي:
غياب معايير حتدد مستوى التحصيل للطلبة لكل مادة ولكل مستوى على حدة.	 
افتقار املعلمن للمهارات الالزمة لوضع اختبارات فعالة. 	 
تقيس معظم االمتحانات مستوى احلفظ لدى الطلبة دون املهارات األخرى 	 

كالتفكير أو حل املشكالت )البنك الدولي، 0	0	: 0	(.
وقد أوضحت نتائج التقييم الذي قامت به اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل 
التربوي )IEA( عام )008	م( وجود انخفاض يف مستوى التحصيل التربوي ملدراس 
التعليم األساسي والثانوي وباألخص يف املواد العلمية )الرياضيات والعلوم( )البنك 

الدولي، 0	0	: 		(.
وتعتمد مدارس التعليم العام يف اليمن على التوجيه أو ما يسمى باألشراف التربوي 
الذي يفتقر -أساساً- وجود آلية محددة ملمارسة مهامه يف واقع املدارس، وهذا بدوره 

يؤثر على جودة اخملرجات التعليمية )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 8	(. 
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من خالل العرض السابق يتضح أن واقع التعليم العام يف اليمن يعاني من اآلتي:
• انخفاض مستوى اجلودة يف مؤسسات التعليم العام يف اليمن.	
• تدنـــي مســـتوى التحصيـــل العلمـــي للطلبة يف جميـــع مراحل التعليم العام، حيث 	

جنـــد ضعفـــاً واضحـــاً يف قـــدرات اكتســـاب الطلبـــة للمعـــارف واملهـــارات األساســـية 
ـــة احلاليـــة واملســـتقبلية. ـــة للمرحل واملطلوب

•  زيادة أعداد امللتحقن يف التعليم العام.	
• ارتفاع معدالت الرسوب واإلعادة من مختلف مدارس التعليم العام.	
• ضعـــف املناهـــج واملقـــررات الدراســـية احلاليـــة عـــن تنميـــة اجلوانـــب املهاريـــة 	

ــة. ــن الطلبـ ــر مـ ــدى الكثيـ ــة لـ ــة واالبتكاريـ والوجدانيـ
• زيادة أعداد املدارس يصاحبها ضعف يف توفر اإلمكانيات اخلاصة باملعامل.	
• زيادة أعداد املعلمن غير التربوين وغير املؤهلن.	
• ضعـــف قـــدرات كثيـــر مـــن املعلمـــن ومهاراتهـــم يف اســـتخدم التقنيـــات احلديثـــة، 	

ــتراتيجيات احلديثـــة للتدريـــس، ويف إعـــداد االمتحانـــات، وهـــذا بـــدوره  ويف االسـ
ينعكـــس علـــى مســـتوى حتصيـــل الطلبـــة وتنميـــة قدراتهـــم ومهاراتهـــم العلميـــة.

• زيـــادة أعـــداد مـــدراء املـــدارس خـــالل الســـنوات املاضية يقابله ضعـــف قدراتهم 	
ومهاراتهـــم اإلداريـــة والقياديـــة.

• مركزيـــة التمويـــل، واالعتمـــاد علـــى احلكومـــة يف توفيـــر ميزانيـــة التعليـــم التـــي 	
ــاة. ــام متطلبـــات احليـ ــا أمـ تُصـــرف يف أغلبهـــا يف الرواتـــب املتصفـــة بضآلتهـ

• ضعف البنية التحتية واخلاصة باملعامل وأجهزة احلاسوب واملكتبات واألثاث 	
املدرســـي لكثيـــر مـــن املـــدارس.

• عدم وجود جهة متخصصة لعملية التقييم وفق املعايير واملؤشرات التربوية.	
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ثانيًا: املعوقات التي تواجه جودة التعليم العام يف اليمن:
     يعاني قطاع التعليم العام يف اليمن من العديد من املعوقات، وقد تسببت يف 

انخفاض مستوى جودة اخملرجات التعليمية. 
وميكن حتديد تلك املعوقات فيما يلي:

املركزية الشديدة يف اتخاذ القرارات من قبل القيادات العليا. 	 
تدني مستوى التخطيط داخل املدراس، وضعف قدرات كثير من مدراء مؤسسات 	 

التعليم العام على القيام بالتخطيط االستراتيجي، وهذا عائد إلى تدني مستوياتهم 
التعليمية واعتماد الوساطات يف عملية تعيينهم

ضعف املوارد املتاحة، وهذا ناجت عن عدم قدرة املدراس على إيجاد موارد مالية 	 
ذاتية خاصة بها )الصعر، 0	0	(.

ضعف القدرات األدائية والتعليمية لكثير من املعلمن؛ إذ تُوجد اختالالت يف 	 
عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم أثناء سير العملية التعلمية بسبب غياب برامج 
التعين )مقبل،0	0	: 	0	(، باإلضافة إلى عدم اعتماد  التدريب املعلمن ملا بعد 
معايير وشروط مهنية متنح ملزاولة مهنة التعليم، وضعف فرص التدريب والتنمية 
املهنية للمعلمن يف استخدام التكنولوجيا احلديثة واستراتيجيات التعليم النشط، 
واملعنوية  املادية  احلوافز  وانخفاض  واملتابعة،  واألشراف  التوجيه  ضعف  وكذا 

للمعلمن )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 8	(.
ضعف املناهج واملقررات احلالية يف تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم بصورة 	 

تدعمهم لاللتحاق بالتعليم اجلامعي أو بسوق العمل مباشرة.
البيئة املدرسية غير مالئمة وال متتلك عوامل جذب للطلبة؛ فمستوى التجهيزات 	 

قد يكون منعدًما يف بعض املدارس.
التركيز على اجلوانب النظرية يف املقررات الدراسية وضعف اجلوانب العملية. 	 
ضعف دور اإلدارة املدرسية وعدم وجود معايير لعمليات التعين واختيار مدراء 	 

وقيادات املدارس
عدم وجود معايير محددة لعملية القياس والتقييم.	 
تدني مستوى املشاركة اجملتمعية يف العملية التعليمية، وضعف دور األسر يف 	 

متابعة مستويات أبنائهم الدراسية )اجمللس األعلى للتخطيط، 		0	: 8	(. 
وخالصة األمر أن العملية التعليمية يف مدارس التعليم العام يف اليمن تواجه 

العديد من الصعوبات أهمها:
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ضعف اإلدارة املدرسية وذلك ناجت من املركزية التي حُتد من قدرة القيادات 	 
املدرسية على اتخاذ القرارات.

ضعف قدرات ومهارات القيادات املدرسية يف التخطيط املدرسي، والعالقات 	 
اإلنسانية، والتواصل مع اجلهات احمليطة باملدرسة.

انعدام فرص التنمية املهنية للمعلمن لقدراتهم ومهارتهم العلمية.	 
ضعف مواكبه املناهج الدراسية ومقرراتها اخملتلفة لكل ما تتطلبه احتياجات 	 

العصر احلالي.
تدني البنية التحتية للمدارس من معامل وفصول دراسية للكثير من املدارس.	 
ضعف دور املشاركة اجملتمعية يف العملية التعليمية.	 

احملور الثاني: ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف املدارس:
ثالثة  طرح  خالل  من  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  ضمان  احملور  هذا  يتناول 
املدرسي،  االعتماد  التعليم،  يف  اجلودة  ضمان  التعليم،  يف  اجلودة  هي:  مواضيع 

وذلك على النحو اآلتي:
  اجلودة يف التعليم:. 	

تشير إدارة اجلودة يف التعليم إلى نوعية اخلدمات التعليمية التي بإمكانها تلبية 
احتياجات الطلبة بحيث تستند على مجموعة من املتطلبات واملعايير واإلجراءات التي 
يتم من خاللها حتقيق األهداف املنشودة من املؤسسة التعليمية بأقل جهد وبأفضل 
والبشرية  واإلدارية  املادية  العناصر  كل  واملعايير  املتطلبات  تلك  وتتضمن  الطرق، 

وعمليات املنظومة التعليمية ومخرجاتها ككل )ضحاوي؛ املليجي، 0	0	: 	8	(. 
مبررات تطبيق إدارة اجلودة يف التعليم:	.أ

     اجلودة نظام إداري ناجت عن التغييرات العاملية التي أثرت على جميع اجلوانب 
بإدارة  التي فرضت األخذ  التغييرات  تلك  والتعليمية-، ومن  –خاصة االقتصادية 

اجلودة ليكون نظاماً إدارياً:
التغييرات االقتصادية الناجمة عن ازدهار التكنولوجيا مما يستوجب التغيير يف 	 

نوعية املهارات لأليدي العاملة املطلوبة لسوق العمل.
التوسع يف التعليم وزيادة اإلقبال عليه يتطلب ضرورًة احلرص على تقدمي األفضل 	 

بحيث تكون اخملرجات مالئمة الحتياجات العصر احلالي.
زيادة الكثافة الطالبية التي تتطلع إلى خدمات طالبية ذات جودة عالية.	 
جناح تطبيق اجلودة بوصفه توجهاً إدارياً جديداً يف الكثير من املؤسسات التعليمية.	 
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التقدم التكنولوجي ونظم املعلومات واالتصاالت وما ترتب عليه من تأثير على 	 
العملية التعليمية.

احلاجة إلى ترشيد اإلنفاق على التعليم يف ظل قله املوارد املالية املتاحة لألنظمة 	 
التعليمية اخملتلفة.

املسؤولية االجتماعية عن التعليم التي فرضت األخذ بالتوجهات اإلدارية اجلديدة 	 
وأثبتت جناحها )أبو رحمة، 8	0	: 		(.

فوائد تطبيق إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم:	 
من الفوائد املتوخاة من تطبيق اجلود يف املؤسسات التربوية ما يلي: 	 
تطوير التعليم من خالل التعرف على أوجه القصور يف مدخالت التعليم وعملياته 	 

ومخرجاته.
تطوير أداء جميع العاملن يف املؤسسات التربوية من أجل لتدريب املستمر ضمن 	 

أنشطة اجلودة.
تنمية روح العمل اجلماعي لدى جميع العاملن.	 
تطوير مهارات وقدرات جميع العاملن من قيادات، ومعلمن، وفنين.	 
تركز اجلودة على تطوير العمليات أكثر من حتديد املسؤوليات. 	 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية ملنع وقوع اخلطاء.	 
يتيح تطبيق اجلودة العديد من الفرص للتواصل مع اجلهات التربوية يف القطاعن 	 

احلكومي أو اخلاص.
الوفاء مبتطلبات الطلبة وأولياء األمور واجملتمع بصورة تتناسب مع تطلعاتهم.	 
التعرف على صور الهدر املادي والبشري، وتقدير معدالتهما، وتأثيرهما على 	 

مستوى الكفاءة الداخلية للمؤسسة التربوية )الشناوي؛ عيد، 0	0	: 			(.
مبادئ إدارة اجلودة يف التعليم:	.أ

      تقوم فلسفة إدارة اجلودة على العديد من املبادئ التي ميكن لإلدارة أن تتبناها 
بغرض حتسن جودة مخرجات العملية التعليمية يف املدارس، ومن تلك املبادئ:

التركيز على الطالب: ذلك أنه أساس العملية التعليمية؛ لذا يتم تصميم اخلدمات 	 
يكتسبها  أن  بد  التي ال  الطالب  وتوقعاته، وتتضمن جودة  احتياجاته  تلبي  بصورة 

املهارات، واالجتاهات، واملعارف.
التركيز على العمليات والنتائج معاً: ويقصد بها التركيز على جميع العمليات التي 	 

تدار داخل املدرسة بصورة عامة وليس املنتج التعليمي فقط.
الوقاية من األخطاء قبل وقوعها: حيث يتم استخدام معايير للقياس جودة 	 

اخلدمات التعليمية.
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فرق العمل: حيث يُعدُّ العمل اجلماعي الوسيلة األمثل للتحسن املستمر يف 	 
مدخل إدارة اجلودة.

اتباع املنهج العلمي: تعتمد إدارة اجلودة على اتخاذ القرارات يف ضوء احلقائق، 	 
وتبني املفهوم العلمي يف حل املشكالت.

التحسن املستمر: وذلك من خالل قيام املؤسسة التعليمية بالتحسن املستمر 	 
جلميع عملياتها وللخدمات التي يتم تقدميها للطلبة )حسن، 	00	: 72-74(.

 ضمان اجلودة يف التعليم:	. 
تُعدُّ مرحلة ضمان اجلودة إحدى االستراتيجيات الرئيسة التي تقوم عليها إدارة 
اجلودة؛ ألنها تعتمد على القيام بتأدية املهام ملنع وقوع األخطاء مبعنى إنتاج عالي 
اجلودة، وهذا الذي تسعى إليه معظم املؤسسات التعليمية لرفع مستوى الرضا لدى 

املستفيدين من اخلدمات التعليمية )مجيد؛ الزيادات، 007	: 		(.     
    ويُعدُّ ضمان اجلودة نظاماً مبنياً على التغذية الراجعة، وذلك من خالل دوره 
يف محاولة منع وقوع األخطاء واستغالل املوارد املتاحة بشكل مالئم، باإلضافة إلى 
إعطاء الثقة للجهات املستفيدة من مخرجات التعليم؛ أي أنه وسيلة لضمان تاليف 

األخطاء بقدر اإلمكان.
وظائف ضمان اجلودة يف التعليم:	.أ

  هناك ثالث وظائف رئيسة لضمان اجلودة يف املؤسسات التعليمية وهي:
ضمان اجلودة يف العمليات )التخطيط، التصميم، التعليم والتعلم( متاماً مثل 	 

التحسن املستمر للجودة يف اخملرجات )نواجت تعلم الطالب، خبرات النظام(.
واألهداف 	  اجلودة  إلجناز  للموارد  أمثل  استغالٍل  على  املؤسسة  مساعدة 

االستراتيجية األخرى. وميكن إحراز هذا من خالل ضمان جودة عمليات األنظمة 
اجلزئية للتمويل، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة تلك األنظمة التي حتقق الكفاءة 

والقدرة احملاسبية العالية لبرامج اجلودة.
مساعدة املؤسسة يف احلصول على أعلى مستويات الثقة يف أدائها لكل مسؤولياتها، 	 

ومساعدتها يف احلصول على نواجت ومخرجات تعليمية متسقة متجانسة مبا يتضمنه 
ذلك من قدرات اخلريجن ومساهماتهم )محمد،007	 :			(.
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أهداف ضمان اجلودة: 	.أ
يهدف نظام ضمان اجلودة يف املؤسسات التعليمية إلى حتقيق اجلودة يف املنتج 

التعليمي من خالل اآلتي: 
اجلودة أثناء عمليات التخطيط للعملية التعليمية.	 
وضع أهداف لسياسية اجلودة ومتابعة تنفيذها من منظور شامل.	 
تصميم موازنات لضبط اجلودة ومتابعة األداء يف ضوئها.	 
معرفة املهام املوكلة إلى جميع العاملن يف املؤسسة التعليمية.	 
معرفة كيفية تنفيذ تلك املهام مبستوى عاٍل.	 
العمل على قياس جودة األداء يف ضوء ما هو متاح من املتطلبات الالزمة لتنفيذ 	 

املهام وتقليل اخملاطر املترتبة على انخفاض الثقة باملنتج التعليمي واالعتماد عليه 
)حسن، 007	: 8		(.

ضمان اجلودة وآليات اجلودة يف املؤسسات التعليمية:	.أ
كثير  تطلعات  أهم  من  أصبح  قد  ومهارتها  البشرية  بالقوى  االرتقاء  أن  مبا 
من املؤسسات التعليمية فقد أخذت كثير من الدول املتقدمة بنظام إدارة اجلودة 

وأنشأت آليات لتحقيقه ومنها:
منظومة االعتماد أو اإلجازة السائدة يف نظام التعليم يف الواليات املتحدة 	 

األمريكية.
منظومة ضمان اجلودة يف التعليم السائدة يف نظام التعليم البريطاني )عاشوراء 	 

وآخرون،		0	: 			(.
ضبط اجلودة.	 

وهناك من ينظرون لآلليات السابقة على أنها ضمان للجودة، إال أن كل آلية 
تتميز عن األخرى كما يلي:

ضمان اجلودة وضبط اجلودة:
- يُعدُّ نظام ضبط اجلودة )Quality Control( نظاماً تصحيحياً؛ »ألنه يهتم بكشف 
األخطاء يف كل خطوة من خطوات اجلودة )حسن،	00	: 		(، فهو عملية بعدية 
للمنتج أو اخلدمة، هدفها اتخاذ إجراء معن بالنسبة للمنتجات أو اخلدمات التي 
تبن بعد الفحص والتدقيق أنها ليست باملستوى املطلوب. وقد يكمن هذا اإلجراء 
يف رفض املنتجات أو اخلدمات والتخلص منها وقد يتبع ذلك إجراءات أخرى ملعرفة 

أسباب الفشل وتوصيات للتصحيح )مجيد؛ الزيادات، 007	: 9	(.
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- وأما ضمان اجلودة )Quality assurance( فنظام وقائي ألنه يهتم مبنع وقوع 
قبل  تتخذ  قبلية  عملية  بذلك  وهو   ،)			  :	00	 )احلجار،  مرة  أول  من  اخلطأ 
مطلوبة  نوعية  اخلدمة  أو  املنتج  إكساب  وهدفها  اخلدمة،  تقدمي  وقبل  اإلنتاج 
ومحددة مسبقاً. إن عملية ضبط اجلودة ال متنع الفشل وإمنا تشير إليه، أما الذي 

مينعه فهو عملية ضمان اجلودة )الطائي وآخرون، 008	: 0		(.
العالقة بن ضمان اجلودة واالعتماد:

 Quality( اجلودة  وضمان   Accreditation االعتماد  بن  وثيقة  عالقة  توجد 
تهتم  التي  اجلودة  ضمان  وسائل  من  وسيلة  االعتماد  يُعدُّ  حيث  assurance(؛ 
أو  البرامج(  )اعتماد  الدراسية  للبرامج  املستمر  والتقييم  الشاملة  باملراجعة 
املتعددة  والسياسات  يقوم ضمان اجلودة بتصميم اإلجراءات  املؤسسي.  االعتماد 
للتأكد من مدى وفاء املؤسسة التعليمية مبتطلبات االعتماد ومعاييره التي تضعها 
هيئة االعتماد، ويتم قياس األداء وتقييمه يف ضوء تلك املعايير؛ فاالعتماد تأكيد 
على ضمان اجلودة، لذا تبحث املؤسسات التعليمية عن االعتماد من قبل هيئات 

متخصصة تهدف إلى:
تقدمي الضمانات للمستفيدين وأصحاب املصلحة من حيث توفير املؤسسات 	 

التعليمية للحد األدنى من اجلودة.
تشجيع تطوير املؤسسات التعليمية وحتسينها من خالل الفحص والتقييم 	 

ألنشطتها، وإصدار التوجيهات لرفع كفاءتها.
التشجيع على التقييم الذاتي املستمر للمؤسسة التعليمية.	 

الَقبِْليَّة، ووسيلة للتأكد من  إن ضمان اجلودة نظام يعتمد على تقدمي التغذية 
عدم وجود أخطاء؛ فاالعتماد مالزم لضمان اجلودة حيث يهتم بتقييم األهداف، 
واحملتوى، واألنشطة، واملصادر، واملستويات التعليمية، واخملرجات التعليمية، وبذلك 
فضمان اجلودة يكمل عملية االعتماد حيث يتم تنظيم عمل االعتماد ومراحله )عبد 
الهادي، 	00	: 		(، ويوضح )08	 :		0	 Al-Haj Ibrahim,( أن ضمان اجلودة يعد 
أداة للتحسن املستمر، يف حن أن االعتماد يشير إلى مستوى مقبول من اجلودة يف 

املؤسسة التعليمية.
 وترى الباحثة أن ضمان اجلودة هو شرط أساٌس للحصول على االعتماد الذي 
يهتم بإصدار حكم على املؤسسة التعليمية إما باالعتراف بها أو بعدمه، أو باعتراف 

مشروط حلن استيفاء معايير اجلودة كاملة فيها.
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االعتماد املدرسي:. 	
املتحدة  الواليات  التي ظهرت يف  اجلودة  آليات ضمان  من  آلية  االعتماد  يُعدُّ 
املدارس  يف  التعليم  جودة  لضمان  الطوعية  الوسائل  إحدى  بوصفها  األمريكية 
استيفاء  مدى  على  للتعرف  والشامل  الدقيق  الفحص  يتم  بحيث  واجلامعات، 
املؤسسة التعليمية ملعايير اجلودة احملددة من قبل هيئة االعتماد وضمان اجلودة، 
ويتم ذلك يف ضوء العديد من املراحل التي يتم مبوجبها حتديد مستوى اجلودة يف 

تلك املؤسسات.
ويتبنى قطاع التعليم املدرسي مفهومًا شاماًل لالعتماد يقوم على ثالثة أبعاد 

أساسية هي: 
استيفاء املؤسسة التعليمية )املدرسة( ملعايير اجلودة.	 
استمرار التحسن يف املدرسة.	 
فعالية ضمان اجلودة وضبط اجلودة يف املدرسة )وحدة اجلودة والتدريب، نظم 	 

املتابعة، احملاسبة واملساءلة داخل املدرسة( )رشوان، 		0	: 	7	(.
أهداف االعتماد املدرسي:

   يهدف االعتماد املدرسي إلى مراقبة اجلودة، واحملاسبية، والشفافية، مع حتديد 
نقاط القوة والضعف التي يتم من خاللها إعادة تصحيح مسارات االختالالت التي 
تنقل  االعتماد على  يساعد  كما  والعمل على حتسينها،  التقييم  ظهرت يف عملية 
الطلبة بن املؤسسات التعلمية املعترف بها، وذلك ألنها تعمل ضمن معايير محددة 

من قبل هيئة واحدة لالعتماد، كما يهدف إلى:
• حتقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية.	
• احملافظة على املستوى العالي للتربية والتعليم.	
• تشجيع املدارس على التنافس لتحقيق أهداف التعليم.	
• خدمة اجملتمع من خالل توفير مخرجات عالية اجلودة والكفاءة.	
• رفع مستوى الثقة بالنسبة للمجتمع احمليط باملؤسسات التعليمية.	
• توفير بيئات تربوية فعاله وجاذبه للطلبة )عودة، 0	0	: 		(.	
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خصائص االعتماد املدرسي:
يتميز االعتماد املدرسي عن غيره من املداخل اإلدارية احلديثة واآلليات اإلدارية 

التي تتبع مدخل إدارة اجلودة، ومن تلك اخلصائص:
• االعتماد ضرورة حتمية لضمان اجلودة يف التعليم.	
• كل نظام اعتماد له مزايا وعيوب.	
• أن أنظمة االعتماد مداخل متنوعة؛ لذا جند أنظمة االعتماد قد تختلف من 	

مجتمع إلى آخر، غير أن العناصر املشتركة يف نظام االعتماد مشتركة مهما تنوعت، 
لذا ميكن االستفادة من أنظمة االعتماد من مجتمع آلخر.

• االعتماد ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيب املؤسسة التعليمية.	
• االعتماد نظام يتضمن جميع أنظمة التعليم سواء املدرسي أو اجلامعي.	
• يركز على جميع جوانب العملية التعليمية منذ البداية، ووصوالً إلى املنتج النهائي 	

)اخلريج(.
• يعزز املصداقية والثقة للمجتمع احمللي يف املؤسسة التعليمية )العجرمي، 8102: 61(.	

أهمية االعتماد املدرسي:
      تتضح أهمية االعتماد املدرسي يف املؤسسات التعليمية من خالل تعدد أدواره 
القائمة على ضمان اجلودة، وحتسن مستوى األداء جلميع العاملن ومبا يساهم 

يف جودة اخملرجات، لذا تتمحور أهمية االعتماد للمدارس يف اآلتي:
• تبرز أهمية االعتماد املدرسي من خالل دوره يف عملية التقييم، حيث يتم حتديد 	

نقاط القوة والضعف داخل املدرسة، وهذا يساهم يف تطوير األداء وحتسينه عند 
جميع العاملن، فيتم وضع اخلطط املستقبلية يف ضوء نتائج التقييم، كما يساهم 
االعتماد يف عملية املشاركة جميع العاملن واملهتمن بالعملية التعليمية يف عملية 
صناعة رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها؛ وهذا يوجد مناخاً إدارًيا تسوده الكثير 
من العالقات اإليجابية بن العاملن داخل املدرسة وبن األطراف اخلارجية األخرى 

.)41 :2102 .nairB .gnihcsneM(
• التأكيد على استيفاء املؤسسة التعليمية جلميع معايير اجلودة التي تعدها هيئة 	

االعتماد.
• منح اجملتمع احمللي ثقة بأن أبناءهم يتلقون تعليماً تتوفر فيه شروط اجلودة.	
• حتسن مستوى أداء الطلبة يف مختلف اجملاالت املعرفية، واملهارية، واالجتماعية، 	

والوجدانية. 
• إتاحة الفرص للمشاركة اجملتمعية داخل اجملتمع املدرسي )العجرمي، 8102: 81(.	
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• ضمان وجود تقييم خارجي للمؤسسات التعلمية بحيث تتماشي مع اإلجراءات 	
والسياسات احلديثة.

• حتسن اخلدمات املهنية واخلاصة باملقررات.	
•  حتديد الرؤية والرسالة واألهداف واألنشطة، وتوفير نظام معلومات.	
• تشجيع املؤسسات التعليمية على القيام بعملية التقييم التي تكون قائمة على أسس 	

ومعايير وقواعد عامة تشجع على التميز يف األداء )العبري وآخرون، 9102: 943(.
أنواع االعتماد املدرسي:

يعتمد نظام االعتماد يف أي مؤسسة تعليمية على أحد أنواع التالية:
• بحيـــث 	 لالعتمـــاد  هيئـــات  خـــالل  مـــن  يتـــم  املؤسســـي:  االعتمـــاد 

تقـــوم مبنـــح االعتمـــاد للمؤسســـة التعليميـــة مـــن خـــالل تقييمهـــا للعناصـــر األساســـية: 
الرؤيـــة، والرســـالة، واألهـــداف، واإلمكانيـــات املاديـــة والبشـــرية.

• يركـــز 	 الـــذي  االعتمـــاد  هـــو  البرامجـــي:  أو  التخصصـــي  االعتمـــاد 
علـــى نوعيـــة البرامـــج، ونوعيـــة املـــواد املهنيـــة والفنيـــة، ونوعيـــة املعلمـــن ومؤهالتهـــم 
العلميـــة وخبراتهـــم ونشـــاطاتهم، والطلبـــة وســـجالتهم املدرســـية، ومصـــادر التعلـــم 

ـــر محـــددة مســـبقاً. ـــك البرامـــج وفـــق معايي ـــذ تل املتاحـــة لتنفي
• وكفاءتهـــم 	 األشـــخاص  بجـــودة  باالعتـــراف  يهتـــم  املهنـــي:  االعتمـــاد 

ملمارســـة مهنـــة التعليـــم والتدريـــس بكفـــاءة عاليـــة، ومينـــح هـــذا النـــوع مـــن االعتمـــاد 
الشـــهادة املدرســـية للمهنـــة مـــن مؤسســـات اعتماديـــة تقـــوم بهـــا هيئـــات مهنيـــة 

ــري، 		0	: 0		(. ــة )الهاجـ متخصصـ
مجاالت االعتماد املدرسي وضمان اجلودة:

أنها ال تتعدى اجملاالت  املدرسي غير  تتنوع مجاالت ضمان اجلودة واالعتماد 
اآلتية:
فلسفة املؤسسة وأهدافها: بحيث تكون واضحة، ويتم صياغتها بصورة متكن 	 

من قياسها وواقعية، مع القيام بعملية تدوينها وكتابتها، وتتضمن الرؤية والرسالة 
واألهداف، والعمل على مراجعتها بصورة مستمرة بحيث تكون متوافقة مع البرامج 

واملمارسات الفعلية.
التنظيم املؤسسي وإدارته: بحيث يتم توفير نظام إداري يحقق األهداف، وتصميم 	 

هيكل تنظيمي يساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية، والقيام بعملية التقييم، 
والعمل على تفعيل جميع القوانن واللوائح داخل املدرسة بصورة واضحة.

املعلمون: أن تتم عملية التعين ألعضاء هيئة التدريس وفق معايير، وشروط 	 
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ومؤهالت محددة، وأن تتناسب أعدادهم مع أعداد الطلبة، مع توفير اإلمكانيات 
املناسبة لعملية التنمية املهنية لهم، وتوفير احلوافز املالية.

تنمية شخصياتهم، 	  توفير خدمات طالبية تساهم يف  الطالبية:  اخلدمات 
وتطويره مهاراتهم بصورة تدعم حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية، مع ضرورة أن 
تراعي تلك األنشطة الفروق الفردية بن الطلبة، وتوفير سجالت خاصة بتحصيل 

الطلبة بصورة مستمرة.
املنهج الدراسي: أن يعكس فلسفة املؤسسة التعليمية وأهدافها ورسالتها وتوفيرها 	 

بصورة كافية للطلبة، مع ضرورة حتديثية بصورة تتناسب مع احتياجات العصر، 
وأن يفي باحتياجات الطالب التعليمية واالجتماعية والبدنية مع مراعاة الفروق بن 

الطلبة، مع استخدام األساليب املناسبة يف عملية التقييم املدرسي.
مصادر متويل: أن تتوفر مصادر متويل ثابتة ومتنوعة وكافية الحتياجات العملية 	 

التعليمية، وتوفير أدلة تخطيط مالي، ونظام محاسبة جيد لضبط تخطيط املوارد 
املالية.
املكتبة وخدمة املعلومات: توفير مكتبة تتضمن العديد من الكتب واملراجع واملواد 	 

على  الطلبة  تشجيع  مع  والتعلم،  التعليم  عمليتي  تدعم  التي  والبصرية  السمعية 
التعامل مع تلك املعدات  استخدامها، وتوفير أجهزة تقنية حديثة، وتدريبهم على 

بصورة صحيحة.
التقييم: وضع معايير محددة لتقييم تعلم الطلبة وأدائهم، واستخدام األساليب 	 

استراتيجية  لوضع  يف  النتائج  تلك  استخدام  يتم  وأن  التقييم،  لعملية  املناسبة 
املؤسسة.
اإلمكانيات املدرسية: أن توفر املباني املناسبة، والتجهيزات الفنية واألثاث، وضع 	 

نظام لألمن والسالمة وذلك للحرص على احملافظة على اإلمكانات املؤسسية أثناء 
العملية  لتنشيط  بها  احملية  والبيئة  املدرسية  البيئة  استخدام  يتم  وأن  تشغيلها، 

التعليمية والتربوية.
احلياة الطالبية: أن حترص القيادة التعليمية على توفير قواعد كتابية منظمة 	 

ملعايير سلوك الطلبة واطالعهم عليها، توفير قواعد للتوجيه واإلشراف يف معاجلة 
واهتماماتهم  الطلبة  باحتياجات  برامج  توفير  إيجابية،  بطريقة  الطلبة  مشاكل 

)حسن، 	00	: 218-222(.
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إجراءات االعتماد املدرسي وضمان اجلودة:
يتم االعتماد املدرسي من خالل العديد من اخلطوات:

الدراسة الذاتية: وهي اخلطوة األولى يف عملية ضمان اجلودة، حيث تستطيع 	 
املؤسسة التعليمية من خاللها حتديد أوضاعها احلالية فيتم حتليل مؤشرات الواقع 
قياس معدل  أساس  والتحسن على  للتطوير  استراتيجية  يساعد على وضع  مما 
األداء واإلجناز، وتتم هذه العلمية من خالل مشاركة األفراد العاملن يف املؤسسة 
)حسن، 	00	: 	7	(، يف ضوء معايير اجلهة املانحة لالعتماد ومتطلباتها، وتتضمن 
والبرامج  وأهدافها،  ورسالتها  التعليمية  املؤسسة  رؤية  الذاتية  الدراسة  مجاالت 
واألنشطة التعليمية، وموارد املالية اخلاصة باملؤسسة )عبد العزيز، وعبد العظيم، 
	00	: 502-501(، وتلتزم املؤسسة التعليمية التي تطلب االعتماد بخطوات عملية 

التقييم الذاتي، وهي:
تشكل جلنة التقييم الذاتي من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية داخل املدرسة.	 
تراجع جلنة التقييم الذاتي مهام ومعايير التقييم وإرشادات كتابة التقييم املعتمدة 	 

من قبل جهة االعتماد.
تقوم اللجنة بجمع املعلومات من خالل أعضائها وإشراك جلان/أفراد معينن 	 

حسب ما تراه مناسباً.
تناقش اللجنة املوجهة للتقييم الذاتي على أوسع نطاق يف املؤسسة ليشمل أعضاء 	 

اإلدارة والهيئة التدريسية والطلبة.
حتضر اللجنة للتقييم الذاتي التقرير بصورته النهائية.	 
يُرسل التقييم النهائي مع األوراق الثبوتية إلى هيئة االعتماد واجلودة.	 
ال ميكن إضافة أو تعديل أو حذف أي جزء من التقرير، أو إضافة أو استرجاع 	 

والزيادات،008	:  )مجيد  االعتماد  هيئة  إلى  التقرير  تسليم  بعد  منه  أوراق  أي 
 .)174-175

التقييم اخلارجي: ويتم ذلك عن طريق جلنة تتكون من عدد مناسب من التربوين 	 
ذوي االختصاص واخلبرة يف مجال االعتماد حيث يتم النزول امليداني للمؤسسة 
الدراسة  مصداقية  من  والتأكد  باملؤسسة،  املرتبطة  الوثائق  لدراسة  التعليمية 
الدراسة  تقرير  ومراجعة  املدرسي،  أعضاء اجملتمع  مع  مقابالت  وإجراء  الذاتية، 
وآخرون،9	0	:  )العبري؛  التعليمية  املؤسسة  عن  شامل  تقرير  وإعداد  الذاتية، 
			(. ويؤكد هاريف وفيركس )008	 HARHY&VIRKUSC,( على ضرورة توفر 

العديد من القدرات لدى أعضاء اللجان، ومنها:
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الفهم التام ملعايير االعتماد ومعايير املؤسسة اجليدة.	 
فهم مؤشرات هذه املعايير.	 
القدرة على التعامل مع مختلف املعايير بالطريقة التي تتوافق معها.	 
االحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات اخلاصة باملؤسسة. 	 
االعتماد على اخلبرة احلقيقية لألفراد العاملن والعمل مع املؤسسات.	 
عقد مقابالت مع هيئة املؤسسة والطالب واملعلمن.	 
تقييم املؤسسة التي مت زيارتها يف ضوء معايير واضحة.	 
العمل فريقاً واحداً للحصول على نتائج شاملة.	 
تقدمي تقرير شفوي مطابق للتقرير املكتوب )عبد العزيز وعبد العظيم، 	00	: 	0	(.	 
القرار النهائي )االعتماد(:. 	

يف ضوء فحص الوثائق ونتائج التقييم )الذاتي، واخلارجي( تصدر هيئة االعتماد 
إحدى القرارات التالية:

منح االعتماد.	 
تأجيل االعتماد حلن إصالح جوانب الضعف.	 
رفض االعتماد، وميكن للمدرسة تقدمي التماس إلعادة النظر يف رفض االعتماد 	 

)عبد العليم، 		0	: 9(.

معوقات تطبيق االعتماد املدرسي:
يذكر )معروف 8	0	( و)العجرمي، 8	0	( عدداً من املعوقات التي تعيق عملية 

تطبيق االعتماد يف املدارس وهي كاآلتي:
معوقات إدارية وتنظيمية تتمثل يف:. 	

املركزية يف اتخاذ القرارات.	 
ضعف مشاركة اجملتمع احمللي يف عملية التقييم.	 
ضعف مشاركة املعلمن يف عملية صناعة القرارات.	 
عدم االستقرار العاملن اإلدارين وسرعة تغييرهم.	 
قصوُر َفْهِم كثير من العاملن ملفهوم ضمان اجلودة واالعتماد.	 
عدم إتاحة الفرص للعاملن يف املدرسة واجملتمع اخلارجي للمشاركة يف عملية 	 

االعتماد.
انتشار ثقافة مقاومة التغيير يف املدارس.	 



100

تصور مقترح لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي

معوقات مالية تتمثل يف:. 	
ضعف الرواتب، وقلة احلوافز املقدمة للمشاركن يف عملية تطبيق االعتماد 	 

داخل املدارس.
ارتفاع تكاليف تنفيذ خطوات االعتماد املدرسي ومراحله.	 
معوقات بشرية تتمثل يف:. 	
ضعف مهارات املشاركن يف عملية التقييم من معلمن وإدارين ومجتمع محلي.	 
ضعف انتشار ثقافة االعتماد بن العاملن داخل املدرسة.	 
قلة فرص التنمية املهنية للمعلمن داخل املدرسة.	 
    ويضيف )العبري، وآخرون: 9	0	( أن من املعوقات التي تواجه عملية تطبيق 	 

االعتماد املدرسي يف املؤسسات التعليمية ضعف نشر ثقافتي اجلودة واالعتماد بن 
منتسبي املؤسسة التعليمية، وقلة اإلمكانيات املادية والبشرية واملالية لتطبيقهما، 

وقلة الكوادر املتخصصة واخلبرات يف مجال االعتماد.
مما سبق يتضح أن االعتماد املدرسي:

 يهدف إلى ضمان مستوى مناسب من اجلودة وذلك لدوره يف حتقيق أهداف . 1
املؤسسـة التعليمية وحتسن أدائها.

 يعمل على التأكد من اسـتيفاء املؤسسـة التعليمية للحد األدنى من معايير . 2
اجلـودة، ومنحهـا مكانـة أكادمييـة بـن املؤسسـات التعليميـة األخـرى.

 يعمـل علـى حتسـن مسـتوى األداء عنـد جميـع العاملـن مـن خـالل عمليـة . 	
التدريـب والتحسـن املسـتمر لتنميـة قـدرات جميـع األفـراد املنتمـن للمؤسسـة 

ومهاراتهـا. التعليميـة 
 ميـارس دوره يف حتسـن أداء العمليـة التعليميـة مـن خـالل احلـرص علـى . 4

جـودة مدخـالت العمليـة التعليميـة، وتوفيـر بيئـة مناسـبة تدعـم عمليتـي التعليم 
ـن اخملرجـات التعليميـة. والتعلـم؛ وهـذا بـدروه ينعكـس علـى حتسُّ

 يساهم يف عملية التخطيط احلالي واملستقبلي من خالل النتائج، والتعرف . 5
علـى إيجابيـات النظـام التعليمي للمؤسسـة التعليمية وسـلبياته، وإتاحة الفرص 
تلـك  لتـاليف  والتخطيـط  واإلعـداد  احلالـي،  الوقـت  يف  االختـالالت  ملعاجلـة 

الصعوبـات مسـتقباًل.  
 يسـاهم يف توفيـر قاعـدة بيانـات خاصـة باملؤسسـة التعليميـة اعتمـاداً علـى . 6

عمليـات التوثيـق املسـتمرة للعمليـات اإلدارية واألكادمييـة ونتائج حتصيل الطلبة 
وغيرهـا مـن البيانـات التـي تسـاهم يف تسـهيل مراحـل احلصـول علـى االعتمـاد.
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 من أهم مجاالته ومعاييره: الرؤية، والرسالة، واألهداف، واملنهج الدراسي، . 7
واملعلمـون، ومصـادر التعلـم، والطلبـة، والتقييـم.

 مير مبرحلتن هما:. 8
التقييـم الذاتـي: وهـي عمليـة يقـوم بهـا فريـق مـن داخـل املدرسـة؛ بحيـث يتم 	 

حتديـد مسـتوى اجلـودة.
التقييـم اخلارجـي )االعتمـاد(: وهـو الـذي تقوم به جلنـة خارجية محددة من 	 

قبـل هيئـة االعتمـاد بحيـث يتـم التأكـد من الوثائق التـي مت تقدميها بعد التقييم 
الذاتـي، وبعـد ذلـك يتـم إصـدار قـرار باعتمـاد املؤسسـة التعليميـة، أو تأجيـل 

اعتمادهـا، أو حجـب االعتمـاد عنهـا.
 من أهم معوقاته:. 	
ضعف دعم القيادات العليا وضعف التزامها يف تطبيق نظام ضمان اجلودة 	 

واالعتماد املدرسي.
ضعف التمويل اخملصص لعملية التقييم يف املدرسة.	 
مقاومة التغيير من قبل العاملن يف املدرسة.	 

متطلبات تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف املدارس
مبا أن االعتماد املدرسي وسيلة لضمان اجلودة داخل املؤسسات التعليمية؛ 
فإنه يتميز بالعديد من األسس التي متيزه عن غيره من مداخل اجلودة، ومن 

تلك األسس:
ضرورة وعي جميع العاملن مبختلف مستوياتهم اإلدارية واألكادميية يف 	•

املؤسســة التعليميــة بأهميــة االعتمــاد مــن أجــل املســاهمة يف عمليــة تطبيــق 
مراحــل االعتمــاد.

وجــود رؤيــة ورســالة وأهــداف واضحــة ومحددة مبشــاركة جميــع العاملن 	•
ــة إعدادهــا. يف عملي

توفــر قيــادات فعالــة تعمــل على نشــر ثقافــة االعتماد واجلــودة لدى جميع 	•
بتطبيــق  اخلاصــة  والبشــرية  املاديــة  االحتياجــات  مــع حتديــد  العاملــن، 

مراحــل ضمــان اجلــودة واالعتمــاد.
العمــل علــى املمارســات اخلاصــة باالعتمــاد وضمــان اجلــودة يف جميــع ما 	•

ــم البرامــج واملقــررات، وأســاليب  ــم تصمي ــث يت ــة حي ــة التعلمي يخــص العملي
التدريــس، والتقييــم يف ضــوء متطلبــات االعتمــاد.

وجــود برنامــج عمــل محــدد لتطبيــق االعتمــاد وخطواتــه ومتطلباتــه، 	•
وإمكانياتــه.
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العمــل علــى نشــر ثقافــة العمــل اجلماعــي بــن جميــع العاملــن )العبــري، 	•
.)		9  :	0	9 وآخــرون، 

ويذكــر )مجيــد والزيــادات، 008	( أن مقومــات جنــاح االعتمــاد املدرســي يف 
ــي: ــط باآلت ــة ترتب املؤسســات التعليمي

إنشــاء نظــام لالعتمــاد يف املؤسســات التعليميــة تقدمــه أو تتبناه هيئات عاملية 	•
لالعتمــاد وضمــان اجلــودة، علــى أن تتوفــر لتلــك الهيئــات مقومــات العمــل 
ــة. ــى األداء والعمــل بكفــاءة وموضوعي الصحيحــة والواضحــة ومبــا يســاعد عل

نشــر ثقافــة ضمــان اجلــودة واالعتمــاد املدرســي بــن جميــع العاملــن يف 	•
املؤسســة التعليميــة، مــن خــالل وضــع خطــط إعالميــة لنشــرها كــي يتوفــر 
عنصــر القناعــة الذاتيــة لــدى اجلميــع بضــرورة حتســن األداء لتحقيــق أهــداف 

ــاد. ــى االعتم ــمَّ احلصــول عل ــن ث ــة وم ــاءة عالي املؤسســة بكف
احلــرص علــى اختيــار قيــادات إداريــة ذات مهــارات وقــدرات عاليــة لتســهل 	•

عمليــات اجلــودة وإجراءاتهــا، ومــن ثــم إجــراءات احلصــول علــى االعتمــاد.
بنــاء خطــط تدريبيــة خاصــة بالعاملــن داخــل املؤسســة التعليميــة للقيــام 	•

الداخليــة. املراجعــة  علــى  والقــدرة  الذاتــي  بالتقييــم 
نشر ثقافات مساندة لنظام اجلودة وآلياته داخل املؤسسة التعليمية ومنها:	•

ثقافة الصدق مع الذات، وثقافة التواصل املعريف واحترام اآلراء واألفكار 	•
اجلديــدة، واالســتفادة مــن املعــارف العامليــة.

نشر ثقافة اإلجناز والعمل املنتج بعيداً عن تضييع الوقت.	•
ثقافة اجلدارة واألََهلِّيَة يف انتقاء القيادات التربوية يف مختلف املستويات 	•

اإلداريــة بعيــداً عــن اجملامــالت والوســاطات بحيــث يتــم االختيــار وفق شــروط 
ومعاييــر محددة.

نشــر ثقافــة الثــواب والعقــاب وذلــك للحــد مــن التجــاوزات الغيــر قانونيــة 	•
.)	79  :	008(

يف ضــوء تلــك املقومــات واألســس أوضحــت العديــد مــن الدراســات واألبحــاث 
أن عمليــة تطبيــق نظــام ضمــان اجلــودة واالعتمــاد املدرســي يف املؤسســات 
التعليميــة تتطلــب متطلبــات متنوعــة، فقــد أوضحــت دراســة )أبو رحمــة، 8	0	( 
ودراســة )العجرمــي، 8	0	( أن أهــم متطلبــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي هــي:
	- متطلبــات تنمويــة: تدريــب املعلمــن علــى اســتراتيجيات التعليــم النشــط، 

نشــر ثقافــة اجلــودة بــن الطــالب.
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	- متطلبــات ماليــة: توفيــر ميزانيــة ملشــروع تطبيــق االعتمــاد مســتقلة عــن 
ميزانيــة املدرســة، توفيــر حوافــز مشــجعة للمدرســة احلاصلــة علــى االعتمــاد.
	- متطلبــات بشــرية: توفيــر دورات تدريبيــة يف مجــال اجلــودة لتدريــب الكــوادر 
البشــرية للقيــام بعمليــة التقييــم، توفيــر كــوادر متخصصــة يف عمليــة اإلشــراف 
علــى عمليــات تطبيــق االعتمــاد املدرســي، تشــكيل فريــق للجودة داخل املدرســة، 
العمــل علــى مشــاركتهم يف عمليــة صناعــة القــرارات مــع وجــود لتحســن الذاتــي 

يف ضــوء نتائــج التقييــم الذاتــي، توفيــر حوافــز ماليــة مناســبة. 
والوســائل  للمنهــج  املســاعدة  املــواد  توفيــر  املدرســي:  املنهــج  متطلبــات   -	

إثرائيــة. مــواد  مــع وجــود  التعليميــة احلديثــة 
	 - متطلبات بيئة مدرســية مناســبة: توفير جلنة خاصة باألمن والســالمة، مع 
توفيــر اإلضــاءة والتهويــة املناســبة داخــل املبانــي املدرســية، توفيــر مكتبــة مــزودة 
ــذوي االحتياجــات  ــاٍن خاصــة ب ــر معامــل حاســوب ومب ــة، توفي ــب احلديث بالكت

اخلاصة.
	 - متطلبــات تشــريعية وقانونيــة: توفيــر قوانــن خاصــة باحلوافــز والترقيــات 

اخلاصــة باملعلمــن، وإقــرار قانــون لزيــادة رواتــب العاملــن يف املدرســة.
7 - متطلبــات تنظيميــة: نشــر ثقافــة اجلــودة، ووضــع خطــة خاصــة باملؤسســة 
التعليميــة، وتوفيــر املــوارد الالزمــة لعمليــة التقييــم، تفعيــل عمليــة االتصــال 
داخــل املدرســة، توفيــر منــاخ يتســم بالشــفافية جلميــع العاملــن، تقييــم األداء 

بانتظــام.
ــي  ــع احملل ــع اجملتم ــدوات م ــل ن ــة: عم ــل الشــراكة اجملتمعي ــات تفعي 8 - متطلب
لتعزيــز التعــاون معهــم وإتاحــة الفــرص للمشــاركة يف حتســن البيئــة اخلاصــة 
باملدرســة، دعــوة أوليــاء األمــور للمشــاركة يف إعــداد اخلطط اخلاصة باملدرســة 

)أبــو رحمــة، 8	0	: 116-117(.
   فيما أشارت دراسة )عاشورا وآخرون، 2011: 161( إلى أن من متطلبات تطبيق 

االعتماد املدرسي اآلتي:
توفير معايير خاصة بعملية االعتماد املدرسي يف ضوء دراسة املعايير العاملية، 	•

والعمل على توفيرها وتوضيحها جلميع العاملن يف املؤسسات التعلمية والعمل 
على وضع استراتيجيات لتنفيذها. 

التدريب املستمر والتثقيف للعاملن يف املدارس على مفهوم اجلودة واالعتماد املدرسي.	•
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تطوير اللوائح واألنظمة مبا يكسبها مرونة لتنفيذ عملية االعتماد.	•
توفير نظم تقنية متطور يتضمن قاعدة معلومات يتم حتديثها بصورة دائمة 	•

عن النظام التعليمي.
إيجاد ثقافة تنمي اإلبداع واالبتكار وتشجع على العمل اجلماعي داخل املؤسسة 	•

التعليمية.
اعتماد أسلوب اإلجراءات الوقائية أثناء وقوع املشاكل.	•

وبينت دراسة املالكي )2021( أن من متطلبات تطبيق االعتماد املدرسي ما يلي:
القيادة التربوية الفعالة.	•
الشراكة اجملتمعية.	•
املباني املدرسية.	•
التخطيط للجودة والتحسن املستمر.	•

ضمان  نظام  أن  اخملتلفة-  والنماذج  الدراسات  تلك  ضوء  -يف  الباحثة  وترى 
اجلودة واالعتماد املدرسي يف مؤسسات التعليم املدرسي تتطلب اآلتي:

1- متطلبات إدارية:
•  إنشاء هيئة لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي. 	
• التخطيط املستمر للجودة داخل املدارس.	
• وضع معايير مناسبة لألنظمة التعليمي املدرسي للعديد من اجملاالت )املنهج 	

املدرسي، البيئة املدرسية، املعلمن، مصادر التعلم(. 
• نشر ثقافة اجلودة واالعتماد بن جميع العاملن يف املؤسسة التعليمية.	
•  متطلبات تشريعية: 	
• وضع اللوائح املناسبة لضمان تطبيق نظام اجلودة واالعتماد املدرسي.	

2- متطلبات تعليمية: 
• حتديث املنهاج الدراسية مبا يساهم يف تنمية معارف الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم 	

بصورة تساعدهم على مواجهة احلياة خارج املؤسسة التعليمية.
• تدريب العاملن داخل املؤسسة التعليمية، وتنمية املعلمن مهنياً بكل ما هو جديد 	

من استراتيجيات التعليم النشط واستخدام التقنيات احلديثة.
•  متطلبات املشاركة اجملتمعية:	
• إشراك اجملتمع احمليط باملؤسسة التعليمية والقائمن بالعملية التعليمية يف 	

عملية تطوير األداء وحتسينه يف املدرسة.
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3- متطلبات مالية: 
• توفير ميزانية مالية للقيام بعملية التقييم.	

    ومن خالل دراسة واقع مؤشرات مدارس التعليم العام يف اليمن فقد اتضح أنها 
تعاني من العديد من الصعوبات يف مجاالت: اإلدارة املدرسية، املباني املدرسية، تنمية 
املعلمن، املنهج الدراسي، ضعف املشاركة األسرية واجملتمعية يف متابعة مستويات 
أبنائهم، كل ذلك ساهم يف انخفاض مستوى اجلودة خملرجات املدارس األساسية 
والثانوية مما دفع بكثير من أرباب سوق العمل واجلامعات للمناداة بضرورة إصالح 
واقع التعليم يف املدراس لتتناسب مخرجاتها مع متطلبات تلك اجلهات ولو بأدنى 
املستويات املهارية واملعرفية. باإلضافة إلى ذلك، فإن مين احلاضر واملستقبل يحتاج 
إلى كوادر مينية لبنائه وتنميته يف جميع اجملاالت؛ لذا يبرز دور التعليم يف توفير 

اخملرجات املناسبة لعملية التنمية.
احملور الثالث:  الدراسات السابقة:

يعرض احملور بعض الدراسات اليمنية والعربية واألجنبية التي تناولت ضمان 
اجلودة واالعتماد املدرسي يف بعض الدول، وقد مت عرضها من األحدث إلى األقدم 

كما يلي: 
تطبيق  لضمان  املدرسي  االعتماد  معايير  متطلبات   :)2018( رحمة  أبو  دراسة   -1

اجلودة يف مدارس التعليم العام: 
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطبيق معايير االعتماد املدرسي لضمان 
اجلودة يف مدارس التعليم العام يف فلسطن من خالل التعرف على أهم املتطلبات 
التنفيذية لضمان اجلودة يف التعليم العام، وخلصت الدراسة إلى أن أهم املتطلبات 
الثانوي هي  التعليم  املدرسي يف مدارس  الالزمة لضمان تطبيق معايير االعتماد 

توفير تشريعات قانونية وموارد مالية تدعم العمليات اخلاصة باجلودة.
2-  دراسة الشمري )8102(: تصور مقترح لضمان جودة العليم ما قبل اجلامعي 

يف دولة الكويت:
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لضمان جودة التعليم ما قبل اجلامعي 

يف دولة الكويت وذلك من خالل التعرف على:
اإلطار الفكري لضمان جودة التعليم ما قبل اجلامعي.	 
واقع ضمان اجلودة التعليم ما قبل اجلامعي يف دولة الكويت.	 
الصعوبات التي تواجه عملية ضبط جودة التعليم ما قبل اجلامعي.	 
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خبرات بعض الدول يف ضمان جودة التعليم ما قبل اجلامعي.	 
أوجه مقارنة لواقع ضمان اجلودة التعليم ما قبل اجلامعي يف بعض الدول.	 

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، ومن أهمها:
1- يواجه قطاع التعليم ما قبل اجلامعي يف دولة الكويت العديد من الصعوبات، 

منها:
• ضعف االستقرار اإلداري باملراكز العليا املشرفة على التعليم ومؤسساته.	
• ضعف مهارات القيادة لدى العديد من مدراء مدراس التعليم ما قبل اجلامعي.	
• ضعف مجال التنمية املهنية للمعلمن.	

2- حتتاج عملية حتقيق جودة التعليم ما قبل اجلامعي العديد من املتطلبات منها:
• حتديد أهداف املرحلة التعلمية وإعالنها جلميع املستفيدين.	
• تطوير قدرات القيادات املدرسية ومهاراتهم.	
• رفع كفاءة املعلمن مهنًيا.	
• حتديث املناهج لتواكب تطلعات القرن الواحد والعشرين واحتياجاته.	
• إعداد أدوات تقييم مقننة لتقييم أداء للعاملن يف قطاع التعليم ما قبل 	

اجلامعي.
• فتح مجاالت للمشاركة اجملتمعية.	

قبل  ما  التعليم  املقترح لضمان جودة  الشمري تصوره  قدم  النتائج  ووفق هذه 
اجلامعي يف دولة الكويت.

3- دراسة املطري )2018(: أمنوذج مقترح لتهيئة مدارس التعليم العام يف اليمن 
لالعتماد املدرسي.

العام  التعليم  مدارس  تهيئة  ميكن  كيف  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت       
يف اليمن لالعتماد املدرسي، وذلك من خالل التعرف على مداخل تهيئة املدرسة 
لالعتماد املدرسي، والتعرف على أبرز التجارب العاملية يف االعتماد وأجنح جتارب 
اجلودة والتحسن التي مت تطبيقها يف اليمن. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من 

النتائج من أهمها:
غياب مفهوم اجلودة واالعتماد املدرسي لدى كثير من املدارس.	 
نقص متطلبات اجلودة يف أغلب مدارس التعليم العام.	 
ضعف اإلمكانيات املادية يف املدارس.	 
حتسن مستوى املشاركة اجملتمعية نتيجة نشر الوعي بأهمية العالقة بن املدرسة 	 

واألسرة.
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حتديد مدى توفر متطلبات االعتماد املدرسي يف مدارس التعليم العام يف اليمن 	 
وبناء منوذج لتهيئة املدارس لالعتماد املدرسي.

4	 Md. Mahmood Alam: )2015(: Quality Assurance in School Edu	
cation:

 هدفت الدراسة إلى توضيح أن آلية ضمان اجلودة يف التعليم املدرسي تتيح 
مجاالً واسعاً للبقاء يف ظل املنافسة التي تشهدها مدارس التعليم حيث يتم إكساب 
تساعده على ممارسة  التي  احلياتية  واملهارات  واملعارف  القيم  من  الكثير  الطلبة 
متكاملة  تعليمية  بيئة  توفير  طريق  عن  ذلك  ويتم  أسهل،  بطريقة  احلياتية  أموره 
العناصر  من  وغيرها  التعلم  وبيئة  واملعلمن  التدريس  وسائل  حيث  من  العناصر 
التعليمية، تلك التي يتم تقييمها بحسب معايير ضمان اجلودة ومؤشراته التي يتم 

بناؤها مبشاركة املعلمن والقيادة املدرسية وأولياء األمور.
5- دراسة السليماني )2014(: متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس 

التعليم العام مبدينه ذمار
الشاملة يف  إدارة اجلودة  التعرف على متطلبات تطبيق  إلى  الدراسة       هدفت 
مدارس التعليم العام مبحافظة ذمار، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 

وهي:
أن من أهم متطلبات تطبيق إدارة اجلودة التي حتتاجها مدارس التعليم العام يف 

محافظة ذمار هي:
• دعم اإلدارة التعليمية العليا بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة والتزامها بذلك.	
• نشر ثقافة اجلودة الشاملة يف املدراس.	
• تنمية واختيار القيادة الفاعلة فيا ملدارس.	
• التطوير اإلداري والتربوي للمدرسة باستمرار.	
• التخطيط االستراتيجي للمدارس.	
• تطوير اإلدارة البشرية للمدارس.	
• املتابعة والقياس والتقييم. 	

1- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله )0.05( يف تقدير 
عينة الدراسة ملتطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تُعزى إلى متغير 

النوع واخلبرة واملؤهل.
2- وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللة )	0,0( عند متطلب 
نشر ثقافة اجلودة الشاملة تعزى إلى متغير الوظيفة لصالح اإلدارين.
6	 S.Parashar, N.sharma )2013(: SCHOOL QUALITY ASSESSMENT AND AC	
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CREDITATION )SQAA(: A REFORM PROPOSED BY CENTRAL BOARD OF 
SECONDARY EDUCATION TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF AFFILI	
ATED SCHOOLS:

هدفت الدراسة إلى تعزيز فعالية املدارس التابعة جمللس املركزي للتعليم الثانوي 
)CBSE( من خالل تقييم جودة املبادرة وحتليلها )SQAA( اخلاصة باملدارس الثانوية 
يف الهند، وقد توصلت الدراسة إلى أن مجاالت املبادرة كانت شاملة حيث تضمنت 
مجاالت إدارة اجلودة يف املدرسة، وهي: اجملال الدراسي، ومجال البنية التحتية، 
مجال القيادة ورضا املستفيدين، املوارد البشرية، اإلدارة واحلوكمة. ويشارك فيها 
التعليمية وهذا بدوره سيساهم يف حتسن اجلودة داخل  بالعملية  املهتمن  جميع 

املدرسة، ويف القدرة على مواجهة التحديات التي تعيق إدارة اجلودة.
7- دراسة عاشور وآخرون )2011(: متطلبات تطبيق املعايير العاملية لضمان اجلودة 

واالعتماد املدرسي على التعليم الثانوي العام مبصر:
 هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم متطلبات تطبيق معايير ضمان اجلودة 
واالعتماد املدرسي للتعليم الثانوي يف جمهورية مصر، وذلك من خالل التعرف على 
املعايير العاملية لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي، وخبرات الدول يف ضمان جودة 
التعليم العام، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق معايير ضمان اجلودة 

يف مصر.
للتعليم  أهم متطلبات تطبيق معايير ضمان اجلودة  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 

الثانوي يف مصر هي:
إنشاء جلان متنوعة بغرض دراسة نظم االعتماد العاملي، وصياغة معايير تتالءم 	 

اجلودة  لضمان  العاملية  املعايير  مناقشة  على  والعمل  مصر،  يف  التعليم  بيئة  مع 
وحتديد آليات التنفيذ.

تطوير لوائح ونظٍم إدارية لضمان جودة أداء املهام اخلاصة بضمان اجلودة 	 
واالعتماد.

تأسيس نظام تقنية معلومات لتحسن األداء التنظيمي اخلاص بالتعليم الثانوي.	 
إيجاد ثقافة عامة ومتكاملة للتشجيع والتجديد واالبتكار.	 
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اجلمهورية  يف  اجلامعي  قبل  األهلي  التعليم  تطوير   :)2011( العزاني  دراسة   -8
اليمنية يف ضوء معايير اجلودة الشاملة:

    هدفت الدراسة إلى تطوير التعليم األهلي قبل اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية 
يف ضوء معايير اجلودة الشاملة من خالل التعرف على:

مراحل نشأة التعليم األهلي وتطوره يف اليمن.	 
معايير اجلودة الشاملة التي يف ضوئها ميكن تقييم التعليم األهلي قبل اجلامعي 	 

يف اليمن.
واقع التعليم ما قبل اجلامعي يف اليمن يف ضوء معايير اجلودة الشاملة.	 
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:	 
بناء تصور مقترح لتطوير التعليم األهلي قبل اجلامعي يف اجلمهورية اليمنية يف 	 

ضوء معايير اجلودة الشاملة وتضمنت مجاالت التطوير اآلتي:
مجال اإلدارة املدرسية.	 
مجال املتعلم.	 
مجال املنهج املدرسي.	 
مجال املبني املدرسي.	 

قبل  ما  التعليم  مبؤسسات  اجلودة  حتقيق   :)2010( وعيد  الشناوي  دراسة   -9
اجلامعي مبصر:

    هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتحقيق اجلودة مبؤسسات التعليم ما 
قبل اجلامعي مبصر وذلك من خالل التعرف على:

واقع تطبيق اجلودة مبؤسسات التعليم ما قبل اجلامعي.	 
معرفة مدى مالئمة معايير ضمان اجلودة املصرية لظروف وإمكانيات تلك 	 

املؤسسات. 
املعوقات التي تواجه عملية تطبيق اجلودة يف مؤسسات التعليم ما قبل اجلامعي 	 

يف مصر.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

• وجود العديد من أوجه الضعف يف مجالي القدرة املؤسسية والفاعلية التعليمية 	
يف مدارس التعليم الثانوي أثرت على مستوى اجلودة اخملرجات.

• واملباني 	 والطلبة،  املدرسية،  اإلدارة  مجال  يف  املعوقات  من  العديد  وجود 
والتجهيزات املادية اخلاصة بالعملية التعليمية، واستراتيجيات تطبيق اجلودة، كل 
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التعليم  التعليم خملرجات  لنوعية  اجلودة  تدني مستوى  املعوقات ساهمت يف  تلك 
الثانوي. ويف ضوء تلك النتائج ُوضع التصور املقترح أعاله.

اإلدارة  يف  الشاملة  اجلودة  تطبيق  متطلبات   :)2007( مداوي  آل  دراسة   -  10
السعودية يف ضوء  العربية  باململكة  العام  الثانوي  التعليم  املدرسية مبرحلة 

الفكر اإلداري املعاصر.
هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف املرحلة 
النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  وخلصت  السعودية،  العربية  باململكة  الثانوية 

أهمها:
1 -    من أهم متطلبات عملية تطبيق اجلودة الشاملة ما يلي:

• نشر ثقافة اجلودة الشاملة.	
• مراقبة تطبيق اجلودة الشاملة.	
• القيادة الفعالة.	
• التطوير التنظيمي.	
• تشكيل فرق للعمل والتدريب املستمر.	
• تقييم أداء العاملن.	
• االتصال الفعال.	
• التخطيط للجودة.	

2 -    تواجه عملية تطبيق اجلودة الشاملة العديد من املعوقات منها:
• عدم وضوح رسالة اجلودة لدى القيادات العليا.	
• االفتقار إلى وجود فرق عمل تسعى إلى حتقيق أهداف اجلودة.	
• ضعف أساليب تقييم أداء العاملن، وغياب التخطيط.	

التعليق على الدراسات السابقة:
يختلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة من حيث الهدف؛ إذ يقدم تصوراً 
خاصاً  ليكون  العام  التعليم  ملدارس  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  لضمان  مقترحاً 
باليمن، يف حن أن معظم الدارسات كانت عن دول أخرى، مثل دراسة )عاشورا 

،		0	( يف دولة مصر، ودراسة )الشمري، 8	0	( يف الكويت.
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ويتميز البحث احلالي عن الدارسات اليمينة من حيث أنه ركز على بناء التصور 
املقترح لضمان اجلودة واالعتماد ملدارس التعليم العام يف اليمن يف حن هدفت بقية 

الدراسات إلى أمور مختلفة؛ فـ:
دراسة العزاني )		0	( هدفت إلى تطوير التعليم األهلي قبل اجلامعي يف 	 

اجلمهورية اليمنية يف ضوء معايير اجلودة الشاملة، وبذلك ركز على التعليم 
األهلي فقط. 

دراسـة املطـري )8	0	( ركـزت علـى تهيئـة مـدارس التعليم العام يف اليمن 	 
لالعتمـاد املدرسـي، واعتمـدت الدراسـة علـى محـاور التهيئـة لالعتمـاد املدرسـي.

دراسة السليماني )		0	( هدفت إلى التعرف على متطلبات تطبيق إدارة 	 
اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام مبدينه ذمار.

وقد استفاد البحث احلالي من الدراسات السابقة يف اآلتي:
1- حتديد دور االعتماد املدرسي وضمان اجلودة يف حتسن مستوى اخملرجات 

التعليمية، وحتديد متطلبات ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف اآلتي:
• توفير متطلبات تشريعية، إدارية، ماليه، تعليمية، بشرية... إلخ.	
• توفير معايير تتناسب مع البيئة التعليمية للبالد.	
• القيام بعمليتي التقييم الذاتي واخلارجي.	

2- حتديد أهم مجاالت ومعايير ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي مبساعدة 
النماذج اخلاصة بضمان اجلودة واالعتماد املدرسي للعديد من الدول التي 
أجمعت على أن مجاالت االعتماد املدرسي يف املدارس هي: مجال املنهج 
مجال  املدرسي،  املبنى  مجال  للمعلمن،  املهنية  التنمية  مجال  الدراسي، 

اإلدارة املدرسية، مجال الطلبة، مجال املشاركة اجملتمعية.
3- حصرت الدراسات السابقة مراحل ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف 

مرحلتن هما:
• مرحلة التقييم الذاتي.	
• مرحلة التقييم اخلارجي )االعتماد(.	
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احملور الرابع: مناذج وجتارب لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي:
    ظهر االهتمام بنظام االعتماد وضمان اجلودة منذ القرن العشرين من خالل 
بعض الهيئات املتخصصة لضمان جودة عناصر العملية التعليمية؛ لذا سعت الكثير 
من الدول إلى تطبيق نظام االعتماد وضمان اجلودة للكثير من مؤسساتها التعليمية، 
وأُسست العديد من الهيئات التي يتصف بعضها بالعاملية وبعضها باحمللية وتكون 
ضمن حدود الدولة. وقد كانت الصورة العامة لتلك املؤسسات والهيئات االعتمادية 
أنها تهدف إلى ضمان اجلودة يف املؤسسات التعليمية وحترص على حتقيق أهدافها 
مبستوى يتضمن توفر احلد األدنى من اجلودة، باإلضافة إلى فتح مجال للشراكة 
اجملتمعية من خالل وضع آليات جديدة ومتنوعة للتواصل مع أولياء األمور والطلبة 
وحتمل  القرارات  صناعة  يف  إيجابياً  تواصاًل  معهم  يحقق  مبا  احمللي  واجملتمع 
املسؤولية، وتوظيف قدراتهم ومهارتهم يف حتسن مستوى األداء داخل املؤسسات 
التعليمية؛ واستناداً على ذلك يعرض البحث احلالي العديد من التجارب العربية 

والعاملية التي متثل هيئات ملنح االعتماد املدرسي للمدارس، كما يلي:
:)ISO 9000( )9000 1- منوذج )األيزو

األيزو مصطلح عام لسلسة من املعايير التي وضعتها الهيئة الدولية للمواصفات 
)ISO(، وهي إحدى املنظمات العاملية التي تهدف إلى وضع أمناط ومقاييس عاملية 
التساوي  يونانية تعني  التي يجب تطبيقها. و)ISO( كلمة  لتحديد أنظمة اجلودة 
أو التماثل أو التطابق، وهو مصطلح يعني أن هذا املنتج مت اعتماده من قبل الهيئة 

الدولية للمواصفات القياسية.
وقد مت تطوير نظام )األيزو 9000( ليوافق امليدان التربوي يف اإلصدار )أيزو 
	900( الذي يتضمن )9	( عنصراً متثل مجموعة متكاملة من املتطلبات الواجب 
توفرها يف نظام اجلودة املطبق يف املؤسسة التعليمية للوصول إلى خدمة تعليمية 

عالية اجلودة يوضحها اجلدول اآلتي:
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جدول رقم )0	(: التطبيقات التربوية والتعليمية لعناصر املواصفة األيزو 	900

العناصر الرئيسة 
التطبيقات التربوية والتعليميةملواصفات اجلودة

استعداد اإلدارة التعليمية لتطبيق نظام اجلودة والتزامها بذلك.نطاق مسؤولية اإلدارة
مراجعة العقود 

واالتفاقيات
تنفيذ العقود واالتفاقيات مع املستفيدين من اخلدمة داخل املدرسة أو 

خارجها.
ضبط الوثائق 

تصميم نظام لضبط الوثائق املدرسية.والبيانات

حتديد املدرسة ملتطلبات الشراء وبياناته وعقوده، والتقييم الدقيق نظام الشراء
ملوردي مستلزمات العملية التعليمية.

التحقق من جودة املتطلبات املوردة من املتعلمن أو أولياء األمور.مراقبة العميل للموارد
حتديد مستوى حتصيل املتعلم ومتابعة مدى حتسن أدائه.حتديد املنتج ومتابعته

متابعة تطوير املناهج واستراتيجيات عمليتي التعليم والتعلم ضبط عمليات اإلنتاج
باستمرار.

استمرارية عملية التفتيش واالختبار خالل العام الدراسي وتوثيق نتائج الفحص والتفتيش
هذه العملية.

أجهزة الفحص 
والتفتيش والقياس

حتديد األدوات املستخدمة يف عملية الفحص والتفتيش لعناصر 
العملية التعليمية.

حالة التفتيش 
حتديد أماكن التفتيش والفحص لعناصر العملية التعليمية.والفحص

ضبط املنتجات غير 
املطابقة

وضع إجراءات وطرق لتشخيص وحتديد حاالت النجاح واإلخفاق يف 
اخملرجات.

اإلجراءات التصحيحية
1- تصحيح حاالت القصور أو اإلخفاق يف نتائج العملية التعليمية التي 

تالحظها اإلدارة أو أولياء األمور أو اجملتمع.
2- متابعة حتصيل املتعلمن ملعاجلة مستوياتهم التعليمية.

التخزين والتغليف 
والنقل

- حتديد الوسائل واألساليب املتعلقة بعملية حفظ الوثائق ومستلزمات 
العملية التعليمية.

- اتخاذ إجراءات عملية تُسهِّل جتهيز احتياجات العملية التعليمية.
- توفير أدوات األمن والسالمة للطالب.

حفظ سجالت اجلودة وصيانتها ملستلزمات العملية التعليمية.سجالت اجلودة
املراجعة الداخلية 

تدقيق نظام اجلودة ومراجعته جلميع عناصر العملية التعليمية.للجودة

حتديد االحتياجات التدريبية للوظائف التعليمية واإلدارية واخلدمية التدريب
وحتليلها.

طرق وأساليب لرصد نتائج الطلبة ومراجعتها وتقييمها. األساليب اإلحصائية
 املصدر: العزاني،		0	: 54-55.
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وتتم عملية تطبيق تلك اإلجراءات يف اجملال التربوي من خالل املراحل اآلتية:
• مرحلة التقييم: يتم يف هذه املرحلة التعرف على الوضع العام للمدرسة من 	

املادية  اإلمكانيات  حيث  من  التعليمية  العملية  عناصر  جلميع  التقييم  خالل 
والبشرية، والطريقة التي يطبق فيها نظام التعليم، ونتائج حتصيل الطلبة، ومدى 

العالقة بن املدرسة واجملتمع احمليط اخلارجي.
• مرحلة التطوير وتوثيق اجلودة: يتم إنشاء دليل للجودة يتضمن اإلجراءات 	

وتعليمات العمل وخططه، من أجل ضمان احلصول على نظام اجلودة املطلوب 
بالتعاون مع جميع العاملن يف املدرسة، ومن ثم اعتماده من اإلدارة العليا.

• مرحلة تطبيق نظام اجلودة: يتم يف هذه املرحلة تطبيق نظام اجلودة على 	
املدرسة ووحداتها اإلدارية والفنية، وتقوم املؤسسة املؤهلة وفريق العمل بإدارة 
التعليم باملتابعة والتقييم، والتأكد من تنفيذ اإلجراءات وتعليمات نظام اجلودة 

وتطبيقها. 
• مرحلة إعداد البرامج التدريبية: يتم اإلعداد لبرامج تدريبية خملتلف املستويات 	

اإلدارية للمدرسة من خالل فترة تنفيذ اجلودة مع توزيع املواد التدريبية على 
جميع العاملن املستهدفن من أجل االطالع.

• مرحلة التدريب: يتم تدريب العاملن يف املدرسة ونظام اجلودة )األيزو 	900( 	
وتطبيقاته بحيث يتم تنفيذ التدريب الحقاً لبقية، ويركز التدريب على الطريقة 

املثلى إلجراء املراجعة الداخلية.
• مرحلة املراجعة الداخلية: تتم عن طريق فريق العمل يف املدرسة املطبق بها على 	

نظام اجلودة، والهدف من هذه العملية هو التأكد من قيام املدرسة والعاملن 
بتنفيذ اإلجراءات والتعليميات، واكتشاف حاالت اخللل التي لم تعمل على تطبيق 

تلك اإلجراءات، تليها مراجعة اجلهة العليا للتحقق من تطبيق اإلجراءات.
• مرحلة املراجعة اخلارجية: تقوم اجلهة املانحة للشهادة باملراجعة اخلارجية 	

ومعرفة  احملددة،  واملواصفات  للمتطلبات  اجلودة  نظام  استيفاء  على  للتعرف 
احلاالت غير املطابقة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية ملعاجلتها.

• مرحلة الترخيص: بعد املراجعة اخلارجية من اجلهة املانحة للشهادة، وبعد 	
التأكد من مطابقة اإلجراءات احملددة مسبقاً من اجلهة املانحة يتم منح شهادة 

األيزو )الشناوي؛ وعيد، 0	0	: 246-247(.
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2- جتربة الواليات املتحدة يف االعتماد املدرسي:
تعد الواليات املتحدة األمريكية الرائدة يف مجال االعتماد؛ فالبداية منها منذ 
ومخرجات  اجملتمع  إرضاء  أجل  من  االعتماد  أنشئ  وقد  عام.   )	00( من  أكثر 

املؤسسات التعليمية، والتأكيد على مستوى محدد من اجلودة.
تتولى منظمات خاصة وغير ربحية عملية االعتماد والهدف من ذلك هو االعتماد 
ورقابة اجلودة. وتتبنى تلك املؤسسات والهيئات العديد من املعايير واملتطلبات، وتُعد 
األمريكية ضرورية  املتحدة  الواليات  يف  العام  التعليم  االعتماد مبؤسسات  عملية 
وأساسية لكل مدارس املرحلة األولى والثانية، ملساعدة هذه املدارس على التحسن، 
وتوفير الضوابط اخلارجية، ودعم التغذية الراجعة وتقدميها، ومساعدة األنظمة 

املدرسية على التحسن املستمر.
توجد العديد من الهيئات واملؤسسات اخلاصة باالعتماد منها: هيئة نيوإنيجالند 
األمريكية )NEASC(، اللجنة الدولية واإلقليمية لالعتماد )CIAT(، رابطة الشمال 
 .)SACS( الرابطة اجلنوبية للمدارس والكليات ،)NAS( الغربي للمدارس والكليات
الهيئات  اللجنة الدولية واإلقليمية لالعتماد )CIAT( ألنها من أكثر  اُختيرْت  وقد 

شهرة يف كثير من دول العالم.

     

صور مؤرشفة ملدارس الواليات املتحدة االمريكية

:)CIAT( اللجنة الدولية واإلقليمية لالعتماد
   سيات )CIAT( هي هيئة اعتماد رسمية ودولية متخصصة يف تقييم املدارس، 
ومنح شهادات اجلودة واالعتماد للمؤسسات التعليمية؛ فقد اعتمدت منذ تأسيسها 
تشجع  بكونها  وتتميز  العالم.  حول  دولة   )	00( يف  مدرسة   )		,000( من  أكثر 
املدرسة على االرتقاء مبعايير جودة التعليم التي متثلها هذه الهيئة، وهي اثنا عشر 
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معياراً كاآلتي:
• السلطة واإلدارة: حيث تكون املدرسة معترف بها ومرخصة.	
• الرؤية والرسالة واألهداف: يتطلب أن يتوفر يف املدرسة رؤية ورسالة وأهداف 	

خاصه بها.
• القيادة والتنظيم: حيث يتم توفير قيادة وتنظيم فعالن يعمالن على حتسن 	

مستوى حتصيل الطلبة.
• املوارد املالية: أن يتوفر للمدرسة موارد مالية من أجل تنفيذ الفرص التربوية 	

احملددة يف رسالة املدرسة وفكرها.
• مرافق املدرسة: أن تتوفر اإلمكانيات واملعدات الوظيفية التي تدعم بصورة آلية 	

رسالة املدرسة وأهدافها.
• املوارد البشرية: توفير فريق عالي الكفاءة، ومدرب لدعم عملية تعلم الطلبة، 	

وتنفيذ األعمال اإلدارية لتحقيق رسالة املدرسة.
• املنهج الدراسي: أن تتعامل املدرسة ذات اجلودة مع املنهج وطرق التدريس التي 	

واضحاً  املنهج  يكون  بحيث  للطلبة،  العلمية  القدرات  وتستثير  البحث  على  تعتمد 
ًدا لألهداف املعرفية، وأن تشجع على التفاعل النشط بصورة دائمة لتحصيل  ومحدِّ

املعلومات واملهارات األساسية يف كل مجال.
• املكتبة ووسائل املعلومات والتكنلوجيا: املدرسة ذات اجلودة العالية لها برنامج 	

شامل ومحدد للمكتبة والتكنولوجيا بصورة تدعم رسالة املدرسة.
• خدمات املساعدة وأنشطة الطلبة: توفر املدرسة شبكة من اخلدمات واألنشطة 	

التي تهتم بصحة، وأمان الطلبة وتطوريهم وتعليمهم.
• املناخ العام، واملواطنة، والسلوك: توفر املدرسة مناًخا مناسًبا للتدريس، والتعلم، 	

والعالقات اإليجابية، وتعمل على نشر السلوك األخالقي والقانوني لدى العاملن، 
وتطوير قدراتهم على اتخاذ القرار واملواطنة املسؤولة.

• التقييم والدرجات والنتائج املؤثرة: املدرسة ذات اجلودة تصل إلى نتائج مؤثرة 	
يف تعلم الطلبة، وتستخدم إدارتها نظاًما لتقييم األداء التعليمي والعملي وقياسه.

• التحسن التربوي املستمر: تنتهج املدرسة نهجاً واضحاً خارجياً لتحسن وتطوير 	
املدرسة )أبو رحمة، 8	0	: 68-69(.
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إجراءات االعتماد يف الواليات املتحدة:
تتمثل إجراءات االعتماد يف الواليات املتحدة يف اخلطوات اآلتية:

• تقدم املؤسسة التعليمية إلى مؤسسة االعتماد طلباً للحصول على االعتماد.	
• يطلب من املؤسسة الطالبة لالعتماد تقدمي الوثائق املطلوبة لالعتماد خالل فترة 	

محددة. 
• تتم زيارة املؤسسة الطالبة لالعتماد ومقابلة املسؤولن واألساتذة والطالب 	

وبعض اخلريجن للتحقق من دقة الوثائق التي قدمتها.
• ينضم إلى فريق التقييم مستشارون من وكالة املهنة املطلوب اعتمادها يف الوالية 	
املعنية.
• يُقدم تقرير عن املؤسسة الطالبة لالعتماد إلى الرئيس املسؤول ويُعطى فرصًة 	

للرد على ما جاء يف التقرير.
• يُصدر قرار باالعتماد أو بعدمه، فإذا صدر قرار باالعتماد مدته 	 سنوات وعلى 	

املؤسسة أن تبرهن خالل هذه الفترة أنها مستمرة بتطبيق املعايير وإدخال التطوير 
نحو األفضل )الربيعي، 008	: 			(.

3- جتربة مصر يف االعتماد املدرسي: 
    جتربة مصر من التجارب العربية الرائدة يف مجال االعتماد املدرسي وضمان 
اجلودة، حيث كانت البدايات بإعالن وزارة التربية والتعليم املصرية شعاراً قومياً 
هو »اجلودة للجميع«؛ لذلك مت تشكيل فريق لبناء معايير لالعتماد املدرسي عام 
تأسيس  مت  حتى  اجلهود  واستمرت   .)		8  :	0		 وآخرون،  )عاشوراء  )	00	م( 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )NAQAAEE( عام)	00	م( التي 
ُمنحت االستقاللية مع تبعيتها لرئاسة الوزراء، كما مت وضع وبناء اللوائح واألنظمة 
املنظمة للعمل يف الهيئة، ومنذ العام )009	( بدأت عملية التنفيذ لوثيقة االعتماد 
املدرسي  االعتماد  وثيقة  وقد تضمنت   .)	7	 :	0	9 )رشوان،  مدارس مصر  يف 

العديد من اجملاالت واملعايير، وهي:
أ القدرة املؤسسية، وتتضمن خمسة مجاالت فرعية هي:	-

1- مجال رؤية املؤسسة ورسالتها، وفيه:
• معيار الرؤية.	
• معيار الرسالة.	
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2- مجال احلوكمة والقيادة، وفيه:
• معيار توفر نظام للحوكمة الرشيدة.	
• معيار دعم مجتمع التعلم	

3- مجال املوارد البشرية واملادية، وفيه:
• معيار توظيف املوارد البشرية وتنميتها.	
• معيار توفر املبنى املدرسي املستويف للشروط التربوية.	
• معيار توظيف املوارد املادية واملالية لدعم عمليتي التعليم والتعلم.	

4- مجال املشاركة اجملتمعية، وفيه:
• معيار توفر شراكة فعالة بن املؤسسة واألسرة واجملتمع احمللي.	

5- مجال توكيد اجلودة واملساءلة، وفيه:
• معيار النظام الداخلي لضمان اجلودة.	
• معيار التقييم الذاتي والتحسن املستمر.	

أ الفاعلية التعليمية، وتتضمن اجملاالت الفرعية اآلتية: 	-
6 - مجال املتعلم، وفيه:

• معيار نواجت التعلم املستهدفة.	
• معيار التمكن من املهارات العامة.	
• معيار اكتساب جوانب وجدانية إيجابية.	

7 - مجال املعلم، وفيه:
• معيار التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم.	
• معيار تنفيذ عملتي التعليم والتعلم.	
• معيار استخدام أساليب تقييم فعالة.	
• معيار ممارسة أنشطة مهنية فعالة.	

8 - مجال املنهج الدراسي، وفيه:
• معيار توافر ممارسات داعمة للمنهج.	
• معيار توافر أنشطة تربوية ال صفية داعمة.	

9 - مجال املناخ التربوي، وفيه:
• معيار توفر بيئة داعمة للتعليم والتعلم.	
• معيار توفر بيئة مؤثرة يف العالقات املؤسسية والقيم )الهيئة الوطنية لضمان 	

اجلودة، 		0	: 8	(.



119

تصور مقترح لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي

     

صور مؤرشفة ملدارس التعليم العام املصرية

مراحل االعتماد يف التجربة املصرية:
تتضمن مراحل االعتماد يف التجربة املصرية أربع مراحل هي:

• مرحلة التقييم الذاتي.	
• مرحلة التقييم اخلارجي.	
• مرحلة اتخاذ القرار.	
• مرحلة املتابعة وإعادة االعتماد.	

إجراءات االعتماد يف التجربة املصرية:
• تتقدم املؤسسة التعليمية للهيئة بطلب لالعتماد على افتراض توفر املؤسسة على 	

شروط االعتماد.
• تقوم الهيئة مبخاطبة املؤسسة التعليمية رسمياً بعد التأكد من استيفائها لشروط 	

االعتماد مبا يفيد قبول الطلب خالل مدة ال تزيد عن )0	( يوماً.
• تؤدي املؤسسة التعليمية رسوم االعتماد احملددة من هيئة االعتماد.	
• توفر الهيئة للمؤسسة التعليمية النماذج واالستمارات اخلاصة بعملية االعتماد 	

من أجل البدء يف عملية التقييم واالعتماد.
• توضح الهيئة للمؤسسة التعليمية اإلجراءات التي سيتم اتباعها للقيام بعملية 	
التقييم.
• تعلن الهيئة للمؤسسة التعليمية نتائج التقييم خالل مدة زمنية ال تزيد عن )0	( 	

يوًما، وفق أحد األمرين:
• تكون املؤسسة التعليمية مستوفية ملعايير االعتماد وبذلك متنح االعتماد.	
• يف حال عدم استيفاء املؤسسة التعليمة لبعض املعايير فإنه يتم حتديدها 	

املؤسسة  فتمنح  القصور،  معاجلة  خاللها  من  سيتم  التي  الكيفية  وتوضيح 
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للرد على الهيئة، كما حتدد املدة التي ميكن من خاللها  التعليمية )		( يوماً 
معاجلة القصور ومن املفترض أال تزيد عن )9( أشهر، حيث تقوم الهيئة مرة 
أخرى بإعادة التقييم من أجل منح املؤسسة التعليمية االعتماد أو عدم منحها 

)رشوان، 		0	: 	7	(.
 4- جتربة اليابان يف االعتماد املدرسي:

 اليابان من الدول التي أوجدت لها موقعاً رائداً بن مختلف الدول يف مجاالت 
متعددة. وعلى الرغم من مرورها بظروف سياسية صعبة فإنها قد اهتمت بعملية 
ورواد اجلودة مثل  العديد من علماء  برز  لذا  التنمية؛  أنه أساس  التعليم إلميانها 

أوارد دمينج وايشيكاو وجويل جوارن وغيرهم. 

      

صور مؤرشفة ملدارس التعليم العام يف اليابان

يهتم  الذي   )	00	( »Nisyo-Hyoka« يف عام  اليابان  االعتماد يف  نظام  ظهر 
لضمان  القومية  الوكالة  معايير  وفق  فردية  بصورة  التعليمية  املؤسسات  بتقييم 
اجلودة اليابانية التي تعد هيئة مفوضة من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم 

والتكنولوجيا. ومن أهم معايير هذه الهيئة للقيام بعملية التقييم الذاتي ما يلي:
• فلسفة املؤسسة وأهدافها، الكيان التنظيمي، وسياسيات القبول ونظمه لديها.	
• اإلجراءات والنظم اإلدارية، وسياسة اتخاذ القرارات املؤسسية.	
• تطوير النظم املؤسسية، وتنظيم عمليات التعليم والتدريس.	
• نوعية الهيئة اإلدارية باملؤسسة التعليمية.	
• نوعية الطلبة واحلياة واملدرسة.	
• العملية التعليمة واملناهج واإلمكانيات )الشال، وعمارة، 008	: 			(.	
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خطوات االعتماد يف اليابان:
كل  وحتديد  وضعها،  لتحديد  ذاتية  بدراسة  بعمل  التعليمية  املؤسسة  قيام   -1

املدخالت التي ميكن أن تتقدم بها يف عملية االعتماد.
خالل  من  التعليمية  املؤسسة  وواقع  االعتماد  هيئة  متطلبات  بن  املوازنة   -2

التقرير الذي سيتم تقدميه إلى هيئة االعتماد.
3- التقييم اخلارجي بدون زيارة املؤسسة التعليمية إذ تقوم تتم جلنة متخصصة 
يف مختلف اجملاالت التربوية التعليمية مبناقشة التقارير وحتديد املتطلبات الالزم 

توفرها يف املؤسسة التعليمية لتحصل على االعتماد.
4- التقييم اخلارجي بزيارة فريق من هيئة االعتماد للمؤسسة التعليمية وذلك للتأكد 

من توفر املتطلبات التي حددتها جلنة االعتماد )الشال؛ عمارة، 008	: 			(.
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جدول رقم)		(: معايير االعتماد املدرسي وضمان اجلودة للنماذج: األيزو، األمريكي، الياباني، املصري

مصر اليابان أمريكا األيزو مجال املقارنة

حكومية حكومية مستقلة مستقلة الهيئة

- - - - معايير االعتماد 
املدرسي

الرؤية 
والرسالة 
واألهداف

الرؤية والرسالة 
واألهداف

الرؤية 
والرسالة

فلسفة املؤسسة 
وأهدافها

القيادة الكيان 
التنظيمي 

واإلجراءات 
والنظم اإلدارية

القيادة 
والتنظيم

- مسؤولية اإلدارة التعليمية. 
- تنفيذ العقود واالتفاقيات مع املستفيدين من اخلدمة داخل 

املدرسة.
- حفظ سجالت اجلودة وصيانتها ملستلزمات العملية التعليمية.

التنظيم 
املؤسسي 

وإدارته

املعلم عمليات التعليم 
والتدريس

املوارد 
البشرية

املعلمون  حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية للوظائف التعليمية.

املتعلم سياسيات 
القبول

خدمات 
مساعدة 
وأنشطة 
الطلبة

- مراقبة العملية التعليمية للطلبة.
- متابعة حتصيل املتعلمن ملعاجلة مستوياتهم التعليمية.

- طرق رصد نتائج الطلبة التعليمية ومراجعتها وتقييمها.

اخلدمات 
الطالبية

املنهج 
الدراسي

املنهج الدراسي املنهج 
الدراسي

عملية متابعة تطوير املناهج واستراتيجيات عمليتي التعليم 
والتعلم.

املنهج الدراسي

موارد مالية - موارد مالية - مصادر التمويل

املوارد 
املادية

العملية 
التعليمية

املكتبة ووسائل 
املعلومات 
والتكنولوجيا

نظام الشراء املكتبة وخدمات 
املعلومات

املبنى 
املدرسي 

واإلمكانيات 
املادية

اإلمكانيات املرافق 
املدرسية

- حتديد الوسائل واألساليب املتعلقة بالعملية التعليمية.
- اتخاذ إجراءات عملية تسهل جتهيز احتياجات العملية التعليمية. 
- حتديد متطلبات وبيانات العقود ملستلزمات العملية التعليمية.

اإلمكانيات 
املدرسية

تأكيد 
اجلودة 
واملساءلة

التقييم 
والدرجات 

والنتائج

- املراجعة الداخلية للجودة.
- التحقق من جودة املتطلبات املرسلة من املتعلمن أو أولياء األمور.

- حتديد األدوات املستخدمة يف عملية التقييم.
- استمرارية عملية الفحص والتفتيش لعناصر العملية.

التقييم

املناخ 
التربوي

نوعية الطلبة 
واحلياة املدرسية

املناخ العام  - توفير األمن والسالمة احلياة الطالبية

 املشاركة 
اجملتمعية

نوعية الهيئة 
اإلدارية 

التحسن 
املستمر والسلطة 

واإلدارة
إعداد الباحثة باالستعانة بـ: )رشوان، 		0	: 	7	(، )عودة، 0	0	: 		(، )الشناوي، وعيد،0	0	: 			(، )حسن، 

	00	: 222-218(، )العزاني، 		0	: 54-55(.
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  يتضح من اجلدول السابق أن التجارب األربع قد اعتمدت على معايير متشابهة 
كثيًرا عن مجاالت االعتماد املدرسي ألي هيئة يف أي دولة، وأن وجد  ال تختلف 
والتعليمية  الثقافية  التوجهات  باختالف  أو  التعليمي  التنوع  بسبب  فهو  اختالف 
اآلسيوية  )األيزو(،  األوروبية  قارات:  ألربع  هيئات  متثل  أنها  بحكم  البلدان  لتلك 
)اليابان(، األفريقية )مصر(، األمريكية ) الواليات املتحدة األمريكية(، لذا فإن أهم 
املعايير التي تناولتها تلك النماذج قد ركزت على اإلدارة والقيادة، والطلبة، واملنهج 
الدراسي، واإلمكانيات املادية والبشرية، وتنمية املعلمن واإلدارين، ومصادر التعلم، 
وتقييم الطلبة واملؤسسة التعليمية، واملصادر املالية، ومشاركة اجملتمع يف العملية 

اإلدارية داخل تلك املؤسسات.
الدروس املستفادة من التجارب السابقة:

•  يتم االعتماد املدرسي عبر روابط أو هيئات أو منظمات حكومية أو مستقلة، 	
وهذا يعود إلى النمط اإلداري يف تلك البلدان؛ فنجد أن النموذج األمريكي واأليزو 
يُعدُّ  الذي  تقوم به هيئات ومنظمات غير حكومية تهتم بعملية االعتماد املدرسي 
أساسًيا جلميع املدارس يف الواليات املتحدة، بينما الدول األخرى كمصر واليابان 

فنجد أنها هيئات حكومية.
• االعتماد املدرسي بحاجة إلى نوع من منح الصالحيات واحلد من املركزية 	

العملية  القرارات ملا فيه صالح  لنوع من احلرية إلصدار  الشديدة وإتاحة اجملال 
التعليمية.
• االعتماد املدرسي بحاجة لتوجه رسمي من اجلهات العليا للقيام بدورها يف دعم 	

مراحل االعتماد والعمل على توفير متطلباته.
• االعتماد املدرسي عملية مترابطة وتشاركية بن أعضاء اجملتمع املدرسي وبن 	

اجملتمع احمللي واملهتمن بالعملية التعليمية.
• تتشابه نظم االعتماد املدرسي يف التأكيد على استخدام املعايير العامة والواجب 	

توفرها يف املؤسسة التعليمية الراغبة يف احلصول على االعتماد.
• أوضحت التجارب السابقة أن إجراءات االعتماد املدرسي متشابهة إلى حد 	

كبير، حيث تبدأ بالتقييم الذاتي ودراسته، ومن ثم زيارة الفريق اخلارجي والتأكد 
من نتائج التقييم الذاتي، ثم إعالن نتائج الزيارة بحصول املؤسسة التعليمية على 

االعتماد من عدمه.
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2- منهجية البحث ونتائجه:
يتناول احملور احلالي منهج البحث، والنتائج التي توصلت إليها الباحثة، وذلك 

على النحو اآلتي:
أ- منهج البحث:

      اعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي املسحي واصًفا واقع التعليم العام يف 
املدارس اليمنية، ومن ثَم القيام بعملية حتليل املؤشرات للتعرف على الواقع بصورة 
عميقة. وقد اعتمد البحث احلالي على التقارير واملؤشرات الصادرة عن اجمللس 
العام، وجتارب  التعليم  اجلودة يف  بضمان  املتعلقة  والدراسات  للتخطيط،  األعلى 
الدول يف ضمان جودة التعليم العام من أجل التوصل إلى بناء تصور مقترح لتطبيق 
نظام ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي ملدراس التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية.

 ب. نتــــــــائج البحث:
توصل البحث إلى العديد من النتائج املهمة التي كان الضطرابات األوضاع 

وتأزمها دور واضح يف ظهور كثير منها، وهي مبينة يف اآلتي:
  تعاني أغلب مدارس التعليم العام يف اليمن من انخفاض مستوى اجلودة.. 1
 تدني مستوى حتصيل الطلبة العلمي يف أغلب مستويات التعليم العام ومراحله، . 2

حيث جند ضعًفا واضًحا يف قدرات اكتساب الطلبة للمعارف واملهارات املطلوبة 
للمرحلة التي يدرسونها.

 تواجه العملية التعليمية يف مدارس التعليم العام يف اليمن العديد من الصعوبات . 	
التي تعيق اجلودة تتمثل يف اآلتي:

• صعوبات تتعلق باجلانب اإلداري املدرسي.	
• صعوبات خاصة باملعملن وتنمية قدراتهم.	
• صعوبات تتعلق باملباني املدرسية واملعامل.	
• صعوبات تتعلق باملنهج الدراسي.	
• صعوبات تتعلق بالشراكة اجملتمعية.	

 يعمل االعتماد املدرسي على التأكد من استيفاء املؤسسة التعليمية للحد األدنى . 4
من معايير اجلودة، ومنحها مكانة أكادميية بن املؤسسات التعليمية األخرى.

 أوضحت جتارب الدول أن ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يتم وفق اآلتي:. 5
• يتم االعتماد املدرسي عبر روابط أو هيئات أو منظمات حكومية أو مستقلة. 	
• تتشابه نظم االعتماد املدرسي يف التأكيد على استخدام املعايير العامة والواجب 	

توفرها يف املؤسسة التعليمية الراغبة يف احلصول على االعتماد املدرسي.
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• أن إجراءات االعتماد املدرسي متشابهة إلى حد كبير؛ حيث تبدأ بالتقييم الذاتي 	
ودراسته، ومن ثم زيارة الفريق اخلارجي والتأكد من نتائج التقييم الذاتي، ثم إعالن 

نتائج الزيارة بحصول املؤسسة التعليمية على االعتماد من عدمه.
 أن عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي تتطلب:. 6

• إنشاء هيئة لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي.	
• وضع اللوائح املناسبة لضمان تطبيق نظام اجلودة واالعتماد املدرسي.	
• التخطيط املستمر للجودة داخل املدارس.	
• وضع معايير مناسبة لألنظمة التعليمية املدرسية.	
• نشر ثقافة اجلودة واالعتماد بن جميع العاملن يف املؤسسة التعليمية.	
• حتديث املناهج الدراسية مبا يساهم يف تنمية معارف ومهارات وقدرات الطلبة 	

بصورة تساعدهم على مواجهة احلياة خارج املؤسسة التعليمية.
• التدريب للعاملن داخل املؤسسة التعليمية، التنمية املهنية للمعلمن بكل ما هو 	

جديد من استراتيجيات التعليم النشط واستخدام التقنيات احلديثة.
• املشاركة اجملتمعية من احمليطن باملؤسسة التعليمية والقائمن بالعملية التعليمية.	
• توفير ميزانية مالية للقيام بعملية التقييم.	
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الفصل الثالث

 -  التصور املقترح:
يف  الدول  خبرات  على  والتعرف  النظري،  اإلطار  على  االطالع  من خالل        
تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي والتي أوضحت أن تلك البلدان يف 
عملية تطوير مستمر للمؤسسات التعليمية وذلك من خالل تطبيق عمليات ومراحل 
املستمر  التحسن  بهدف  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  ضمان  ومؤشرات  ومعايير 
للمخرجات التعليمية، ومن خالل دراسة الباحثة لواقع اجلودة يف مؤسسات التعليم 
العام يف اليمن والتي اتضح أنها ماتزال يف اخلطوات األولى لتطبيق نظام اجلودة 
وبحاجة ماسة لاللتحاق بالتطورات اإلدارية التي ينعكس أثرها على جودة اخملرج 
اجلودة  ضمان  لتطبيق  مقترح  تصور  وضع  إلى  الباحثة  توجه  كان  لذا  التعليمي 
واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم العام يف ضوء املتطلبات التي توصل إليها 

البحث احلالي، وذلك من خالل اآلتي:

الشكل رقم)	(: املكونات التنفيذية لتطبيق التصور املقترح

املصدر: إعداد الباحثة مستعينة باإلطار النظري ونتائج البحث
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أواًل: منطلقات التصور املقترح: 
لقد قامت عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف مدارس التعليم 

العام يف اجلمهورية اليمنية بسبب منطلقات عاملية ومحلية وهي:
أ مبررات عاملية:	-
• يُعدُّ االعتماد املدرسي ضرورة فرضتها التغيرات العصر احلالي؛ فتقدم الدول 	

سوق  احتياجات  تلبية  على  وبقدرتها  ومخرجاته،  التعليم  بنوعية  مرتبًطا  أصبح 
العمل.
• مواجهة التغيرات العاملية يف اجملال االقتصادي الذي يفرض التطلع إلى نظام 	

تعليمي مميز ألن التعليم هو الوسيلة احلقة ملواجهة التغيرات العاملية من أجل تكوين 
مواطن ذي قدرات فعالة يف مواجهة التغيرات من حوله.

• ميثل التقدم التكنولوجي القائم على تدفق علمي ومعريف كبير جداً حتدًيا للعقل 	
البشرى واسترجاع املعلومات واملعرفة واستخدامهما يف الوقت املناسب، وهذا يدفع 

بالدولة إلى األخذ بنظام اجلودة.
أ مبررات محلية:	-
• ساهم التوسع الكمي للمؤسسات التعليمة يف ظل وجود تضحية باجلودة فيما يتم 	

تقدميه يف سوء اخملرجات التعليمية، وهو أمر انعكس سلباً على تخرج الطلبة إلى 
سوق العمل أو لاللتحاق للجامعات. 

• زيادة أعداد امللتحقن بالتعليم العام يف مختلف املدراس مما يتطلب جودة يف 	
اخلدمات التعليمية.

• ضعف املناهج الدراسية احلالية وتركيزها على املعارف واملعلومات التي تهتم 	
باحلفظ مع إهمال للجوانب السلوكية واملهارية التي سوف تساعد الطلبة يف حياتهم 

العملية.
• ارتفاع تكلفة التعليم -مع العم أنه مجاني-، ومع ذلك فإن عملية اإلنفاق على 	

التعليم بحاجة ماسة إلى استثمار ناجح وفعال للموارد املتاحة.

ثانيًا: ركائز جناح التصور املقترح: 
• دعم القيادات العليا والتزامها بتطبيق نظام اجلودة واالعتماد املدرسي يف 	

مدارس التعليم العام يف اليمن.
• تفعيل مبدأ املساءلة بحسب القانون ملنع التجاوزات التي قد تعيق عملية تطبيق 	

نظام اجلودة واالعتماد املدرسي يف مؤسسات التعليم العام.
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• منح نوع من الصالحيات لإلدارات املدرسية للقيام بعملية تطوير العمليات 	
اإلدارية يف نطاق ضمان اجلودة.

ثالثًا: أهداف التصور املقترح:
 يبرز الهدف العام للتصور املقترح يف االرتقاء بنوعية اخملرجات التعليمية من خالل 

األهداف التنفيذية اآلتية:
أ تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد املدرسـي يف مدارس التعليم العام يف 	-

اليمـن بحيـث يعمـل علـى:
• رفع مستوى جودة مخرجات التعليم.	
• مساعدة املدارس على حتديد نقاط الضعف والقوة بصورة واقعية والعمل 	

على إيجاد احللول املناسبة لتطويرها.
• رفع مستوى الكفاءة الداخلية للمدارس.	
• حتديث املناهج الدراسية احلالية بحيث يتم تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم 	

بصورة تساعدهم على ممارسة بعض املهام خارج إطار البيئة املدرسية.
• تنمية قدرات املعلمن بصورة تخدم العملية التعليمة بطريقة إيجابية.	
أ االستغالل األمثل للموارد املتاحة داخل املدارس.	-

رابعًا: متطلبات تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي:
أ متطلبات تشريعية:	-
	 .إنشاء نظام لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي ملؤسسات التعليم العام يف اليمن
	.توفير قوانن تشريعية تدعم عمليات تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي
	 حتديث اللوائح والنظم اإلدارية واملالية احلالية مبا يكسبها مرونة أثناء عمليات

تنفيذ إجراءات مراحل االعتماد املدرسي وخطوات تطبيقها.
أ متطلبات إدارية:	-

 	 - إنشاء هيئة قومية لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي مستقله تعمل على:
• كاملة 	 ومؤشرات  معايير  لبناء  املدرسي  باالعتماد  خاصة  جلان  عمل 

ملؤسسات التعليم العام يف اليمن من خالل االطالع على التجارب العاملية واإلقليمية 
والعربية.
• إنشاء وحدات لضمان اجلودة واالعتماد املدرسي يف جميع مكاتب التربية 	

يف احملافظات واملناطق التعليمية.
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• اعتماد آلية لتفعيل العالقات الدولية وتبادل اخلبرات العربية والعاملية يف 	
مجال ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي.

• االعتماد 	 معايير  يتضمن  املدرسي  واالعتماد  اجلودة  لضمان  دليل  بناء 
مبراحل  اخلاصة  التنفيذية  االستراتيجيات  مع  تطبيقها،  يتم  التي  واملؤشرات 

احلصول على االعتماد املدرسي.
	 - وضع استراتيجية خاصة بالتعليم العام بحيث تبثق منها اخلطط االستراتيجية 

اخلاصة باملدارس.
 	 - تدريب اجملتمع املدرسي على التخطيط االستراتيجي وإعداد اخلطط املدرسية 

التي يتم فيها توضيح الرؤية والرسالة واألهداف اخلاصة بكل مدرسة.
 	 - نشر ثقافة اجلودة واالعتماد املدرسي بن جميع العاملن يف املدرسة.

 	 - تشجيع املدارس على القيام بعملية التقييم.
	 - العمل على نشر ثقافة العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد.

7 - تشجيع اجملتمع املدرسي على القيام باإلبداع واالبتكار.

أ متطلبات تعليمية:	-
1- التدريب املستمر على تنمية قدرات املعلمن ومهاراتهم يف مجالي التعليم 

والتعلم.
الطلبة  تنمية قدرات  الدراسية احلالية بحيث تعمل على  املناهج  2- حتديث 

معرفياً ومهارياً ووجدانياً.
3- العمل على توفير البنية التحتية الضرورية لعمليتي التعليم والتعلم يف جميع 

املدارس. 
املدارس  يف  التعليمية  العملية  عن  ومتكاملة  شاملة  بيانات  قاعدة  توفير   -4
عام  لكل  النهائية  بالنتائج  وانتهاًء  للطلبة  والتسجيل  القبول  من  ابتداء 
اإلدارية  وبالعمليات  باملعلمن  اخلاصة  املعلومات  إلى  باإلضافة  دراسي، 

والتعليمية داخل املدراس.
التعليمية  العملية  تطوير  عملية  يف  اجملتمعية  للمشاركة  الفرص  إتاحة    -5
وإعداد اخلطط اخلاصة بتطوير إداء املدارس يف ظل املشاركة اجملتمعية.

أ متطلبات مالية:	-
1- توفير دعم مالي لضمان اجلودة وتطبيقها داخل املدراس.

2- توفير دعم مالي للعمل على صيانة املدارس احلالية، وتوفير ما حتتاجه 
لنجاح العملية التعليمية.

3- توفير حوافز للقائمن على عملية التقييم الذاتي داخل املدارس.
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63 
 

القبول والتسجيل للطلبة    المدارس ابتداء منتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن العملية التعليمية في   -4
العمليات اإلدارية  بو   إلى المعلومات الخاصة بالمعلمين  النتائج النهائية لكل عام دراسي، باإلضافةانتهاًء بو 

 والتعليمية داخل المدراس.
الخاصة    -5 الخطط  وإعداد  التعليمية  العملية  تطوير  في عملية  المجتمعية  للمشاركة  الفرص  وير  بتطإتاحة 

 إداء المدارس في ظل المشاركة المجتمعية. 
 : ةمالي متطلبات -ث
 توفير دعم مالي لضمان الجودة وتطبيقها داخل المدراس. .1
 المدارس الحالية، وتوفير ما تحتاجه لنجاح العملية التعليمية.  صيانةتوفير دعم مالي للعمل على  .2
 الذاتي داخل المدارس.  التقييمتوفير حوافز للقائمين على عملية  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 متطلبات تشريعية 
 

الجودة    - لضمان  نظام  إنشاء 
 .واالعتماد المدرسي 

 توفير قوانين تشريعية لدعم   -
الجودة   قتطبي واالعتماد    ضمان 

 المدرسي.
والنظم    - اللوائح  تحديث 

 اإلدارية  
 الحالية بما يكسبها مرونة أثناء  

إجراءات   تنفيذ  راحل  معمليات 
المدرسي     وخطوات االعتماد 

 ها.تطبيق
 
 
 
 
 
 
 

 متطلبات إدارية 
 
  إنشاء هيئة قومية لضمان  -

  الجودة واالعتماد المدرسي
 ة.مستقل 

تدريب المجتمع المدرسي   -
 .على التخطيط االستراتيجي

نشر ثقافة الجودة واالعتماد   -
 .المدرسي بين جميع العاملين

تشجيع المدارس على القيام   -
 .التقييمبعملية  

العمل على نشر ثقافة العمل    -
الفريق   بروح  والعمل  الجماعي 

 الواحد.
تشجيع المجتمع المدرسي   -

 .على القيام باإلبداع واالبتكار 

  

 

 

 

 

 

 

 متطلبات مالية 
 

لضمان    - مالي  دعم  توفير 
داخل   وتطبيقها  الجودة 

 المدراس.
دعم    - للعمل  توفير  مالي 

المدارس   صيانة  على 
تحتاجه   ما  وتوفير  الحالية، 

 لنجاح العملية التعليمية.
للقائمين    - حوافز  توفير 

عملية   الذاتي    التقييمعلى 
 داخل المدارس.
 

 

 

 

 

 

 متطلبات تعليمية 
تنمية    - على  المستمر  التدريب 

  ي في مجال  همالمعلمين ومهارات قدرات  
 التعليم والتعلم.

الحالية    - الدراسية  المناهج  تحديث 
بحيث تعمل على تنمية قدرات الطلبة  

 معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا.
توفي  - على  التحتية  العمل  البنية  ر 

لتعليم والتعلم في  ا  تيالضرورية لعملي
 جميع المدارس.

شاملة    - بيانات  قاعدة  توفير 
في   التعليمية  العملية  عن  ومتكاملة 

القبول والتسجيل    المدارس ابتداء من
و  بللطلبة  لكل  انتهاء  النهائية  النتائج 

إلى المعلومات    عام دراسي، باإلضافة 
والعمليات اإلدارية    الخاصة بالمعلمين

 والتعليمية داخل المدراس.
إتاحة الفرص للمشاركة المجتمعية    -

 .العملية التعليمية في عملية تطوير 
 

 

 

 

 متطلبات ومعايير تطبيق ضمان الجودة في مدارس التعليم العام في اليمن

الشكل رقم)	(: متطلبات تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي ملدارس التعليم العام يف اليمن

املصدر: الباحثة باالعتماد على نتائج اإلطار النظري.

خامسًا: املعايير املقترحة لتطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي:
يف ضوء نتائج الدراسة املسحية ملؤشرات جودة التعليم العام يف اليمن، يتضح أن 
الواقع التعليمي يعاني من صعوبات جمة؛ ومن هنا مت بناء معايير مقترحة استناداً 

على التجارب التي مت دراستها يف اجملاالت اآلتية:
املنهج   - املعلمن   – املادية  واإلمكانيات  املدرسي  املبنى   - املدرسية  اإلدارة 

املدرسي -املشاركة اجملتمعية - التقييم.
• مجال اإلدارة املدرسية:	
معيار الرؤية والرسالة واألهداف.	 
معيار األساليب الدميوقراطية يف إدارة املؤسسة التعليمية.	 
معيار نظام إداري ومالي متطور.	 
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معيار الثقافة املؤسسية.	 
• مجال املعلم:	
معيار التخطيط. 	 
معيار استراتيجيات عمليتي التعليم والتعلم.	 
مجال املادة العملية.	 
• مجال املنهج الدراسي:	
معيار توفر ممارسات داعمة للمنهج.	 
معيار توفر أنشطة صفية والصفية.	 
• مجال الطلبة:	
معيار التمكن من البنية املعرفية للمواد الدراسية.	 
معيار التمكن من املهارات األساسية.	 
معيار التمكن من املهارات االجتماعية.	 
معيار التمكن من اجلوانب الوجدانية.	 
التمكن من املهارات العامة.	 
• مجال اإلمكانيات املادية:	
معيار املبنى املدرسي املناسب.	 
معيار البنية الداعمة لعمليتي التعليم والتعلم.	 
معيار توظيف املوارد املالية واملادية لدعم عمليتي التعليم والتعلم.	 
معيار املصادر التعليمية اخلاصة بتحقيق نواجت التعلم.	 
• مجال ضمان اجلودة واملساءلة: 	
معيار توفير نظام داخلي لضمان اجلودة.	 
معيار التقييم الذاتي والتحسن املستمر.	 
• مجال املشاركة اجملتمعية:	
معيار توفير شراكة فعالة بن األسرة واملؤسسة التعليمية.	 
معيار تعاون املؤسسة مع اجملتمع احمللي يف تفعيل الشراكة اجملتمعية.	 
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سادسًا: مراحل تطبيق التصور املقترح: 
  تتمثل مراحل تطبيق النموذج املقترح لتطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي 

يف املؤسسات التعليمية كما يلي: 
• مرحلة اإلعداد والتأهيل: 	

ال بد يف هذه املرحلة أن يتم إنشاء وحدات داخلية لضمان اجلودة واالعتماد 
املدرسي داخل املدارس حتت قيادة وحدة املنطقة التعليمية التابعة ملكتب التربية 
اخلاصة باحملافظة التي تتبع مباشرة هيئة ضمان اجلودة واالعتماد املدرسي. تقوم 
هذه الوحدات بنشر ثقافة اجلودة واالعتماد املدرسي بن جميع العاملن يف اجملتمع 
املدرسي، باإلضافة إلى تدريبهم على القيام بخطوات التقييم الذاتي داخل املدرسة.

• مرحلة التقييم الذاتي:	
تقوم املدرسة بتقدمي طلب للحصول على االعتماد املدرسي من هيئة االعتماد، 
عبر  ومؤشراته  املدرسي  االعتماد  معايير  عن  )ذاتية(  تفصيلية  دراسة  تعد  ثم 
توفير وثائق رسمية توضح كل ما يدعم الدراسة الذاتية، وتعمل على تقدميه إلى 
اللجنة اخملتصة التابعة لهيئة االعتماد؛ لتشكل القاعدة واألساس يف عملية التقييم 

اخلارجي التي ستقوم به هيئة االعتماد.
• مرحلة التقييم اخلارجي: 	

    تقوم هيئة االعتماد بتشكيل جلنة من اخملتصن لدراسة وثائق )الدراسة الذاتية( 
املقدمة من املدرسة الراغبة يف احلصول على االعتماد املدرسي، وتقوم تلك اللجنة 
بالزيارة امليدانية للتأكد من مصداقية تلك الوثائق بشكل مباشر لتقييم مستوى أداء 

املدرسة، يف ضوء ذلك يتم إعداد تقرير يُقدم إلى هيئة االعتماد.
• مرحلة القرار: تقوم هيئة االعتماد بدراسة التقرير -الدراسة الذاتية والتقييم 	

اخلارجي- املقدم من املدرسة واللجنة، وتتم عملية نشر القرار علنياً بن جميع 
املدارس وهيئة االعتماد إذ يتم اتخاذ إحدى القرارات التالية:

• منح االعتماد: يشير هذا القرار إلى أن املدرسة مستوفية جلميع معايير 	
االعتماد، وبذلك يتم منح شهادة االعتماد.

• منح االعتماد بشروط: يشير هذا القرار إلى أن املدرسة مطالبة بتصحيح 	
بدون  االعتماد  شهادة  على  للحصول  تدعمها  بصورة  فيها  املوجودة  األخطاء 

شروط. مُتنح املدرسة مدة زمنية مناسبة لتصحيح تلك األخطاء.
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• رفض االعتماد: ال يتم منح االعتماد للمدرسة؛ خملالفتها للمعايير، ولقوانن 	
الهيئة وأحكامها.

• مرحلة املتابعة )ما بعد االعتماد(: تبدأ هذه املرحلة بعد منح املدرسة شهادة 	
االعتماد أو منح االعتماد املشروط، إذ تقوم هيئة االعتماد بعمل زيارات ميدانية 
خالل فترات محددة للتأكد من التزام املدرسة مبعايير االعتماد والتوصيات 
بتلبية  املدرسة  تلتزم  لم  فإذا  املستمر،  والتطوير  التحسن  بعمليات  املرتبطة 

معايير االعتماد خالل فترة االعتماد يتم سحب االعتماد منها.
سابعًا: معوقات التصور املقترح:

• ضعف دعم القيادات العليا لتطبيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العام.	
• ضعـــف املـــواد املاليـــة املتاحـــة لعمليـــة التطبيـــق لنظـــام ضمـــان اجلـــودة 	

واالعتمـــاد املدرســـي.
• مقاومة املستويات اإلدارية اخملتلفة للتغيير. 	
• ضعف نشر ثقافة االعتماد املدرسي بن أعضاء اجملتمع املدرسي.	
• زيادة األعباء اإلدارية داخل املدارس.	

 4-  املقترحات:
• إجراء دراســـة عن معوقات تطبيق ضمان اجلودة واالعتماد املدرســـي 	

ـــام. ـــم الع يف مـــدارس التعلي
• إجـــراء دراســـة عـــن معاييـــر االعتمـــاد املهنـــي ملعلمـــي مـــدارس التعليـــم 	

الثانـــوي.
5- التوصيات:

• العمل على وجود استقرار دائم يف البالد من أجل حتقيق دور التعليم 	
يف التنميـــة.

• نشـــر ثقافـــة اجلـــودة علـــى جميـــع املســـتويات اإلداريـــة لـــوزارة التربيـــة 	
والتعليـــم.

• االهتمام بتنمية الكوادر اإلدارية لنجاح مشاركتهم يف مراحل االعتماد 	
املدرســـي.
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6- اخلامتة:  

يظل التعليم األساسي هو البداية لتنمية اليمن والنهوض به وذلك لدوره الواسع 
واملهارات  والكتابة  للقراءة  األساسية  املهارات  األجيال يف  قدرات  بناء  النطاق يف 
احلياتية األخرى التي تظل معه طوال فترة حياته؛ لذا فإن معظم األسر اليمنية 
التعليم،  املهارات األساسية يف مدارس تتميز بجودة  أبناؤهم  يفضلون أن يكتسب 
ال سيما أن املكانة التربوية تكون للمدارس التي متتلك كوادَر تعليمية، وتوفر كل ما 
يلزم من معامل ووسائل تعليمية متنوعة وتتيح الفرص ملشاركة األسر يف معاجلة 
الصعوبات التي تواجه أبناءهم، وتظل هي األساس الذي تبحث عنه تلك األسر. 
ومبا أن التعليم العام هو األساس واألكثر انتشاًرا يف اليمن بسبب الزيادة السكانية 
من الفئة العمرية من )18-7( سنة فإن عملية جتويده وتوفير اخلدمات التعليمية 
لطالبه هي ما نحاول الوصول إليه؛ لذا فإن تطبيق نظام ضمان اجلودة واالعتماد 
املدرسي يعد احلل األمثل واملتاح للجميع من أجل الوصول للجودة التي نسعى إليها.
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املراجع:  

أواًل: املراجع العربية:

1- املالكي، عبد الرحمن بن دخيل )		0	(: متطلبات تطبيق معايير االعتماد املدرسي يف مدارس 
التعليم العام من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية ومشريف اإلدارة املدرسية مبكة املكرمة، 

مجلة الشرق األوسط للعلوم اإلنسانية والثقافية، اجمللد )	(، العدد )	(، ص: 9	 - 89.
يف  قطر  لدولة  املدرسي  االعتماد  معايير  تطبيق  إمكانية   :)	0	0( أحمد  بسام  عودة،   -2
املدارس الثانوية يف محافظة العاصمة عمان ومعيقات تطبيقها واحللول املقترحة، رسالة 

ماجستير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.
3- العبري، خلف بن مرهون وآخرون )9	0	(: رؤية مقترحة لالعتماد املدرسي بسلطنة عمان 
يف ضوء خبرة كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا، مجلة العلوم التربوية، العدد )	(، 

اجلزء )	(، ص: 336-406.
4- املطري، سميرة صالح محمد )8	0	(: أمنوذج مقترح لتهيئة مدارس التعليم العام يف اليمن 
لالعتماد املدرسي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كلية 

التربية، جامعة صنعاء، اليمن.
5- أبو رحمة، محمد حسن )8	0	(: متطلبات معايير االعتماد املدرسي لضمان تطبيق اجلودة 
يف مدارس التعليم العام، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة القرآن الكرمي وتأصيل العلوم، 

فلسطن.
املدرسي ومعوقاته يف  )8	0	(: متطلبات تطبيق معايير االعتماد  راتب أحمد  العجرمي،   -6
املدارس اخلاصة يف العاصمة َعمان من وجهة نظر القادة التربوين، رسالة ماجستير 

منشورة، قسم اإلدارة واملناهج، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن.
7- معروف، منار جمال )8	0	(: مقومات تطبيق االعتماد األكادميي يف جامعة تشرين، مجلة طرطوس 

للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الهندسية اجمللد )	(، العدد)	(، ص: 9		 - 9		.
ورقة علمية  املدرسي يف مصر،  االعتماد  واقع   :)	0		( مها محمد محسن  العليم،  8- عبد 
مقدمة للمؤمتر العلمي الدولي الثاني للقياس والتقييم يف مصر بجامعة الزقازيق للفترة 

0	 - 		 يوليو 2016-م.
9- اجمللس األعلى للتخطيط )		0	(: مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية: مراحله وأنواعه 

اخملتلفة، 2014-2013، اجلمهورية اليمينة، رئاسة الوزراء، األمانة العامة.
10- السليماني، منى صالح محمد )		0	(: متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس 

التعليم العام مبدينة ذمار، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة ذمار.
11- اجمللس األعلى للتخطيط )		0	(: مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية: مراحله وأنواعه 

اخملتلفة، 2013-2012، اجلمهورية اليمينة، رئاسة الوزراء، األمانة العامة.
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12- رشوان، أمل شوقي ثابت )		0	(: تصور مقترح حلل مشكالت تطبيق اجلودة واالعتماد يف 
التعليم ما قبل اجلامعي، مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، العدد )		(، ص: 			 - 87	.
13- اجمللس األعلى للتخطيط )		0	(: مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية: مراحله وأنواعه 

اخملتلفة، 2012-2011، اجلمهورية اليمينة، رئاسة الوزراء، األمانة العامة.
14- الهاجري، عبد العزيز بن سعيد )		0	(: سبل حتقيق التكامل والتنسيق بن اجلامعات 
وإدارات التربية والتعليم لتطبيق معايير االعتماد املدرسي، مؤمتر اللقاء السنوي السادس 
عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( – االعتماد املدرسي، للفترة 
من 6-4 فبراير، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص: 	0	 - 8		.
15- اللجنة الوطنية لضمان اجلودة واالعتماد )		0	(: وثيقة معايير ضمان اجلودة واالعتماد 

ملؤسسات التعليم ما قبل اجلامعي، وثيقة التعليم األساسي، جمهورية مصر.
16- عاشورا، نيللي السيد وآخرون )		0	(: متطلبات تطبيق املعايير العاملية لضمان اجلودة واالعتماد 

على التعليم الثانوي العام مبصر، مجلة القراءة واملعرفة، العدد )			(، ص 			 - 			.
17- العزاني، منير صالح محمد )		0	(: تطوير التعليم األهلي قبل اجلامعي يف اجلمهورية 
اليمنية يف ضوء معايير اجلودة الشاملة، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات 

التربوية، مصر
18- البنك الدولي )0	0	(: اجلمهورية اليمنية: تقرير حول وضع التعليم التحديات والفرص.

19- الشناوي، أحمد محمد وعيد، هالة فوزي )0	0	(: حتقيق اجلودة مبؤسسات التعليم ما 
قبل اجلامعي مبصر، مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد )7	(، 07	 - 	0	.

20- مقبل، سعيد عبده أحمد )0	0	(: مشكالت التعليم العام يف الوطن العربي، مركز عبادي 
للدراسات والنشر، صنعاء: اليمن.

21- الصعر، أمة السالم مقبل )0	0	(: بناء منوذج خلطة مدرسية استراتيجية ملدارس التعليم 
العام يف اجلمهورية اليمنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، 

اليمن.
مجتمع  يف  الفعالة  التربوية  اإلدارة  توجهات   :)	0	0( ورضا  بيومي  واملليجي،  22- ضحاوي 

املعرفة، الطبعة )	(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
23- الشال، محمود مصطفي وعمارة، سامي فتحي )009	(: متطلبات تهيئة مدارس التعليم 
مبحافظة البحيرة لتطبيق االعتماد وضمان اجلودة، مجلة كلية الزقازيق، العدد )		(، 

ص: 99	 - 			.
24- محمد، أشرف السعيد )008	(: اجلودة الشاملة.

25- الطائي، يوسف حجيم وآخرون )008	(: إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، دار 
الوراق، الطبعة )	(، عمان، األردن.

26- الربيعي، سعيد بن حمد )008	(: التعليم العالي يف عصر املعرفة التغيرات والتحديات 
وآفاق املستقبل، الطبعة )	(، دار الشروق، عمان.
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27- أحمد، على احلاج )008	(: مسيرة التعليم األساسي والثانوي يف البالد العربية، بحث 
لعام  واالجتماعية  اإلنسانية  والعلوم  واآلداب  للعلوم  السعيد  مؤسسة  جائزة  إلى  مقدم 

008	، صنعاء، اليمن.
28- مجيد، سوسن شاكر والزيادات، محمد عواد )007	(: إدارة اجلودة الشاملة تطبيقات يف 

الصناعة والتعليم، الطبعة )	(، دار الصفاء، عمان.
29- البهواشي، السيد عبد العزيز )007	(: معجم مصطلحات االعتماد وضمان اجلودة يف 

التعليم العالي، الطبعة )	(، عالم الكتب، القاهرة، مصر.
للنشر  املعرفة  كنوز  دار   ،)	( الطبعة  الشاملة،  اجلودة  إدارة   :)	00	( منير  زيد  30- عبوي، 

والتوزيع، عمان.
الشاملة  إدارة اجلودة  تقييم فرص تطبيق مدخل   :)	00	( 31- سباعي، أحمد سيد محمد 
كمرتكز لتحسن جودة أداء العملية التعليمية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، 

جامعة أسيوط، القاهرة.
32- وزارة التربية والتعليم )	00	(: التشريعات التعليمية، مطابع الكتاب املدرسي، صنعاء، اليمن.

33- حسن، سالمة عبد العظيم )	00	(: االعتماد وضمان اجلودة يف التعليم، دار النهضة 
العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.

التدريس  هيئة  أعضاء  إدراك   :)	00	( فتحي  سامي  وعمارة،  السعيد  عادل  البناء،   -34
التعليم  مبؤسسات  تطبيقه  تواجه  التي  والصعوبات  اجلودة  وضمان  العتماد  ملتطلبات 
العالي يف مصر: دراسة ميدانية، املؤمتر القومي السنوي الثاني عشر )العربي الرابع(، 

املنعقد يف الفترة 19-18 ديسمبر، جامعة عن شمس.
اجلودة  وضمان  االعتماد  يف  عاملية  مناذج   :)	00	( الدين  عز  محمود  الهادي،  عبد   -35
للمؤسسات التعليمية، املؤمتر العلمي السنوي الثالث، املنعقد 30-29 يناير، اجلزء)	(، 

بني سويف: كلية التربية.
العام  التعليم  ندوة  وثائق  والتأهيل،  الوظيفي  االحتياج  املعلم بن  التعليم)000	(:  36- قطاع 

وآفاق تطويره، وزارة التربية والتعليم، صنعاء، اليمن، ص: 7		 - 7		.
والتوزيع  للنشر  املسيرة  دار  الشاملة،  اجلودة  إدارة   :)	000( حمود  كاظم  اخلضير،   -37

والطباعة، الطبعة )	(، عمان، األردن. 
38- األحمد، عدنان وآخرون )999	(: تطوير نظم اجلودة يف التربية، املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم، دمشق، سوريا )كتاب مترجم(.
39- ابن منظور، محمد )997	(: لسان العرب، الطبعة )	(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

لبنان.
40- أبو حرب، محمد خير)	98	(: املعجم املدرسي، )د. ط(، دار طالس للدراسات والترجمة، 

دمشق، سوريا.
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ثانيًا: املراجع األجنبية:

1	 Md. Mahmood Alam )2015(: Quality Assurance in School Education: http://
ndpublisher.in/admin/issues/LCV	N	q.pdf.
2	 Al-Haj Ibrahim, Hassan )2014(: Quality Assurance and Accreditation in Ed	
ucation, Open Journal of Education, January 	0		, 106- 110.
3-  Parashar, N.sharma )2013(: SCHOOL QUALITY ASSESSMENT AND 
ACCREDITATION )SQAA( – A REFORM PROPOSED BY CENTRAL 
BOARD OF SECONDARY EDUCATION TO ENHANCE THE EFFEC	
TIVENESS OF AFFILIATED SCHOOLS. International Technology, Educa	
tion and Development Conference, 4-5 March 	0		, P 2848-2856
4	 Mensching, Brian)2012(: SCHOOL ACCREDITATION AND ITS IM	
PACT ON OUR WELS SCHOOLS. Master of Science Degree in Education. 
Martin Luther College New Ulm, MN.
5	 Tenth Indian Reprint,)2003(,NEW WEBSTERS DICTIONARY of the En	
glish Language, published by s.s.Chhabra for Surjeet Publications

ثالثًا: املواقع اإللكترونية:

6	 https://yemen	nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11548 





140

 مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

140140

مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن 
تقرير تنموي

   

الفريق 

الدكتورة / أحـــالم القبــاطي

أ. وليد احمد الغشم                                     أ. أمل مكنون

أ. عفاف أبو أصبع                                      أ. محمد العمري

أ. أنور الشرعبي                                         أ. فاطمة الصلوي

 أ. إبراهيم جعدار                             أ. مجيب الرحمن املنقذي

 أ. إلهام عبد الباقي عبد امللك

يوليو 2021



141

 مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

فهرس احملتويات

الصفحةاحملتوى 
			امللخص
			                                                                               املقدمة

150-147الفصل األول: الصراع يف اليمن

7		أوالً: أسباب الصراع يف اليمن
8		ثانياً: املشاكل واآلثار التي خلفها الصراع يف اليمن

160-151الفصل الثاني: مفاهيم ومجاالت إعادة اإلعمار بعد الصراع
183-161الفصل الثالث: حتديات إعادة اإلعمار يف اليمن ومتطلباته

			أوالً: التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف اليمن
			 ثانياً: محاور متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن

200-184الفصل الرابع: مقترح آليات إعادة إعمار اليمن
00	 التعقيب

	0	التوصيات
	0	 املراجع



142

 مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

امللخص:  

يف  خلفها  التي  واآلثار  واملشاكل  الصراع،  أسباب  احلالي  التقرير  يتناول 
اليمن، ويسلط الضوء على مفهوم اإلعمار ومجاالته، والتحديات التي تعيق عملية 
اإلعمار يف اليمن، كما تناول متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب متطلبات التحول 
املدنية،  الدولة  مبدأ  وإرساء  احلوكمة  نظام  وأهمية  واالستقرار  األمن  السياسي 
إلى جانب متطلبات املساعدات اإلنسانية، ومتطلبات اجلانب اإلداري، ومتطلبات 
إعمار اجلانب االقتصادي، ومتطلبات إعمار اجلانب االجتماعي والبنية التحتية، 

باإلضافة الى متطلبات املساواة بن اجلنسن.
وقد خلص التقرير إلى تقدمي مقترح حول آليات إعادة اإلعمار يف اليمن ضمن 

ستة محاور أساسية، حيث تطرق إلى:
 أوالً: آلية إعادة االستقرار واألمان من خالل تنفيذ املصاحلة الوطنية، والعدالة 

االنتقالية، وإعادة صياغة السياسات املتعلقة باألمن. 
ثانياً: آلية تعزيز التدخالت اإلنسانية يف اليمن، من خالل تفعيل نظام املساعدات 
املتكاملة منسقة من أجل حماية احلياة  إجراءات  التي متثل حزمة من  اإلنسانية 
واستمرارها، واحلفاظ على الكرامة اإلنسانية، وضمان حماية املدنين، ومساعدة 

عودة النازحن ودمجهم، واملساعدة يف إنعاش النشاط االجتماعي والقتصادي.
ثالثاً: آليات إعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية التي تتناول معايير طرق ردم 
الفجوة بن كٍل من اإلغاثة والتنمية، إلى جانب بناء املؤسسات وتعزيز استقالليتها 
لضمان اإلدارة االقتصادية، باإلضافة إلى أهمية بناء قدرات رأس املال البشري على 
املستوى احمللي والوطني من خالل وضع السياسات، وحتديد االحتياجات، والقدرة 
على التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم جلميع البرامج، كما تناول التقرير أهمية 

إعداد قاعدة بيانات تكنولوجية لدعم إعادة اإلعمار والتنمية.
مالياً  مستقلة  عامة  هيئة  إنشاء  املتمثلة يف  اإلداري  اإلعمار  بناء  آلية  رابعاً: 
وإدارياً تقوم وفق بنية مؤسسية سليمة تلتزم الشفافية واحليادية يف أعمالها، فهناك 

طرق وآليات مقترحة لتحسن فعالية قطاع املوارد البشرية.
تفعيل  تتناول ضرورة  وهي  االجتماعية  التنمية  إعمار  إعادة  آليات   خامساً: 
مفهوم املواطنة وتوطيد معاييرها، وإشراك اجملتمعات إلعادة البناء على مستوى 
شركاء التنمية، وحتقيق األمن الغذائي بتعزيز التماسك االجتماعي. كما استعرض 
)قطاع  التحتية  البنى  يف  املتضررة  الرئيسة  للقطاعات  واملعاجلات  اآلليات  أهم 
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قطاع  النقل،  قطاع  والطاقة،  املياه  قطاع  التعليم،  قطاع  الصحة،  قطاع  اإلسكان، 
السياحة(.

سادساً: آليات املساواة بن اجلنسن من خالل أهمية العمل على تفعيل املشاركة 
الكاملة للنساء يف كل جوانب احلياة العامة، وفى اجملاالت السياسية واالقتصادية 
والقوانن  الدستورية  الفعال لألحكام  للتنفيذ  قانونية  أطر  وإيجاد  بصفة خاصة، 

التي تعزز وحتمي حقوق النساء والفتيات.
يف اخلتام يشير التقرير إلى أن إيقاف الصراعات أصبح ضرورة ملحة، وأن 
الشروع يف حوار السالم واملصاحلة الوطنية والعمل على تنفيذ العدالة االنتقالية 
الشخصية،  املصالح  على  الوطنية  املصلحة  تغليب  يجب  وأنه  اإلعمار،  لبدء  مهم 
أنظمة  املؤسسي يف  البناء  لتحديث  ملا  االجتماعي  النسيج  بناء  يف  قدماً  واملضي 
وتعزيز مشاركة  القضائي،  إلى حتديث اجلهاز  الدولة من أهمية قصوى. إضافة 
السياسية  للمشاركة يف احلياة  أمام جميع أطياف اجملتمع  وإفساح اجملال  املرأة، 
واالقتصادية، وتعزيز االقتصاد من خالل فتح باب االستثمار وتشجيع املستثمرين.

الكلمات املفتاحية: مقترح، آلية إعادة اإلعمار.   
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املقدمة  

إن الصراع احلالي يف اليمن ليس وليد اللحظة؛ بل هو تراكمات من الفترات 
التي اتسمت باالضطراب السياسي واالقتصادي، فلم يواجه اليمن وضعاً مشابهاً 
لالزمة احلالية التي تتسم بوضع اقتصادي خانق، وانخفاض يف التحويالت املالية 
من اخلارج، وتراجع يف عوائد الصادرات من الثروات الطبيعية للبلد، كل ذلك فيما 
تلوح يف األفق مؤشرات ودالئل عن قدوم مجاعة واسعة النطاق. وال بد من أخذ 
ذلك بعن االهتمام والتركيز على إعادة اللحمة اجملتمعية وبناء النسيج االجتماعي 
ما لم فإن اجلهود التي تبذل –وستبذل- إلعادة اإلعمار ستكون عملية شاقة وقد 

تضيع هدراً.
على أي حال، فإن للصراع األخير آثار مدمرة على البنية التحتية وعلى اجملتمع 
املياه  شبكات  نصف  قرابة  أن  تقاريره  أحد  يف  الدولي  البنك  أشار  وقد  بأسره، 
والصرف الصحي قد ُدمرت، وأن قرابة ربع شبكات الطرق قد ُهدمت إما جزئًيا أو 
كلًيا يف عشر مدن مينية مت فيها املسح خالل العام 		0	، إضافة إلى تراجع إنتاج 

الطاقة الكهربائية إلى النصف. وال ننسى الدمار الذي أصاب مرافق التعليم.
 ومع تفاقم حدة الصراع منذ ذلك العام، فمن املتوقع أن يفوق مستوى الدمار 
الرئيسة فضاًل عن  املدن  الكهرباء يف  انعدمت  فقد  كبير؛  بشكل  التقديرات  تلك 

املناطق النائية. 
يف بداية 7	0	 أوضحت األمم املتحدة أن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية على 
مستوى العالم، وأنه على حافة هاوية اجملاعة احملققة إذا لم يتم تدارك األوضاع 
وإنهاء الصراعات واحلروب، فحتى إبريل 8	0	 كان حوالي )22.2( مليون ميني 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم )8.4( مليون إنسان معرضن خلطر اجملاعة.
الناجت احمللي اإلجمالي  انخفاض يف  االقتصاد فقد عانى هو اآلخر من  أما 
%( من األسر مصدر   	0( و7	0	، يف حن فقدت   	0		 )47.1%( بن  بنسبة 
دخلها األساسي. ويف 7	 فبراير 		0	 أعلنت األمم املتحدة أن اليمن مقدم على 
مجاعة واسعة النطاق تهدد أرواح املالين، وأن متويل جهود اإلغاثة املنقذة للحياة 
اليمنين على املوت جوًعا يف ظل هذه  غير كاٍف؛ إذ يشرف عشرات اآلالف من 
الوفاء  على  قادرة  غير  اإلغاثة  وكاالت  يجعل  املوارد  ُشح  إن  ثم  السيئة،  األزمة 

باالحتياجات وإنقاذ األرواح.
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كما أكدت األمم املتحدة أن من املتوقع وصول عدد من سيعانون من اجملاعة 
		0	. كما أكدت أن  العام  إلى )		( مليون شخص هذا  اليمن  بشكل مباشر يف 
هناك ما يقرب من )0	( ألف شخص مشرفن على املوت جوًعا بالفعل، وبأنه ال 

يفصل )	( مالين شخص آخر عن اجملاعة سوى خطوة واحدة.
ومن املؤسف يف الوقت الراهن عدم وجود مؤشرات أن األزمة احلالية ستنتهي، 
على  يعملوا  وأن  السالم،  إلى  يجنحوا  أن  األطراف  جميع  على  يتوجب  هنا  ومن 
املنهجي  التخطيط  على  والعمل  احلرب،  إليقاف  االختالفات  وحل  الصراع  إنهاء 
لعملية إعادة اإلعمار التي أصبحت ضرورة على مستوى جميع األصعدة، فقد أثبتت 

التجارب الدولية على ضرورة البدء مبكراً يف التخطيط إلعادة اإلعمار.
واآلليات  اإلجراءات  من  شاملة  مجموعة  إيجاد  إلى  احلالي  التقرير  يسعى 
املقترحة الساعية الى تلبية احتياجات اليمن إلعادة اإلعمار واحليلولة، دون تصاعد 

النزاع وتنامي العنف، والتركيز على األسباب اجلذرية وتدعيم السالم املستدام. 

أهداف التقرير:  

الهدف العام: املساهمة يف إيجاد إجراءات وآليات مقترحة إلعادة اإلعمار 
يف اليمن.

األهداف الفرعية: 
• حتديد أسباب الصراع القائم يف اليمن.	
• حتديد املشاكل واآلثار التي خلفها الصراع يف اليمن.	
• حتديد املفاهيم واجملاالت اخلاصة بإعادة اإلعمار. 	
• حتديد التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف اليمن.	
• اإلسهام يف وضع مقترحات وآليات إلعادة اإلعمار يف اليمن.	

مصطلحات التقرير:   

التي  والعوائق  الصعوبات  لنوعية  وفًقا  تُوضع  مستقبلية  منهجية  مقترح: خطوات 
تواجه إعادة اإلعمار، باإلضافة إلى متطلبات اإلعمار يف اليمن التي كشف عنها 
مشاريع  تنفيذ  على  واإلعمار  التنمية  مختصي  مساعدة  بغرض  احلالي،  التقرير 

إعادة اإلعمار.
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محاور  جميع  تشمل  تنفيذية  إجرائية خلطوات  حزمة  هي  اإلعمار:  إعادة  آليات 
إعادة اإلعمار، وقد حددها التقرير احلالي يف: آلية إعادة االستقرار واألمان – آلية 
سبل تعزيز التداخالت اإلنسانية يف اليمن - آلية إعادة اإلعمار للتنمية االقتصادية 
آليات   - االجتماعية  التنمية  إعمار  إعادة  آليات   – اإلداري  اإلعمار  بناء  آلية   -

املساواة بن اجلنسن.

منهجية التقرير:   

مت االعتماد على عدد من املصادر والبيانات األولية والثانوية، إضافة إلى املعلومات 
التاريخية عن الصراعات وقد مت استخدام األسلوب االستنباطي يف حتليل البيانات 

واملعلومات.
1- النطاق اجلغرايف والفترة الزمنية للتقرير:

يغطي التقرير الفترة التي حدث فيها الصراع منذ العام 		0	م حتى العام 
الناجمة عنه يف عموم محافظات اجلمهورية  التأثيرات  ويتناول  		0	م، 

اليمنية. 
2 - فريق العمل:

الصفةالفريقم
رئيس الفريق البحثيالدكتورة/ أحـــالم القباطي

باحث وليد الغشم	
باحثةأمل مكنون	
باحثمحمد العمري	
باحثةعفاف أبو أصبع	
باحثأنور الشرعبي	
باحثإبراهيم جعدار	
باحثةفاطمة الصلوي7
باحثة إلهام عبد الباقي عبد امللك8
باحثمجيب الرحمن املنقذي9
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الفصل األول: 
الصـراع يف اليمــن

   بعد اندالع النزاع املسلح يف اليمن منذ العام 		0	م، نتيجة اخلالفات السياسية التي 
حدثت بن الفرقاء السياسين بعد التأثر بثورات الربيع العربي، الذي بدأ يف اليمن 
منذ العام 		0	م، ومنذ ذلك احلن زادت الفجوة واخلالفات بن األطراف السياسية 
وأحدثت شرخاً واسعاً يف النسيج اجملتمعي، كما أن اشتداد وتيرة الصراعات أدى 
إلى ظهور أطراف أخرى يف النزاع منها من يطالب بانفصال اليمن وعودته إلى ما 
التي متت من أجل إيجاد مصاحلة وطنية  املبادرات  الوحدة. ورغم  كان عليه قبل 

فإنها جميعها بات بالفشل نظرا لتعدد االنتماءات، وتغييب مصلحة الوطن.
أواًل: أسباب الصراع يف اليمن:

• غياب دور الدولة الفعالة، وسيطرة األحزاب واجلماعات املسلحة اخملتلفة بقوة.	
• سيطرة نظام احلكم القبلي الذي ال يزال اجملتمع اليمني يرتكز عليه.	
• عدم حتييد اجليش من االنتماءات احلزبية والطائفية.	
• ضعف تنفيذ القانون، وسيادة أصحاب النفوذ يف السلطة الرسمية وغير الرسمية.	
• تراكم اخلالفات السياسية لألحداث والثورات السابقة يف اليمن.	
• االختالفات بن الفرقاء السياسين إثر ظهور ثورات الربيع العربي.	
• سيطرة الوالءات احلزبية والطائفية والشخصية بدالً من الوالء الوطني.	
• اليمنية 	 الوحدة  املدنية ووحدات اجليش عقب  الوظائف  عدم االهتمام بدمج 

وعقب حرب صيف 	99	م.
• استغالل ثروات الدولة للمنافع الشخصية املتنفذين يف السلطة والثروة.	
•  ضعف الوعي الدميقراطي السليم.	
• عدم التركيز على حل املشاكل اجلوهرية التي سببت فيما بعد شرخاً يف النسيج 	

مناطق  من  وغيرها  اجلنوب  يف  األراضي  على  املتنفذين  سيطرة  مثل  اجملتمعي، 
اليمن اخملتلفة.

•  تدهور الوضع االقتصادي وارتفاع مستوى البطالة.	
• استمرار بعض األطراف من أصحاب املصالح يف تغذية الصراعات.	
• ضعف مؤسسات الدولة يف أداء مهامها، نتيجة انتشار الفساد واحملسوبية.	
• االقتصادية 	 التغيرات  مع  تتوافق  املؤسسي  البناء  إجراء حتديثات يف   ضعف 

االجتماعية، والسياسية والتكنولوجية والتغيرات العاملية.
• إهمال املوارد املتاحة يف اليمن، وإدارتها بشكل سيء.	
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• تركيز جهات القرار على خطط التنمية قصيرة األجل وخطط البنية التحتية 	
اخلدمية الهشة، على حساب رأس املال البشري واخلطط االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية طويلة األجل.
• ضعف السياسات التربوية واملناهج التعليمية ومخرجات التعليم.	
• ضعف خدمات الرعاية الصحية.	
• ضعف الوعي بأهمية العدالة واإلنصاف لكافة املواطنن على حد سواء 	
• ضعف الوعي بأهمية العدالة واإلنصاف بن اجلنسن.	
• واجلهات 	 واملشاريع  األعمال  على  والتقييم  واحملاسبة  الرقابة  ثقافة  ضعف 

الرسمية واخلاصة ومنظمات اجملتمع املدني.
• عدم احتساب احتياجات األجيال القادمة من اخلدمات واملوارد االقتصادية.	
• غياب سياسة إدارة املوارد الطبيعية.	

ثانيًا: املشاكل واآلثار التي خلفها الصراع يف اليمن:
تتعدد املشاكل التي يخلفها الصراع على عموم محافظات اجلمهورية اليمنية، إمنا 

ميكن تلخيص أهمها من خالل اآلتي:
 1- ما يتعلق باجلانب اإلنساني 

تؤثر الصراعات بشكل كبير على الوضع اإلنساني، وتخلفها وراءها مشكالت جمة، 
إمنا ميكن معرفة حجمها من خالل اإلحصائيات املقدمة من األمم املتحدة، التي 

قد تتمثل فيما يلي:
• حتى 	 النازحن  عدد  بلغ  حيث  الصراع  مناطق  من  اجلماعي  النزوح  عمليات 

ديسمبر 8	0	م مليون نازح، مما شكل عبئاً على األسر النازحة وضغط على موارد 
املناطق املنزوح إليها واألسر التي احتوت النازحن الشحيحة املوارد أساسا.

• والبنى 	 الصحية  وانعدام اخلدمات  التغذية،  الوفيات بسبب سوء  ارتفاع عدد 
التحتية حيث بلغ عددهم )131.000( حالة حسب تقديرات عام 9	0	م. 

• ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع إلى )0	 %(، وحاالت سوء 	
التغذية إلى )7	 %( من عدد السكان على أقل تقدير، منهم )		 %( أطفال ممن 

يعانون سوء التغذية.
• انتشار األمراض واألوبئة، منها على سبيل املثال مرض الكوليرا الذي خلف )00		( 	

حالة وفاة منذ أبريل 7	0	م، فضاًل عن أمراض وأوبئة كثيرة انتشرت بشكل مخيف 
حاصدة آالف األرواح منها )الضنك-الكوليرا-املكرفس( باإلضايف إلى جائحة كورونا.

• جتنيد األطفال دون سن )8	( سنة.	
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 2- ما يتعلق باجلانب االجتماعي:
وكما تأثر الوضع اإلنساني؛ فقد انعكس ذلك سلباً على احلياة االجتماعية وعلى 

نسيجها، متمثاًل يف:
• ضعف النسيج اجملتمعي والتفكك األسري، نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية 	

واالجتماعية والسياسية.
• سيطرة األنظمة القبلية بدالً عن سيادة القانون مما أدى إلى انتشار الطائفية 	

واملناطقية.
• ارتفاع معدل انتشار اجلرمية بجميع أنواعها.	
• غياب االهتمام بحقوق األفراد وقضايا املساواة بن اجلنسن وذوي االحتياجات 	

اخلاصة.
• الصدمات النفسية واآلثار السلبية للصراع ألفراد اجملتمع وخاصة األطفال وكبار 	

السن والنساء.
• ضعف اخلدمات التعليمية وارتفاع معدل تسرب الطالب خاصة اإلناث.	
•  ضعف خدمات الرعاية الصحية، وخدمات الرعاية اإلجنابية.	
• إثارة الفنت الطائفية والقبلية واحلزبية بن أفراد اجملتمع.	
• ارتفاع عدد املهاجرين إلى دول اجلوار للبحث عن فرص العمل.	

 3 - ما يتعلق باجلانب االقتصادي:
التقديرات  تشير  إذ  الفساد،  وانتشار  احلصار  جراء  االقتصادي  اجلانب  تضرر 
األولية للعام 		0	م بأن األضرار املادية واالقتصادية قد جتاوزت )		( ملياَر دوالٍر 
أمريكي، وميكن توضيح أهم املشاكل واآلثار التي خلفتها الصراعات على اجلانب 

االقتصادي على النحو اآلتي: 
• فجوة 	 وتوسع  الوطني  الوالء  حساب  على  والقبلية،  احلزبية  الوالءات  طغيان 

اخلالفات السياسية واحلزبية.
• انقسام النظام املالي بن الشمال واجلنوب وانقطاع الرواتب، ووقف صادرات النفط.	
• ارتفاع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل العملة احمللية.	
• ظهور تباين شاسع يف الصرف بن مستخدمي العملة السابقة والعملة اجلديدة.	
• إصدار عمالت محلية بدون غطاء )ذهب-نقد(، مما أدى إلى تدهور قيمة العملة.	
• انخفاض إنتاج النفط والغاز إلى )90 %(، مما أدى إلى محدودية توفر العملة 	

األجنبية يف اليمن.
• حدوث أزمة يف املشتقات النفطية والتالعب بأسعارها، إضافة إلى ظهور السوق 	

السوداء وسيطرتها.
• ارتفاع أسعار املواد الغذائية.	
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• توقف الصادرات، ومحدودية الواردات من السلع واملواد لليمن.	
• هروب رأس املال للخارج، وتراجع نسبة االستثمار احمللي واخلارجي.	
• انعدام بعض األدوية واملستلزمات الضرورية.	
• ضعف القدرة الشرائية عند اجملتمع بسبب تدني املستوى االقتصادي وانعدام 	

مصادر الدخل. 
• ظهور السلع الرديئة واملقلدة الرخيصة لتكون يف تناول املعدمن، وانخفاض جودة 	

السلع بشكل عام.
• جلوء أفراد اجملتمع إلى إنهاك الغطاء النباتي باالحتطاب بسبب أزمة الغاز.	
• تراجع حركة السياحة الداخلية، إضافة إلى انعدام السياحة اخلارجية بسبب 	

غياب الدولة.
• جلوء أصحاب االستثمار إلى نقل أو استثمار أو إنشاء مصانع يف اخلارج بدالً 	

عن اليمن.
• ارتفاع الرسوم اجلمركية وازدواجها، إضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب.	
• انخفاض اإلنتاج الزراعي بنحو )9	 %( حسب ما أشارت تقديرات 		0	م.	

4- ما يتعلق باجلانب املؤسسي:
السياسي  بالوضع  مباشراً  تأثراً  واخلاصة-  –الرسمية  اليمنية  املؤسسات  تأثرت 
وانعدام األمن يف البلد؛ فلم يتم حتييد عملها، وأقحمت عنوة يف الصراعات الدائرة، 

وقد كان ذلك واضحاً يف مجموعة من النقاط:
• ضعف سيادة دولة القانون مقابل ظهور سيادة املتنفذين وأصحاب املصالح.	
• ضعف دور املؤسسات الرسمية وتراجعه.	
• انتشار الفساد واحملسوبية والوساطة بن أجهزة الدولة.	
• ضعف امليزانيات التشغيلية والرأسمالية، نتيجة النخفاض إيرادات الدولة.	
• إهمال مشاركة أفراد اجملتمع ومتثيلهم من كال اجلنسن يف اجلانب السياسي، 	

ال سيما النساء والفئات الضعيفة، واقتصارها على املتنفذين.
• ضعف دور األحزاب والعمليات الدميقراطية لتداول السلطة.	
• ظهور كيانات مسلحة خارج إطار اجلهات الرسمية.	

 5 - ما يتعلق بجانب البنى التحتية:
• تدهور وضع اخلدمات والبنى التحتية، وإهمال صيانتها.	
• تهدم الكثير من البنى التحتية وخرابها نتيجة للصراعات واستمرار النزاعات 	

املسلحة.
• توقف أعمال التنمية يف تطوير البنية التحتية.	
• تدهور مستوى اخلدمات التي تقدمها املرافق واخلدمات العامة.	
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الفصل الثاني
مفاهيم ومجاالت إعادة اإلعمار بعد الصراع

أواًل: مفهوم إعادة اإلعمار:
قد يتناول بعض الباحثن والدارسن واملهتمن أيضاً مفهوم إعادة اإلعمار من 
منطلق عملية بناء ما تهدم من اجلانب العمراني )املباني( بفعل احلروب والصراعات 
إعمار  إعادة  على  يركز  ألنه  مبتوراً؛  التعريف  هذ  يعد  إمنا  الطبيعية،  والكوارث 
األبنية املتهدمة فقط متناسياً مكونات النسيج االجتماعي واحلضري التي ترتبط 

ارتباطاً مباشراً بثقافات الشعوب وتواريخهم واقتصاداتهم.
إن مفهوم إعادة اإلعمار محمل بالكثير من املعاني، وهو يرتبط عادة بإصالح 
الضرر الناجت عن احلروب يف الدول التي عانت من ويالت احلروب، إضافة إلى 
وصوالً  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  وآثارها  الصراعات  مشاكل  معاجلة 

إلى إعادة بناء السالم.
السانحة إلعادة  الفرصة  بأنها  إعادة اإلعمار  الباحث )هايت وايجبو(  يعرف 
للمجتمع،  املعيشية  الظروف  من شأنها حتسن  التي  من جديد،  اجملتمع  صياغة 
يعرف  كما  قبل،  ذي  من  قائمة  كانت  التي  تلك  من  أفضل  عمرانية  بيئة  وإنتاج 
التي  والسياسيات  العمليات  من  مجموعة  بأنها  اإلعمار  إعادة  )بارادان(  الباحث 
توضع من أجل مواجهة الكوارث واالستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم تلبية احلاجة 
احمللة أثناء الكارثة وإعادة إعمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعها، سواء كان 
ذلك على املستوى القصير أو الطويل األمد، بحيث تكون هذه السياسيات شاملة 
لكل نواحي احلياة، وهي تهتم بإعادة بناء ما تهدم خالل الكوارث ضمن احملتويات 
األخرى، االجتماعية واالقتصادية والثقافية. أما )جارسينا( فترى أن إعادة اإلعمار 
مفهوم متكامل يشمل كل ما تقتضيه املرحلة االنتقالية من حالة ما بعد احلرب إلى 
حالة االستقرار والسالم من إعمار سياسي، اقتصادي، اجتماعي، عمراني )بيومي 

.)	0	7،
ثانيًا: مجاالت إعادة اإلعمار:

تختلف مجاالت إعادة اإلعمار باختالف الضرر الذي تخلفه احلروب أو الكوارث 
الطبيعية، إضافة إلى عدد من االعتبارات التي تتعلق بالبنية األساسية لهذه الدول. 
غير أن هناك عدداً من اجملاالت املهمة التي يتفق عليها كثير من الباحثن واجلهات 
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ومن  األجل-،  قصيرة  أو  األجل  -طويلة  اإلعمار  إعادة  مراحل  كانت  أياً  املغنية، 
إعادة  سياسية  بوضع  اخلاص  اإلفريقي  االحتاد  تقرير  تضمنه  ما  اجملاالت  هذه 
اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاع الصادر 	00	م، حيث اشتمل على ستة أنشطة 

موضحة يف اآلتي:
• إعادة الشعور باألمن واألمان.	
• املساعدات اإلنسانية الطارئة.	
• التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 	
• نظام احلكم السليم والتحول السياسي.	
• حقوق اإلنسان والعدالة واملصاحلة.	
• املساواة بن اجلنسن.	

كما تصنف مجاالت إعادة اإلعمار بحسب الطبيعة إلى قسمن رئيسن هما:
1-  اإلعمار املادي: ويقصد به كل ما تشمله البيئة الفيزيائية املشيدة من أبنية 

مبختلف أنواعها، وبنى حتتية ووحدات عمرانية.
2- اإلعمار غير املادي: ويقصد به كل ما تشمله البيئة غير الفيزيائية، مثل إعادة 
واإلصالحات  والسياسي،  والثقايف  االجتماعي  النسيج  وبناء  االقتصادي،  اإلعمار 

املؤسسية والتنظيمية، وغير ذلك من مقومات اجملتمعات اإلنسانية.
ثالثًا: اإلطار الزمني العام الستراتيجية إدارة إعادة اإلعمار:

ميكن تقسيم استراتيجية إعادة اإلعمار إلى ثالث مراحل زمنية ميكن توضيحها من 
خالل الشكل اآلتي:

إعادة الحياة الى 	 
طبيعتها

إعادة تأهيل	 
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12 
 

12 
 

 :عمارثانياا: مجالت إعادة اإل
لى  إ، إضافة  و الكوارث الطبيعيةأ  تخلفه الحروب ي  ذ الباختالف الضرر    عمارتختلف مجاالت إعادة اإل

من المجاالت المهمة التي    اً هناك عدد   . غير أنالدولاألساسية لهذه    البنيةبعدد من االعتبارات التي تتعلق  
قصيرة    أواألجل  طويلة  -  عمارمراحل إعادة اإل  والجهات المغنية، أيًا كانت الباحثين  من  يتفق عليها كثير  

المجاالت -األجل هذه  االتحاد    ، ومن  تقرير  اإل   اإلفريقيما تضمنه  إعادة    عمارالخاص بوضع سياسية 
 اآلتي: موضحة في لى ستة أنشطة م، حيث اشتمل ع2006والتنمية لفترة ما بعد النزاع الصادر 

 .إعادة الشعور باألمن واألمان  •
 .المساعدات اإلنسانية الطارئة  •
   .التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية •
 . الحكم السليم والتحول السياسينظام  •
 . والعدالة والمصالحة اإلنسانحقوق  •
 . المساواة بين الجنسين •

 هما:رئيسين لى قسمين إالطبيعة بحسب   عماركما تصنف مجاالت إعادة اإل
وبنى   ،أنواعهابمختلف    ةبنيأمن    الفيزيائية المشيدةويقصد به كل ما تشمله البيئة    المادي:  عماراإل -1

 عمرانية.  وحدات تحتية و 
 ، االقتصادي  عمار ، مثل إعادة اإل الفيزيائيةد به كل ما تشمله البيئة غير  قص وي:  ماديالغير    عماراإل -2

وغير ذلك من   ،اإلصالحات المؤسسية والتنظيميةو   ،االجتماعي والثقافي والسياسيالنسيج    بناءو 
 .مقومات المجتمعات اإلنسانية

 :عمارإعادة اإل إدارةة ي ني العام لستراتيجثالثاا: اإلطار الزم
 : يتيمكن توضيحها من خالل الشكل اآللى ثالث مراحل زمنية  إ  عماريمكن تقسيم استراتيجية إعادة اإل

 
 

 
 
 
 

 
(  1شكل رقم )

 عمار يوضح اإلطار الزمني لستراتيجيات إدارة إعادة اإل 
 ( 2011:)بشير،المصدر 

إعادة اإلعمار إدارة استراتيجية  

 قبل الصراع أثناء الصراع بعد الصراع

إعادة الحياة -
 الى طبيعتها

 إعادة تأهيل-
 

عمليات إعادة -
 إعمار شاملة

 عمليات إنقاذ-
 إغاثة عامة-
تقييم ومسح 	

 احتياجات

 استعداد	
 تحضير	
 وقاية	
 احتياجات	

شكل رقم )	( : يوضح اإلطار الزمني الستراتيجيات إدارة إعادة اإلعمار

املصدر :)بشير،		0	(

يبن الشكل السابق اإلطار الزمني الستراتيجيات إدارة عمليات إعادة اإلعمار 
التي تُقسم إلى ثالث مراحل وفق اآلتي:
املرحلة األولى: مرحلة ما قبل الصراع:

يتم فيها االستعداد من خالل وضع التوقعات والسيناريوهات احملتملة، وبناًء 
األدوار  وتوزيع  االستراتيجية  واخلطط  السياسات  وضع  يتم  املعلومات  هذه  على 
لالستعداد لالستجابة بغرض التخفيف من أثر الصراع، كما يأتي دور الوقاية من 

خالل القيام بعمل إجراءات وقائية حتول دون وقوع النزاع.
املرحلة الثانية: مرحلة أثناء الصراع:

وميكن تسميتها مبرحلة االستجابة الطارئة، إذ يتم تقييم االحتياجات واألضرار 
وتقدمي املساعدات اإلغاثية ومساعدات اإلنقاذ التي من شأنها احلفاظ على بقاء 

اجملتمع. 
املرحلة الثالثة: مرحلة بعد الصراع:

من  مجموعة  متضمنة  أوالً،  التأهيل  بإعادة  القيام  املرحلة  هذه  تستوجب 
التدخالت التي تكفل إعادة احلياة الطبيعية واستقرار النظام وتطبيق اإلجراءات 
التي متنع الرجوع إلى مرحلة الصراع؛ ألنها تعد فترة حرجة، ثم تليها فترة إعادة 
والفيزيائية، وقد تستمر  املادية  القيام باإلصالحات  التي تتضمن  البناء واإلعمار 

هذه الفترة ألعوام.
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وأنواع  الغرض  بحسب  الصراع  بعد  اإلعمار  إعادة  مجاالت  تقسيم  وباإلمكان 
التدخالت إلى ثالثة مجاالت يوضحها الشكل اآلتي:

14 
 

14 
 

  ثة مجاالت ثاللى  إ التدخالت    تقسيم مجاالت إعادة اإلعمار بعد الصراع بحسب الغرض وأنواع  وباإلمكان
 : تيالشكل اآل  يوضحها

 
 

 ه.ونوع التدخل ت التدخل حسب غرضمجال :(2شكل رقم )
 ( 2012المصدر: )زغيب،

 
  :بحسب الغرض ونوع التدخل وفق اآلتي  االت التدخلمجمن الشكل السابق يتضح 

العمل  و شفاء الصدمات،  و العدالة االنتقالية،  و العدالة التصالحية،    أعمالتشمل  و لة العدالة والشفاء:  مرح -1
 . اإلنساني

    

شكل رقم )	(: مجاالت التدخل حسب غرض التدخل ونوعه.
املصدر: )زغيب،		0	(

يتضح من الشكل السابق مجاالت التدخل بحسب الغرض ونوع التدخل وفق اآلتي: 
والعدالة  التصاحلية،  العدالة  أعمال  وتشمل  والشفاء:  العدالة  مرحلة   -  	

االنتقالية، وشفاء الصدمات، والعمل اإلنساني.
العمل  أعمال  وتشمل  والتحول:  للنزاع  واالستجابة  العنف  منع  مرحلة   -  	
اإلنساني، واجلهود الرسمية واجلهات متعددة األطراف، والتغيير االجتماعي غير 

العنيف، واحلوار االستراتيجي حلل النزاع، والتعليم.
	 - مرحلة التغيير والتطوير الهيكلي واملؤسسي: وتشمل هذه املرحلة: التعليم، 
اجملاالت التنموية األخرى، التعامل مع التهديدات على املستوى الوطني والدولي، 

الدفاع عن القانون والتضامن.

  



155

 مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

رابعًا: مراحل تقييم األضرار واالحتياجات بعد الصراع:
تنقسم مراحل تقييم األضرار إلى قسمن: األول يتضمن تقييماً مباشراً بعد 
التفصيلي،  بالتقييم  الثاني فيسمى  أما  السريع،  بالتقييم  الصراع، وهو ما يسمى 

وفيما يلي توضيح أكثر: 
1-  التقييم املباشر بعد الصراع )التقييم السريع(:

يُجَرى هذا النوع من التقييم للحصول على معلومات أولية عن أثر الصراع وتوزُّعه 
اجلغرايف، ليعطي صورة عامة عن وضع السكان فيما يخص: أماكن وجودهم، ظروفهم 
احلالية، احتياجاتهم العاجلة، اخلدمات التي ال تزال متوفرة معهم. تعمل هذه املعلومات 
على تيسير عمليات اإلغاثة واالستجابة اإلنسانية، وبسبب تغير الظروف باستمرار 

تستوجب هذه العملية إجراء سلسلة من التقييمات السريعة ملتابعة هذه التغيرات.
2- التقييم التفصيلي:

يُجرى هذا التقييم بهدف احلصول على إحصاءات دقيقة وتفصيلية عن طبيعة 
األضرار واخلسائر اخملتلفة ومقدارها ومواقعها الناجتة عن الصراع، وتكون هذه 
اخلاصة  تعديل اخلطط  إعادة  أو  التخطيط  أجل  من  مفيدة  واملعلومات  البيانات 

بإعادة اإلعمار، وعادة ما تأتي هذه املرحلة بعد توقف الصراع.
خامسًا: أنواع التقييم واملسوحات بعد الصراع:

ميكن تقسيم املسوحات بعد الصراعات إلى نوعن هما:
1- تقييم االحتياجات:

التي  املساعدات  مستوى  لتحديد  األساسية  الناس  احتياجات  تقييم  فيه  يتم 
يحتاجها السكان املتأثرون بالصراع ونوع هذ املساعدات، من أجل توفير االحتياجات 
السكن  إلى  احلاجة  مثل:  للناس،  أولوية  التي متثل  العاجلة  واملتطلبات  اإلنسانية 

واملأوى، الغذاء األساسي، املاء، الكهرباء، اخلدمات التعليمية والصحية.
2- تقييم األضرار وحجم الدمار:

ويتم فيه جمع املعلومات املتعلقة باألضرار احلادثة يف املنازل واملساكن والبنى 
قطاع  إلى  إضافة  وشركات،  ومصانع  محالت  من  التجاري  القطاع  ويف  التحية، 
الزراعة والثروة احليوانية وبقية القطاعات. ويقوم بهذا التقييم أناس متخصصون 
كما هو، وعلى ضوء  الواقع  إلى معرفة  التقييم  يهدف هذا  إذ  يف هذه اجملاالت؛ 

عملية اجلمع للمعلومات يتم إعداد خطط اإلعمار والبناء وتعديلها.
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سادسًا: اجتاهات اإلعمار املادية بعد الصراع:
يركز على  ما  الصراع، فمنها  بعد  اإلعمار  للتعامل مع  ثمة اجتاهات متعددة 
الناحية العملية الوظيفية، ومنها ما يركز على الهوية الرمزية أو الوطنية للمجتمع، 
وبعضها يركز على االثنن معاً. وتوضح الفقرات اآلتية اجتاهات إعادة اإلعمار التي 

يتم العمل وفقها:
يف  التجديد  خالل  من  اإلعمار  بعملية  ويقوم  والتجديد:  التحديث  اجتاه   -1
اإلعمار بعيداً عن هوية اجملتمع وتاريخه. قد يكون هذا االجتاه فعاالً وسريعاً وقليل 
الكلفة، وحاًل سريعاً إليواء النازحن بسبب احلروب يف مشكلة املساكن، كما أنه قد 

يكون مناسباً الستبدال بنية اخلدمات غير اجملدية أو غير الفعالة ببنية متطورة.
2- اجتاه إعادة اإلحياء: يهتم هذا النوع بإعادة إعمار ما مت تدميره مع احلفاظ 
على الهوية الوطنية والتاريخية، وهو مناسب لألبنية واملعالم التاريخية التي متثل 

هوية وطنية للبلد.
3- اجتاه املزج بن القدمي واحلديث: ويعد مزيجاً بن النوعن السابقن، فهو 
يهتم باستخدام األساليب احلديثة والقدمية إلعادة اإلعمار. وما مييز هذا النوع 
أنه يهتم باحملافظة على الطابع التاريخي والهوية الوطنية للبلد من ناحية األبنية 
واملعالم األثرية، كما أنه مييل إلى التجديد ومسايرة التطور ومالئمة االحتياجات، 

إضافة إلى أن هذه العملية قد تكون أقل تكلفة.
4- اجتاه رمزي شاهد على األحداث: يركز هذا االجتاه على األهمية الرمزية 
أكثر من تركيزه على عملية البناء، كما أن بقاء بعض صور الدمار كما هي سيمثل 
للناس ليظهر مدى بشاعة احلروب؛ لذلك يتم يف هذا النوع اإلبقاء على  شاهداً 
األبنية واملعالم املهدمة، وإنشاء أبنية جديدة باجلوار عادة إذا استلزم األمر ذلك 

)بشير،		0	(.
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سابًعا: مبادئ إعادة اإلعمار:
هناك عدد من احملددات واملبادئ التي ترتكز عليها استراتيجيات إعادة اإلعمار 

يوضحها الشكل اآلتي:
                  

شكل رقم )	( يوضح مبادى استراتيجية إعادة اإلعمار

املصدر :)القباطي،		0	(

1 - الوقائية:
عن  الناجمة  اآلثار  ملعاجلة  اخلطط  وضع  على  تقتصر  ال  اإلعمار  إعادة  إن   
الكارثة فقط؛ بل تتعداها لوضع خطط قادرة على جتنب وقوع الصراع من خالل 

اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة.
2 - الشمولية:

الصراع على مختلف  آثار  لتعالج  اإلعمار شاملة  إعادة  تكون خطط  أن  بد  ال 
املستويات، العمرانية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية، بشكل متواٍز 

ضمن خطة متكاملة للتطوير.
3 - االستدامة:

يجب أن تُبنى خطط إعادة اإلعمار بشكل يضمن استدامة اإلصالحات التي يتم 
تنفيذها واستمراريتها لتضمن سير عجلة احلياة وحتقق احتياجات األجيال القادمة.

4 - املرونة:
أو  التكيف مع أي مستجدات  لتكون قادرة على  يتم تصميم اخلطط  يجب أن 

متغيرات قد تطرأ على أرض الواقع.
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5 - الشفافية:
يجب أن تكون اخلطط واألعمال التي تنفذها القطاعات املعنية بإعادة اإلعمار 
وعمليات التقييم شفافة ومعلنة يستطيع اجلميع االطالع عليها، ويتحقق ذلك من 
خالل عمليات الرقابة على التنفيذ واألعمال واجلوانب املالية، إضافة إلى عمليات 
تقييم األعمال املُنفذة، ولذا ال بد أن حتتوي اخلطة االستراتيجية إلعادة اإلعمار 

على خطة للرقابة والتقييم
6 - النظرة التطويرية:

مجاالت  مختلف  يف  اإلعمار  إلعادة  االستراتيجي  التخطيط  يتطرق  أن  يجب 
يف  تؤثر  ال  ملموسًة  واقعيًة  أهدافاً  لها  تكون  وأن  واملعماري  احلضري  التطوير 
صميم الهوية اجملتمعية مثل املدن واملعالم التاريخية وأال تكون على حساب البيئة 

واملساحات اخلضراء.

ثامنًا: احملاور االستراتيجية إلعادة اإلعمار وبناء السالم:
تتعدد احملاور االستراتيجية إلعادة اإلعمار وبناء السالم، منها ما ذكره كلٌّ من 

بكر هاشم وعلي السويداني فيما يلي:
1 - حتديد أولويات اإلعمار وإشراك جميع اجلهات الفاعلة على جميع املستويات 

منذ املراحل األولى، من اإلغاثة وإعادة اإلعمار حتى االنتعاش والتنمية. 
2 - تطوير أنشطة اقتصادية منتجة أثناء املراحل األولى من االنتعاش؛ للمساعدة 

يف توطيد أركان السالم واألمن. 
األولى  املراحل  منذ  األجل  وطويلة  القاعدة  عريضة  استراتيجية  تطوير   -  3

لضمان االستخدام األكثر فعالية ملوارد الطوارئ.
حلول  وتطوير  املتضررين،  للسكان  امللكية  وحقوق  األرض  حماية  ضمان   -  4
طويلة األجل حلسم النزاعات اخلاصة باألراضي وامللكية من أجل تقليل احتماالت 

اندالع الصراع.
يف  تساعد  املستويات  جميع  على  استراتيجية  وحتالفات  شراكات  إنشاء   -  5

أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار وحتى الوصول الى التنمية )بيومي، 7	0	(.



159

 مقترح آليات إعادة اإلعمار يف اليمن

تاسعًا: اجلهات الفاعلة يف إعادة اإلعمار وأدوارها:
إن اجلهات التي يقع على عاتقها القيام بعملية االستعداد ملواجهة آثار الصراعات 
والتخطيط ووضع االستراتيجيات والتمويل والتنفيذ هي اجلهات الفاعلة يف إعادة 
القطاع  ومن  فيه من مجالس محلية،  العام مبا  القطاع  من  تتكون  وهي  اإلعمار، 
إضافة  اخملتلفن  واملانحن  الدولية  واملنظمات  املدني  اجملتمع  ومنظمات  اخلاص 
التنسيق بن  يتم  أن  فعالة فيجب  اإلعمار  إعادة  تكون عملية  ولكي  إلى اجملتمع. 
هذه اجلهات من أجل أن تتضافر جهود هذه اجلهات جميعها؛ إذ ال ميكن للقطاع 
احلكومي أو الدولة اخلارجة من احلروب أن تتحمل عملية إعادة اإلعمار مبفردها، 
كما أن لكل قطاع منها سمة خاصة متيزه عن بقية القطاعات، ومن ثمَّ فلكل قطاع 

دوٌر تكميلي مع بقية القطاعات. وميكن توضيح دور كل قطاع كما يلي: 
1 - القطاع العام: 

اخملتلفة  واخلطط  االستراتيجيات  إعداد  يف  مهماً  دوراً  العام  القطاع  يلعب 
يقدم  أنه  كما  األجل-،  قصيرة  أو  طويلة  أكانت  -سواء  اإلعمار  بإعادة  اخلاصة 
التسهيالت إلمتام عملية إعادة اإلعمار وإجناحها. وللمجالس احمللية يف احملافظات 
واملديريات أيضاً دوٌر مهُم تقوم به يف سبيل إعادة اإلعمار؛ بسبب قربها من اجملتمع، 
إذ يُلقى على عاتقها مسؤولية حتديد االحتياجات امللحة يف كل منطقة، إضافة إلى 
قدرتها على القيام بأعمال التنسيق وتنفيذ إعادة اإلعمار يف املناطق التي يُوجد 

فيها.
2 - القطاع اخلاص:

ميلك  ألنه  للغاية؛  مهماً  دوراً  اإلعمار  إعادة  عملية  يف  اخلاص  القطاع  يؤدي 
املهارات والقدرات والعمالة املطلوبة واملصادر املالية، إضافة إلى متتعه بقدر كبير 

من املرونة والتكيف مع الظروف احمليطة.
3 - املؤسسات غير الرسمية ومنظمات اجملتمع املدني:

ال ميكن إنكار ما للمؤسسات غير الرسمية وملنظمات اجملتمع املدني من فاعلية 
يف إعادة اإلعمار، كونها متثل اجملتمع وقريبة منه وتعرف احتياجاته. وهي قادرة 
أن دورها  الرسمية، كما  املؤسسات  امللقى على كاهل  العبء  على حتمل جزء من 

يزداد أهمية يف حال غياب اجلهات الرسمية أو ضعفت ثقة اجملتمع بها.
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4 - اجملتمع:
يقدم اجملتمع أهم األدوار يف عملية إعادة اإلعمار، حيث يبدأ دوره من عملية 
االستعداد إلى االنتهاء من عملية إعادة اإلعمار، كما أن جناح هذه العملية يتوقف 
كانت  الفاعلة  واملساهمة  الوعي  من  قدر  على  اجملتمع  كان  فكلما  اجملتمع؛  على 
على  قادر  اجملتمع  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  وأسرع،  أيسر  اإلعمار  إعادة  عملية 
حتديد أولويات االحتياج؛ ولذلك يجب أن يتم العمل على إشراك اجملتمع يف مراحل 

التخطيط والتنفيذ للمشاريع )القباطي، 		0	(.
5 - املنظمات الدولية واملانحون:

وللمنظمات الدولية واملانحن أدواٌر مهمٌة من أجل عملية إعادة اإلعمار؛ لعدم 
امتالك البلدان التي عانت من ويالت احلروب القدرة الكافية للقيام بعملية إعادة 
اإلعمار مبفردها، ولذا جميع هذه اجلهات معنية بالتدخل من البداية واالستعداد 
الطارئة  االستجابة  وخطط  الوقائية  واخلطط  االستراتيجيات  وضع  خالل  من 

وإعادة التأهيل وعملية اإلعمار.
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الفصل الثالث:
حتديات إعادة اإلعمار يف اليمن ومتطلباته

أواًل: التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف اليمن:
يف كثير من الدراسات -على مستوى العالم والوطن العربي خاصة- املتعلقة بإعادة 
اإلعمار مت تناول التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف البلدان املتأزمة، ومعظم 
هذه التحديات تكاد تكون متشابهة، غير أن هناك حتدياٍت ترتبط بخصوصيات كل 
بلد. وستوضح الفقرات اآلتية أهم التحديات التي تواجه إعادة اإلعمار يف اليمن:

 حتديات إحالل السالم:	- 
أ- التحديات واملعوقات يف جانب استتباب األمن:

• تعدد أطراف النزاع يف اليمن وأصحاب املصالح، مما يجعل مسألة إنهاء الصراع 	
إلى مصاحلة  ترقى  تنفيذ مصاحلة هشة ال  إلى  تؤدي  أو  عملية شبه مستحيلة، 

وطنية تضمن االنتقال السلمي ملا بعد النزاع. 
• ضعف اجلهات األمنية أجهزتها وبنياتها التحتية.	
• صعوبة دمج املقاتلن واملسلحن يف كيان واحد للدولة بسبب تعدد أطراف النزاع.	
• وجود كيانات مسلحة خارج الدولة تغذيها جهات داخلية وأخرى خارجية.	
• إهمال حل املشاكل التي ظهرت أو ارتفعت نسبتها أثناء الصراع، مثل: مشاكل 	

األراضي، مشاكل الثأر، التعويضات... إلخ.
• عدم نزع األلغام والعبوات التي لم تنفجر بعد من جميع مناطق الصراع.	
• إهمال محاسبة الفاسدين واملتسببن يف الصراعات.	

ب - التحديات واملعوقات يف التحول لنظام احلكم السليم:
• ضعف إشراك جميع شرائح اجملتمع والفئات األضعف يف عملية بناء السالم 	

الدستورية  القوانن  بعض  تعديل  ويف  االنتقالية،  والعدالة  الوطنية  واملصاحلة 
أجل  من  الدوري  والتنافس  السلطة،  تشارك  بجوانب  املتعلقة  والتشريعية السيما 

الوصول إلى السلطة السياسية ولتعزيز مفهوم الشرعية واحلكومة الرشيدة.
• ضعف الوعي بالدميقراطية ومبمارسة احلزبية.	
• ضعف الوالء الوطني، واجتاه اجملتمع إلى الوالء الطائفي واملناطقي.	
• ضعف سيادة القانون.	
• ضعف إشراك اجملتمع يف الرقابة على أعمال القطاع احلكومي.	
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• عدم مواكبة البناء املؤسسي يف معظم أجهزة الدولة للتطورات، وال يف تلبيته 	
الحتياجات اجملتمع؛ وهذا بدوره يحتاج إلى إعادة البناء املؤسسي ألجهزة الدولة، 

مع األخذ باالعتبار جتارب الدول السابقة.
• قمع احلريات الثقافية والسياسية.	
• انعدام األمن واالستقرار، وتفشي ظاهرة حمل السالح بشكل عشوائي غير منظم.	
• ضعف األنظمة واألجهزة القضائية، وهذا يستدعي إنشاء قدرة النظام القضائي 	

وتدعيمها وإشراك اجملتمعات يف مراقبة اجلهاز القضائي.
• عدم إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.	

2 -   التحديات واملعوقات التي تواجه تقدمي املساعدة اإلنسانية:
• تسييس املساعدات اإلنسانية لصالح الدول واملنظمات املانحة، أو لصالح أفراد 	

أو جهات معينة.
• عدم وجود خطط عامة لتقدمي املساعدات اإلنسانية يشترك يف إعدادها جميع 	

األطراف املعنية.
• اإلنسانية 	 املساعدات  حاالت  عن  جُترى  التي  املسحية  التقييم  دراسات  قلة 

وضعفها.
• عدم حتديث البيانات اإلحصائية للحاالت التي حتتاج إلى املساعدات اإلنسانية 	

أو التي تلقت املساعدات اإلنسانية، هذه البيانات ستسهل عمليات التنسيق وحتديد 
التدخالت للمنظمات واجلهات املانحة. 

• َعدُّ املساعدات اإلنسانية من قبيل إسقاط الواجب لدى اجلهات الرسمية املعنية 	
ولدى املنظمات واجلهات املانحة، أي االعتماد على ضخ املساعدات فقط؛ وهذا 
بدوره أوجد ازدواجية وتكراراً يف تقدمي املساعدات ألفراد أو مناطق على حساب 

مناطق أخرى. 
• ضعف التنسيق بن اجلهات الرسمية وبن املنظمات الدولية واجلهات املانحة من 	

جهة، وبن املنظمات الدولية واجلهات املانحة نفسها من جهة أخرى.
• اقتصار تقدمي املساعدات اإلنسانية على املواد الغذائية األساسية واملواد العينية، 	

وإغفال مجاالت مهمة لتقدمي املساعدات اإلنسانية مثل اجلانب الصحي ورعاية 
األمومة والطفولة وسوء التغذية وتراكم اإليجارات وانقطاع الرواتب... إلخ، أي أنه 

ال بد من التوسع يف نوعية املساعدات، إضافة إلى تقدمي مساعدات نقدية.
• التركيز على تقدمي املساعدات للنازحن، وترك املتأثرين نحو: الفقراء، املهمشن، 	

محدودي الدخل، املستأجرين ممن انقطعت رواتبهم، املناطق التي آوت النازحن، 
النساء املعيالت لألسر، ذوي االحتياجات اخلاصة.

• ال يزال الوضع األمني يف بعض األماكن املتأثرة يف الصراع متوتراً، ومن ثمَّ هناك 	
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صعوبة يف توصيل املساعدات اإلنسانية إليها.
• مطامع بعض األفراد يف القطاع الرسمي املعني باحلصول على جزء كبير من هذه 	

وُل دون قيامها بواجبها  املساعدات، أو عرقلة مساعي اجلهات املانحة بطلبات حَتُ
اإلنساني كما يجب.

 3- التحديات واملعوقات يف اجلانب االقتصادي:
• احتياج إعادة اإلعمار إلى ميزانية ضخمة يفتقر إليها اليمن يف الوضع الراهن.	
• استمرار احلصار االقتصادي على اليمن الذي أدى إلى تدهور الوضع االقتصادي 	

بشكل عام.
• يعد اقتصاد اليمن من االقتصاديات الهشة الذي يركز على االستثمارات قصيرة 	

األجل، كما يعتمد على االستيراد وعلى إيرادات املشتقات النفطية.
• عدم إتاحة الفرصة للمستثمرين من الداخل أو اخلارج لالستثمار يف األنشطة 	

االقتصادية والسياحية اخملتلفة.
• انقسام النظام والسياسات املالية لليمن من خالل وجود بنكن مركزين، وهذا 	

بدوره أدى إلى ازدواج بعض اإلجراءات املالية مثل عملية دفع الرواتب والضرائب 
واجلمارك، إضافة إلى مضاعفة اخلسائر املالية، وإنشاء عملة جديدة.

• طبع العملة بدون غطاء من الذهب قد أدى إلى تدهور أسعارها، وهذا بدوره 	
يُصعِّب عملية استعادة مركز العملة.

• واملصانع 	 املوانئ  مثل  والعامة،  اخلاصة  االقتصادية  البنى  من  الكثير  تدمير 
وغيرها، التي حتتاج إلى مبالغ ضخمة إلعادة إعمارها.

• ارتفاع نسبة البطالة.	
4- التحديات واملعوقات يف اجلانب اإلداري إلعادة اإلعمار:

• ضعف اخلبرات يف عمليات اإلدارة والتخطيط والتنسيق إلعادة اإلعمار لدى 	
اجلهات الرسمية.

• اجلهات 	 بقية  إشراك  دون  اإلعمار  إلعادة  اجلانب  أحادي  التخطيط  اعتماد 
الشريكة يف ذلك.

• مبنظور 	 األخذ  دون  اإلحالل  وعلى  املدى،  القصير  التخطيط  على  االعتماد 
التطوير، يف إعادة اإلعمار.

• االعتماد على املركزية يف إعادة اإلعمار.	
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5-  التحديات واملعوقات يف اجلانب االجتماعي:
أ معوقات التنمية االجتماعية:	.

تواجه التنمية االجتماعية جملة من املعوقات التي حَتُول دون حتقيق أهدافها 
تلك  التنموية األخرى، ومن  والفرعية، شأنها يف ذلك شأن كل اجلوانب  الرئيسة 

املعوقات: 
تأثير 	  عن  فضاًل  الداخلي،  االقتصادي  االستقرار  عدم  اقتصادية:  معوقات 

األساسية  املعوقات  من  اجلانب  هذا  يعد  حيث  املوارد،  وندرة  العاملي،  االقتصاد 
للتنمية االجتماعية والتنمية املستدامة.

التي تعيق أي تطور، 	  البالية  معوقات ثقافية: تتمثل يف املوروثات االجتماعية 
وتقف يف وجه احلداثة واالزدهار.

معوقات إدارية: هي مجموعة من املشاكل التنموية واإلدارية لدى صناع القرار 	 
التي تعيق العمل يف هذا اجلانب.

التخطيط 	  عملية  يف  املوظفن  مشاركة  عدم  يف  تتمثل  تخطيطية:  معوقات 
دون  بيروقراطي  بأسلوب  التنفيذ  مرحلة  إلى  تصل  اخلطط  إّن  حيث  التنموي، 
السماح مبناقشتها وتعديلها إذا أمكن ذلك، فضاًل عن ضعف الثقافة التخطيطية 

لدى القائمن على العمل التنموي.
معوقات سياسية: تتمثل يف ضعف احلرية السياسية، وضعف القدرة على اتخاذ 

القرار.
معوقات تقنية وتكنولوجية: تتمثل يف املستوى التقني والتقدم التكنولوجي يف 	 

البلد.
مظاهر ضعف التنمية االجتماعية:	.أ

تدهور األحوال والبيئات االجتماعية، وزيادة الطبقية، وانخفاض معدل االستثمار.	 
مشاكل 	  وازدياد  الهجرة،  يف  الشباب-  -خاصة  املواطنن  لدى  الرغبة  زيادة 

املواصالت واالزدحام واجلرائم.
ارتفاع واضح يف معدالت الفقر املدقع نتيجة الزدياد عدد العاطلن عن العمل.	 
ارتفاع عجز املوازنات، واالعتماد على املعونات واملنح املالية اخلارجية.	 
تأثير الصراعات واحلروب على النسيج اجملتمعي؛ فقد أثارت النزعات القبلية 	 

والطائفية واملناطقية، مما يستوجب الكثير من اجلهد والوقت حللحلة هذه املشاكل.
ضعف ثقافة إشراك اجملتمعات احمللية يف عملية إعادة اإلعمار، رغم أن اجملتمع 	 

هو املعني بإعادة اإلعمار وبنجاح هذه العملية أو فشلها.
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تهميش حق املرأة يف العمليات التنموية اخملتلفة وأدوارها يف: حتقيق السالم، 	 
املشاركة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، التعليم، الرعاية الصحية. 

تسرب عدد كبير من الطالب من التعليم.	 
ضعف اخلدمات والرعاية الصحية املقدمة من منشآت القطاع الصحي.	 
تهدم بعض املنشآت الصحية والتعليمية وتضررها، إضافة إلى احتياج الكثير 	 

منها إلى الصيانة العاجلة بسبب إهمال صيانتها خالل فترة الصراعات.
تعويض املتضررين، مثل مالكي األراضي أو املباني والنازحن وغيرهم.	 
تهدم الكثير من املعالم التاريخية والثقافية، التي تستدعي مبالَغ مالية كبيرة 	 

للقيام بإعادة ترميمها.
5 - التحديات واملعوقات إلعادة إعمار البنية التحتية:

• دمار أغلب مرافق البنية التحتية التي حتتاج إلى إعادة إعمارها بشكل كلي أو 	
جزئي.
• احتياج مرافق البنية التحتية احلالية إلى أعمال صيانة كبيرة نتيجة إهمالها أثناء 	

فترة الصراع، وهذا من شأنه أن يرفع من فاتورة إعادة اإلعمار.
• ِقَدُم بعض البنى التحتية واحتياجها إلى تطوير مما يزيد من حجم التكلفة؛ فمن 	

غير املنطقي أن يتم إعادة إعمار ما هو غير مجٍد -مثل الطرقات الضيقة- وجتاهل 
ما هو أهم. لذلك؛ ال بد من التوجه إلى صيانة البنى التحتية القدمية واملهترئة أو 

إعادة إعمارها من جديد بشكل تطويري يفي باالحتياج.
• االحتفاظ بالهوية التاريخية لليمن؛ فهناك مباٍن ومعالم أثرية حتتاج إلى إعادة 	

اإلعمار وحفاٍظ على هويتها التاريخية، مثل املباني التاريخية يف صنعاء القدمية.
ثانيًا: محاور متطلبات إعادة اإلعمار يف اليمن: 

تتطلب إعادة اإلعمار يف اليمن التدخل بشكل متزامن جلميع احملاور اخلاصة 
بإعادة اإلعمار؛ فال ميكن إحداث إعمار من خالل التدخل فقط يف بعض القطاعات 

وترك بعضها اآلخر؛ لذلك تتطلب العملية تظافر جميع اجلهود احمللية والدولية.
احملور األول: متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب األمن واألمان:

نعيش اليوم يف عالم غير آمن، ال سيما الدول النامية مبا يف فيها دولة اليمن. 
إمنا طبيعة جتعلنا بحاجة ضرورية لوجود األمن يف مختلف مجاالت احلياة؛ ألنه 
ال سيما   – للمواطنن  العيش  يوفر سبل  األمن  وجود  إن  األساس.  مقوماتها  من 
الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة الذين يعانون من اخلوف من العنف وفقدان 
ممتلكاتهم- ويسهل وصولهم إلى اخلدمات، وميكنهم من ممارسة حقوقهم املدنية 
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والسياسية واالجتماعية واالقتصادية بحرية مكفولة.  عالوة على ذلك، ميثل انعدام 
األمن حتدياً رئيساً للتنمية يف الدول الهشة واملتأثرة بالصراعات. 

املال  ورأس  االجتماعي  االستثمار  منو  على  مباشراً  تأثيراً  لألمن  أن  كما 
البشري واملؤسسات العامة وتوزيع املوارد، وقد يسبب غيابه ضرراً بالغاً برأس املال 
البشري واالجتماعي؛ حيث تتجلى آثارها يف األضرار اجلسدية والنفسية، والهجرة، 
وتدهور مستويات املعيشة، وانقطاع اخلدمات العامة؛ فانعدام األمن يضعف شرعية 
املؤسسات ويؤدي إلى استفحال الفساد، ألن ضعف أداء قطاعات األمن يفقد ثقة 

اجملتمع الضرورية جداً لالزدهار املستدام ويبقى الرفاه بعيد املنال.
إضافة إلى ذلك، حتدث يف كثير من األحيان انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان، 
لتكون مخاطر فورية، وتعيش  النزاعات عبر احلدود وتنشب الصراعات  وتستمر 
بعيداً،  املستثمرين  اخلوف  ويدفع  املؤسسات،  وتتآكل  الضعيفة يف خوف،  الفئات 
من  الكثيرون  ومُينع  والقمع،  ثمار احملسوبية  االمتيازات  أصحاب  من  قلٌة  ويجني 

.)The SSR United nation Perspective( التطور
 وبحسب تقرير األمن العام لألمم املتحدة يف التقرير لعام 	00	 الذي شدد 
على أن التنمية طويلة األجل تتطلب األمن للحد من الفقر وتسهيل االزدهار. ويشير 
التقرير إلى أن إصالح قطاع األمن يعد عاماًل حاسماً لتنفيذ عمليات حفظ السالم، 
ولإلنعاش املبكر، ولبناء السالم املستدام والتنمية طويلة األجل؛ لذا صارت العالقة 
بن األمن والتنمية معترٌف بها اآلن على نطاٍق واسع، فإصالح قطاع األمن -ال سيما 
يف اجملتمعات املتأثرة بالنزاعات- يسمح ببيئة مواتية للنمو السياسي واالجتماعي 

واالقتصادي. 
وتشير الدراسة املشتركة بن األمم املتحدة والبنك الدولي »مسارات من أجل 
السالم: نُُهج شاملة ملنع النزاعات العنيفة” إلى أن مؤسسات األمن والعدالة التي 
على  واحلفاظ  العنف  ملنع  القانون ضرورية  مع سيادة  ومتسق  عادل  بشكٍل  تعمل 
السالم؛ ولهذه األسباب ظهر األمن والتنمية بشكل متزايد كونها مترابطة بشكل 

وثيق )عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم: إصالح القطاع األمني ، د. ت(.
أ  إعادة إصالح قطاع األمن يف اليمن:	.

يُعد إعادة بناء قطاع األمن من أهم الشروط األساسية واملهمة إلعادة الثقة بن 
جميع شرائح اجملتمع اخملتلفة بعد أي صراع ، لذا تصبح عملية إعادة بناء املؤسسات 
األمنية قضية رئيسة يف مختلف اجملتمعات التي عانت من احلروب والصراعات،  
فتوفير األمن للشعب هو حٌق سيادي ومسؤولية أي حكومة، وكما نعلم أن العديد 
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من الدول العربية قد عانت –وال تزال- من العديد من الصراعات والنزاعات، وقد 
مرت اليمن مبراحل كثيرة من الصراعات والنزاعات األهلية؛ لذا عند القيام بإعادة 
بناء األمن يف اليمن، يجب األخذ بعن االهتمام تغيير دور املؤسسات األمنية. ومن 
ناحية أخرى، البد أن يشمل إعادة اإلعمار العودة إلى السالم من خالل عملية نزع 
بناء األمن يف اجملتمعات اجملزأة،  )تقرير إعادة  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
التحضير ملرحلة ما بعد الصراع يف العراق وليبيا وسوريا واليمن، مبادرة اإلصالح 

العرب(.
ما من شك أن إعادة بناء األمن يف اليمن ملرحلة ما بعد الصراع  يرتكز بشكل 
متعدد  أمني  »مفهوم  البشري   فاألمن  وسالمتهم؛  اجملتمع  أفراد  أمن  على  رئيس 
األبعاد يتجاوز املفهوم التقليدي ألمن الدولة، فهو يشمل احلق يف االشتراك مشاركة 
كاملة يف عملية احلكم واحلق يف التنمية املتكافئة، فضال عن احلق يف الوصول إلى 
املوارد والضروريات األساسية للحياة، واحلق يف احلماية من الفقر واحلق يف الوصول 
من  واحلق يف احلماية  والصحة،  التعليم  مثل  األساسية  االجتماعية  إلى اخلدمات 
التهميش على أساس املساواة بن اجلنسن واحلماية من الكوارث الطبيعية، فضال 
البشري  األمن  إطار  فإن هدف  ثم  اإليكولوجية، ومن  واملنظومة  البيئية  تدهور  عن 
هو حماية األفراد والعائالت واجملتمعات واحلياة والقومية للدولة من حيث األبعاد 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية« )اجمللس التنفيذي: جامبيا، 	00	(.
إن الهدف من إحالل األمن يف عملية إعادة اإلعمار والتنمية يف فترة ما بعد 
النزاعات هو توفير بيئة آمنة وساملة للدولة املتضررة ولسكانها، وذلك من خالل 
إعادة تنظيم هيكل الدولة مبا يف ذلك عناصر الدولة القانونية احملددة بأنها سيطرة 

الدولة املسؤولة على األرض، ووسائل السفر، وضمان سالمة السكان.
قديرة  وأمنية  دفاعية  قوات  تدعيَم  باألمن  املتصلة  األنشطُة  تعزز  أن  بد  وال 
ومسؤولة ومحترفة، تعمل حتت إشراف مسؤولن مدنين، ومن ثم فإن السياسة 
تعني األطر القانونية وحتسن القدرة التعبوية وإشراك اجملتمع املدني يف املشاورات 

واملساهمة يف قطاع األمن لتطويره وتنميته.
أ متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب نظام احلكم السليم والتحول السياسي:	.

تعاني نصف البلدان العربية -على األقل حالياً- من نزاعات مسلحة داخلية، 
غير  والتداعيات  اجلوار  آثار  اآلخر  النصف  يواجه  بينما  متفاوتة،  بدرجات  وإن 
املباشرة، ما يحول دون متتع املواطنن بحقهم األساسي يف حياة خالية من اخلوف 
والعوز. وقد تسببت هذه النزاعات يف خسائر فادحة يف األرواح، ونزوح ما يزيد على 
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)		( مليوَن شخٍص، وتعّطل سبل العيش بشكٍل حاد.
 ولعّل أبرز تبعات هذه النزاعات تراجُع مستوى املعيشة، وتبديُد القدرة على 
إلى  وباإلضافة  املستدامة.  التنمية  حتقيق  فرص  وتقويُض  كرمية،  حياة  عيش 
االجتماعية  والفرص  البشرية  األرواح  خسارة  خلفتها  التي  املدى  البعيدة  اآلثار 
واالقتصادية الناجتة عن ذلك؛ فقد أدت النزاعات إلى تقويض أركان املؤسسات، 
وتفكك األواصر اجملتمعية؛ ولهذه األسباب، أصبح السالُم عنصراً أساسياً يف خطة 

التنمية املستدامة لعام 0	0	 املتفق عليها عاملياً ويف أهدافها التي تتضمنها.
الربيع  ثورات  تأثرت مبوجة ما يسمى  التي  العربية  الدول  اليمن إحدى  تعد 
العربي الذي خرج منه الدول بتسويات هشة واقتسام للسلطة أدت يف نهايتها إلى 
إلى  الدولي-  اجملتمع  فيهم  -مبن  اجلميع  يسعى  أن  البد  لذلك  نزاعات؛  نشوب 
األولوية  ذات  القضايا  الصراع، حتديد  بعد  اليمنين  على  ويجب  السالم  إحالل 
حتديد  وكذلك  النزاع،  لظروف  املراعي  احلوكمة  نهج  يتناولها  أن  ينبغي  التي 
من  للخروج  الالزمة  التحّوالت  إلحداث  السالم  بتحقيق  الكفيلة  والعوامل  اآللية 
النزاع، بدءاً مبنع نشوبه ومروراً بعمليات التحّول ووصوالً إلى بناء السالم، مبا يف 
االجتماعي  والتماسك  السالم  االنتقالية إلرساء  والعدالة  الوطنية  املصاحلة  ذلك 
اختالف  ومع  النزاع.  انتهاء  بعد  اإلعمار  وإعادة  والنهوض  التطرف  ومناهضة 
اإلصالحات  تبقى  آلخر،  بلد  ومن  آلخر  نزاع  من  التدخالت  وأشكال  األولويات 
املؤسسية عنصراً أساساً يف التصدي للمظالم التي تسبب اندالع النزاع، ومن ثم 

وضع حد نهائي للعنف، وقد مت حتديد هذه اإلصالحات مبا يلي:
  احلوكمة:. 	

يعرف جون تيلر احلوكمة اجليدة بأنها »عدم انحياز املؤسسات التي متارس 
احلوكمة  أسلوب  تتبع  وأن  شعبي  بقبول  حتظى  أن  يعني  وهذا  احلكم«،  سلطة 
الرشيدة، كما يعرفها البنك الدولي بأنها » التقاليد واملؤسسات التي متارس السلطة 

من خاللها يف بلد ما ضمن عدة معايير منها:
• حتديد آلية اختيار احلكومات واستبدالها.	
• صياغة السياسات الفعالة وتنفيذها.	
• احترام املواطنن ومسؤولي الدولة للمؤسسات التي تيسر التفاعل االقتصادي 	

واالجتماعي.
• احترام سيادة القانون.	
• مكافحة الفساد.	
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• قبول املساءلة والرقابة اجملتمعية.	
• تعزيز مفهوم الدميقراطية واملواطنة.	
• سيادة مبدأ الشفافية، واالستجابة، والفعالية، والكفاءة، واإلنصاف، والشمول، 	

والتوافق.
• متثيل اجملموعات األكثر ضعفاً يف اجملتمع.	

 إرساء مبدأ الدولة املدنية:. 	
تعرف العلوم السياسية الدولة املدنية بأنه القدرة على احلصول على احلكم بعد 
حتقيق حقوق املواطن وتوطيدها من دون اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، ويف 
املعنى السياسي تعني احلق يف احلكم. وتتمثل أهمية الشرعية يف كونها مسألة حيوية 
يف مرحلة بناء الدولة من حيث حتدديها لهيكلية وإجراءات الوكاالت واحلكومات 
واملؤسسات األخرى التي تشكل الدولة، وال ميكن احلصول على النظام السياسي 
بطريقة مستدامة من خالل العنف واإلكراه. وهي تعد من التحديات التي تواجه 

احلوكمة يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية أو البلدان املتضررة من النزاعات.
 وتعد مبادئ الدولة املدنية من العوامل التي يجب مراعاتها بعد الصراع وإحالل 

السالم، إذ يتحقق من خاللها عدد من األمور، منها:
• لينتقل 	 اإلكراه،  بدل  القبول  من  انطالًقا  املدنية  الدولة  نظام حكم  تأسيس 

اجملتمع من حالة النزاع إلى حالة من احلكم السلمي والتعايش.
• الوصول 	 وتأمن  االقتصادية،  الثروات  توزيع  وإعادة  السلطة،  تقاسم  إعادة 

العادل إلى املوارد الطبيعية.
• حقق 	 يضمن  شفاف  نظام  خالل  من  والسلطة  للقيادات  اجملتمع  قبول 

املواطن وسيادة الوطن.
• املوازنة بن السلطة والقوة.	
• طويلة 	 عالقات  بإرساء  تسمح  القوة  حليازة  الشرعي  باحلق  قبول  وجود 

األمد بن القوة احلاكمة وبن الشعب.
• توسيع نطاق الوصول إلى السلطة. 	
• حتسن متثيل جميع الفئات مع تعزيز حقوق األقليات.	
• صيانة احلقوق واحلريات.	
• بشكل 	 اجملتمع  أفراد  لصالح  التنمية  حتقيق  يف  واألموال  املوارد  استثمار 

عادل للجميع.
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احملور الثاني: متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب املساعدات اإلنسانية:
من  املنسقة  املتكاملة  اإلجراءات  من  مجموعة  اإلنسانية  املساعدات  متثل 
وضمان  اإلنسانية،  الكرامة  على  واحلفاظ  واستمرارها،  احلياة  حماية  أجل 
حماية املدنين، ومساعدة عودة النازحن ودمجهم، واملساعدة يف إنعاش النشاط 
من  تعد  التي  الغذائــي  األمــن  انعــدام  ظاهرة  ومعاجلة  واالقتصادي،  االجتماعي 
اليمــن؛ فقد أصبح شبح اجملاعة يهدد  فــي  التحديــات اإلنســانية إحلاحــاً  أكثــر 
)		( مليوَن مينيٍّ وفًقا جملموعة من تقارير منظمات اجملتمع الدولي، إضافــة إلــى 
انتشار األوبئة، مثل حمى الضنك وشيكونغونيا )املكرفس( والكوليــرا،  فضاًل عن 

دمار البنيــة التحتيــة ممـا عطـل خدمـات املرافق الصحيـة.
وقد حدد تقرير منظمة اليونيسف عن اليمن لعام 2019-2018 االحتياجات 
الشاملة  )املراجعة  اآلتي  النحو  على  العامة  اإلحصائيات  يف  الصادرة  امللحة 

لالحتياجات اإلنسانية لليمن 9	0	م(:
• احتياج )12.3( مليوَن طفل و)		,	( مليون شخص بالغ إلى مساعدات إنسانية.	
• بلغ عدد النازحن من األطفال )	7,	( مليوَن طفل.	
• بلغ عدد األطفال احملتاجن ملساعدة يف مجال التعليم )7,	( مليوَن طفٍل. 	
• بلغ عدد األطفال ممن هم دون اخلامسة واملصابون بسوء تغذية احلاد الوخيم 	

حوالي )0,000		( طفٍل.
• املياه 	 مجال  يف  مساعدة  إلى  بحاجة  شخٍص  مليوَن   )17.8( من  أكثر  هناك 

واإلصحاح البيئي. 
• هناك )19.7( مليوَن شخٍص بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية. 	

ومن خالل التقرير الصادر من منظمة االوتشا يف العام 0	0	م تبن أن اليمن 
ال تزال تعيش أسوأ أزمة إنسانية يف العالم؛ حيث ترك األثر التراكمي الناجم عن 
أكثر من خمس سنوات من النزاع والتدهور االقتصادي وانهيار املؤسسات حوالي 
املساعدة  إلى  بحاجة  السكان  من   )%  80( حوالي  أن  أي  مليوَن شخص،   )		(

اإلنسانية واحلماية من فيروس كورونا املستجد وفق التصنيفات اآلتية:
• احملتاجون: )24.1( مليوَن شخص.	
• األشد احتياًجا: )14.3( مليوَن شخص. 	
• النازحون: )3.65( مليوَن شخٍص. 	
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ومما سبق يتضح أنه ال بد من تقييم االحتياجات امللحة والطارئة من خالل 
ومستوى  األساسية  االحتياجات  املتضررة، وحتديد  املناطق  الدقيق جلميع  املسح 
املستمرة،  الصراعات  بكارثة  املتأثرون  السكان  يحتاجها  التي  ونوعها  املساعدات 
لتتمكن اجلهات املعنية من توفير هذه االحتياجات اإلنسانية، وهي تشمل مقومات 
احلياة كالطعام واملاء والدواء، إضافة إلى السكن واخلدمات األساسية كالكهرباء 
واملواصالت، واخلدمات التعليمية واملدارس واملرافق الصحية. ومن هنا ال بد أن 
تكون املعلومات التي يتم جمعها دقيقة وحيادية بعيدة عن التسييس واالنخراط مع 
أي جهة سياسية، لتساعد بتقدمي املساعدات املالئمة واألكثر إحلاحاً وبشكل فعلي 

جلميع أفراد اجملتمع على حد سواء.
 وميكن أن توفر هذه األنشطة ترابطاً بن مراحل الطوارئ والعودة إلى احلالة 
الطبيعية وإعادة البناء واإلعمار يف الوقت الذي يكون فيه التركيز على إنقاذ احلياة 
التالية  باملراحل  اإلنسانية  املساعدات  ترتبط  أن  املهم  من  ثمَّ  ومن  عاجل،  بشكل 
لعملية إعادة البناء والتنمية يف فترة ما بعد النزاعات، فمن شأن هذا الربط أن 

يعزز تسريع إجراءات التنمية الرئيسة خالل مرحلة العودة إلى احلياة الطبيعية.
احملور الثالث: متطلبات إعادة اإلعمار يف اجلانب االقتصادي يف اليمن: 

االقتصاد هو محور كل األزمات؛ فبسببه تندلع احلروب وتنهار الدول إذ تتصارع 
األطراف بشكل أساس على املوارد االقتصادية نظراً للهيمنة الدائمة لرأس املال يف 
كل اجلوانب ال سيما سياسًيا، ونتيجة لذلك ترتبط خطط إعادة اإلعمار ارتباطاً 
وثيقاً بالعامل االقتصادي، ليس ألنه أحد أسباب نشوب الصراعات وحسب؛ وإمنا 
ألنه أهم جوانب إعادة اإلعمار من جهة وسبٌب يف جناح إعادة اإلعمار من جهة ثانية.
لقد تأثر الوضع يف اليمن على مستوى كل اجلوانب، وتأثر النسيج االقتصادي 
يف اليمن نتيجة احلروب واألزمات التي مير بها فقد حدثت أضرار بالغة أدت إلى 
تدمير كلي لالقتصاد فتأثرت املشاريع اخلاصة والصناعة وتضرر وتعطلت احلركة 
التجارية، ومن ثم فهذا كله أدى إلى نقص التمويل على املستوى الفردي واملستوى 
العام، يف وقت تزداد فيه احلاجة إلى التمويل خاصة لغرض إعادة اإلعمار )زغيب، 

 .)	0		
 1 - الوضع االقتصادي يف اليمن:

األزمة  أن  استقراراً، غير  فيها  تعرف  لم  التاريخية  اليمن عبر احلقب  مرت 
النشاط  انهار  فقد  اليمني؛  وباالقتصاد  باإلنسان  فتكاً  األشد  هي  احلالية 
الذي  النفط  قطاع  سيما  ال  تقريًبا  االقتصادية  القطاعات  جميع  يف  االقتصادي 
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االقتصاد  كثيراً يف دعم  اليمن  يعتمد عليه  إذ  واحتكار سوقه  يعاني من احلصار 
ويف تغطية النفقات اجلارية واالستثمارية للدولة. كما تراجعت إمكانية احلصول 
القطاع  يف  التحتية  البنية  النهيار  نتيجة  كبير  بشكل  االجتماعية  اخلدمات  على 
الصحي والتعليمي. واملالحظ يف التقارير التي تصدر من القطاعات الرسمية وغير 
 - النفط  إنتاج  وانخفاض  كبيرة،  بدرجة  وقلتها  الواردات  حجم  تراجع  الرسمية 
املصدر الرئيس لإليرادات الرسمية- انخفاًضا حاًدا يف أعقاب انتفاضة 1102م، 
بسب ارتفاع عمليات التخريب يف حقول النفط وبسبب استمرار الصراعات التي 
اندلعت يف مارس 1102م، فانكمش االقتصاد انكماًشا ملحوًظا عامي 5102 و6102 

بنسبة )1.82 %( و)4.2 %( على التوالي.
من  عدًدا  أن  بن  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أصدره  الذي  التقرير  ويف 
الشركات قد أوقفت عملياتها، مبا يف ذلك )53 %( من الشركات اخلدمية و)92 
إلى  ذلك  وأدى  التجارية.  الشركات  من   )% و)02  الصناعية  املؤسسات  من   )%
ارتفاع معدل البطالة املرتفع أساساً يف اليمن. ويف وجود الصراعات وأثرها على 
ومصائد  والزراعة  االجتماعية  اخلدمات  املثال:  سبيل  -على  األخرى  القطاعات 
اليمنين  أحوال  ساءت  املصريف-  والنظام  والصناعة  والتجارة  واملاشية  األسماك 
املعيشية، وبلغ معدل التضخم )93%( عام 5102م، ومن املتوقع أن يرتفع أكثر مع 
استمرار ضعف أداء املالية العامة، واتساع عجز املوازنة، وتوقف التمويل األجنبي 

للموازنة إلى حد كبير نتيجة لتعليق كثير من شركاء التنمية مشاركاتهم.
 ويف جانب النفقات اجلارية مت خفض األجور واملرتبات استجابة النخفاض 
أسعار النفط وتناقص املوازنات املالية للحكومة، إلى جانب إجراء خفض كبير يف 
إعانات الدعم بنسبة )8 %( من إجمالي الناجت احمللي يف عام 1102 إلى أقل من 

)1 %( يف عام 5102م.
 وقد كانت االستثمارات العامة منخفضة قبل عام 1102م ثم توقفت بعد ذلك 
تدهور  كما يالحظ  الناجت احمللي عام 6102م،  إجمالي  %( من   2( أقل من  إلى 
العملة اليمنية بصورة كبيرة؛ وذلك عائد إلى شحة املصادر االقتصادية يف اليمن 
البنك  بأسعار صرف  التقيد  وعدم  الصرف  سعر  على  املصرفية  الرقابة  وغياب 
نتيجة  الضغوط  العملة، فضاًل عن  لبيع  السوداء  السوق  وانتشار  اليمني  املركزي 
فقدان العائدات النفطية وغياب التمويل األجنبي، ومن ثم انخفضت احتياطيات 
النقد األجنبي إلى أقل من ملياري دوالر يف أواخر عام 5102 -قيمة شهرين من 

الواردات.
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الصرف  بسعر  الواردات  دعم  املركزي  املصرف  أوقف  6102م  فبراير  ويف   
الرسمي باستثناء القمح واألرز، وأسفر اعتماد احلكومة على متويل البنك املركزي 
-بسبب عجز املوازنة- عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة أرصدة الدين احمللي نحو 
)81%( من إجمالي الناجت احمللي إلى نحو )35%( من إجمالي الناجت احمللي يف 
6102 )املرصد االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ البنك الدولي، 

.)33 :7102
أما اإلنتاج الزراعي يف اليمن فقد انخفض بشكل كبير نتيجة للحصار وشح 
املواد النفطية، وكذا الرتفاع ظاهرة النزوح من الريف إلى احلضر وغياب التسويق 
املواطن  واحتياج  اليمن  يف  الصراع  اشتداد  بسبب  ذلك  كل  الزراعية؛  للمنتجات 
اليمني إلى سد قوته اليومي، ومن هنا نالحظ انخفاض الغالت إلى )24%( عما 

كانت عليه قبل احلرب )دي مويار؛ وآخرون، 9102(.
2 -  النزاعات وآثرها على قدرة رأس املال البشري: 

التنمية االقتصادية  إلى تدهور عجلة  النزاعات والصراعات واحلروب  تؤدي 
وتدمير آليات إعادة التوزيع يف املستويات اخملتلفة لشرائح اجملتمع، وتكبر شريحة 
الفقر كلما اشتدت الصراعات يف اجملتمع وطال أمدها مما يؤدي إلى حصر اجملتمع 
يف طبقتن، طبقة مترفة وأخرى فقيرة؛ فالنزاع الذي يستمر ملدة سبع سنوات يقلل 

الدخل بنسبة )51%(، ويزيد الفقر بنسبة )%03(.
املادي  املال  رأس  خسارة  إلى  النزاع  يؤدي  أن  ميكن  األَُسر  مستوى  وعلى 
املنازل واألراضي واملاشية وغيرها من األصول اإلنتاجية  تتعرض  والبشري، وقد 
التي  النفسية  والصدمات  والعجز  واإلصابة  املوت  يؤدي  فيما  والتدمير،  للسرقة 
يتعرض لها أفراد األسرة إلى انخفاض الدخل، يف حن ترتفع أسعار املواد الغذائية 
مما يجعل العديد من األسر تعاني أو تكون غير قادرة على شراء السلع األساسية. 
وميكن لهذه اخلسائر -إلى جانب التأثيرات الناجمة عن الصراعات يف األسواق 

ورأس املال البشري- أن جتعل البلدان يف حالة فقر مزمن وهيكلي.
أدى النزاع يف اليمن إلى تفاقم مستويات الفقر املرتفعة سلًفا؛ فبحلول خريف 
عام 5102م تبن أن )54%( من اليمنين قد فقدوا مصادر دخلهم الرئيس، ولم 
العام رواتب كاملة ومنتظمة منذ خريف 6102م، مما تسبب  يتلق موظفو القطاع 

يف النهاية انخفاضاً يف مستوى الدخل وأضر بقطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ويف عام 7102م كان )84%( من السكان يعيشون على أقل من )09.1( دوالراً 
أمريكياً يف اليوم الواحد، )كانت النسبة )03%( يف عام 5102م(، و)5.87%( من 
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عام  يف   )%6.56( النسبة  )كانت  أمريكياً  دوالراً   )02.3( على  يعيشون  السكان 
5102م( )دي مويار؛ وآخرون، 9102(.

مما سبق يتبن أن احلروب تؤثر يف النسيج لدرجة حدوث تدمير كلي لالقتصاد، 
فتتأثر املشاريع اخلاصة والعامة، وتتعطل احلركات التجارية واألنشطة الصناعية 
والزراعية، ومن ثم يصبح التمويل ناقًصا على املستوى الفردي وعلى املستوى العام، 
يف وقت تزداد فيه احلاجة إلى التمويل لغرض إعادة اإلعمار بالذات. وال مجال 
للحديث هنا عن خطة اإلعمار دون توفير وسائل التمويل الالزمة لبدء مشروعات 
إعادة اإلعمار واستمرارها؛ ولذلك فإن البحث يف مصادر التمويل هو أحد املدخالت 
الهامة التي يتطرق إليها البعد االقتصادي، سواء كان هذا التمويل حكومًيا أو غيَر 

حكومي، وسواء كان متوياًل محلياً أو من اجملتمع الدولي بجميع هيئاته.
املدن  ترميم  األولويات  من  فإن  املدن،  بناء  وإعادة  السكن  لقطاع  وبالنسبة 
واملاء  الكهرباء  مثل  األساسية  باخلدمات  وربطها  بنائها،  وإعادة  املهدمة  والبيوت 
والصرف الصحي، وبناء مساكن جديدة الستيعاب النازحن، ويأتي بعد ذلك إعادة 

تأهيل البنية التحتية للمناطق العشوائية.
ترميم املصانع التي تعرضت للتدمير يف  أما قطاع الصناعة؛ فمن املهم أوالً 
كثيفة  الصناعات  وتشجيع  وبنائها،  تأهيلها  وإعادة  والصراعات  النزاعات  فترة 
تعتمد عليها  التي  الزراعة  بينها وبن  الترابط  تعزز  التي  الصناعات  وكل  العمالة 
الصناعات  األولوية  ذات  الصناعات  فمن  اإلعمار.  إلعادة  الالزمة  الصناعات 
التقليدية واملنسوجات احمللية والصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء وصناعات 

أدوات الري احلديث واآلالت الزراعية.
وبالنسبة لقطاع النقل ال بد من االهتمام مبشاريع الطرق الرئيسة والفرعية 
يف املدن، والطرق الطويلة التي تربط املدن ببعضها ال سيما تلك التي تدمرت أثناء 
الصراعات، ألنها تساعد على إعادة توحيد االقتصاد وربط األسواق واملشاريع بن 

املدن وتهيئ لعملية إعادة اإلعمار.
أما القطاع املصريف فتأتي األولوية فيه من خالل إقامة املؤسسات املالية غير 
املصرفية لتقدمي التمويل طويل األجل خالل مرحلة التعايف املبكر )تقرير األولويات 

االقتصادية واالجتماعية يف إعادة إعمار سورية وفرص لبنان فيها، د.ت(.
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العوامل املؤثرة يف منو رأس املال البشري:  - 3
جودة رأس املال البشري الناجت مع جودة أنظمة التعليم والتدريب.  -

التوزيع األمثل لرأس املال البشري يف سوق العمل.  -
احملور الرابع: متطلبات اجلانب اإلداري لعملية إعادة اإلعمار يف اليمن:

ذلك  يف  جنحت  دول  فهناك  ألخرى،  دولة  من  اإلعمار  إعادة  جتارب  تختلف 
باالعتماد على النهج املركزي إلعادة اإلعمار وأخرى جنحت من خالل االعتماد على 
النهج الالمركزي، كما أن هناك دوالً جنحت يف إعادة اإلعمار باستخدام األسلوبن 
معاً، ومن غير املمكن أن يتحقق ذلك دون إشراك القطاع العام وبقية القطاعات 

الشريكة يف التنمية وإعادة اإلعمار. 
ولكي تتحقق إعادة اإلعمار يف اليمن وفق سياق أكثر مرونة؛ فال بد أن تتطلب 
العملية االبتعاد عن املركزية عبر وحدات أو مؤسسات عامة مستقلة مالياً وإداريا 
املدني،  اجملتمع  ومنظمات  اخلاص  القطاع  إسهام  إلى  إضافة  نسبي،  بشكل  ولو 
مع اإلبقاء على وجود الدولة الفاعل يف مجاالت التخطيط وإعادة البناء وخاصة 
يف مجال التخطيط احلضري )أي التخطيط من األعلى إلى األسفل(، وهذا من 
شأنه إتاحة الفرصة ألن ميارس اجملتمع دوراً محورًيا يف رسم األطر العامة للتنمية 
الوطنية  مصاحلهم  لتحقيق  احمللية  اجملتمعات  إشراك  خالل  من  البناء  وإعادة 
)أي التخطيط من األسفل إلى األعلى(. إضافة إلى ذلك؛ فإن هذه العملية حتقق 
التنموية  احلضرية  والبيئة  االجتماعي  الوطني  النسيج  بن  والتكامل  االنسجام 

)حميد، 8	0	(.
احملور اخلامس: متطلبات إعادة اإلعمار يف اجلانب االجتماعي يف اليمن:

التنمية االجتماعية:
وهو  للدولة،  الداخلي  الديناميكي  التنموي  اجلانب  االجتماعية  التنمية  متثل 
يُعنى بصورة مباشرة بتعزيز التقارب االجتماعي داخل الدولة بصورة عصرية تواكب 
ما وصلت إليه الدول األخرى يف هذا اجلانب، وبتفعيل دور املواطنن باالنخراط يف 
احلياة االجتماعية، وتقدمي خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتالءم مع احتياجات 
التخطيط االستراتيجي من أجل  اجملتمع احمللي بعد دراسته بصورة عميقة عبر 

حتقيق غاية االرتقاء باحلياة.
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خصائص التنمية االجتماعية:
• عملية توسعية: أي أنها ال تقف عند مرحلة معينة؛ بل تتوسع بشكل دائم يف سبيل 	

التطور والتقدم.
• عملية شاملة: أي أنها ال تقتصر على جانب واحد، كاجلوانب االقتصادية مثاًل؛ 	

بل تشمل اجلوانب السياسية، واالجتماعية، والثقافية، والعسكرية.
• االجتماعية 	 التنمية  إّن  حيث  بالنمو،  ترتبط  التنمية  أّن  أي  مترابطة:  عملية 

مرتبطة بصورة مباشرة بالنمو االقتصادي.
رأس املال االجتماعي:

يضطلع كل من رأس املال االجتماعي والعالقات القائمة على الثقة بدور هام 
يف عملية إعادة اإلدماج، وتُظهر بعض الدراسات أن اجملتمعات احمللية التي متتلك 
رصيداً كافياً من رأس املال االجتماعي تشهد معدل جرائم أقل، ومستويات أفضل 

من خدمات الرعاية الصحية والتعليم العالي )هالبرن، 		0	(.
 بيد أن هناك جانًبا سلبًيا لذلك وذلك حن تقوم اجلماعات واملنظمات ذات 
رأس املال االجتماعي األكبر بإقصاء غيرها؛ فقد أوضحت دراسة مسحية أجرتها 
املفوضية العليا لشؤون الالجئن يف سوق العمل األفغانية عام 		0	 أن »التشبيك« 
قد اضطلع بدور قوي يف إدماج العائدين إلى سوق العمل عبر الشبكات الشخصية 
من األصدقاء واألقارب، وكذلك الشبكات املهنية –كل واحدة يف مجالها- للحصول 

على معلومات عن فرص العمل أو احلصول على وظيفة مباشرة. 
العمل هي  اجلاذبية يف خلق فرص  ذات  القطاعات  أن  أيًضا  النتائج  وتظهر 
القطاعات التي احتاجت إلى مهارات أقل كالبناء وجتارة اجلملة والتجزئة والتصنيع؛ 
حيث ميكن إيجاد عمل بسهولة. وجتدر اإلشارة هنا -وفق التقارير والنشرات- إلى 
أن اآلثار قد طالت جميع اليمنين يف كل اجملاالت، احلياتية والغذائية والصحية 
اخلدمات  وتوقف  التعليمي  النظام  وتعطيل  املدرسي  والتسرب  األمراض  وانتشار 
والنزوح  الكثيرين  ووفاة  الدخل  من  الفرد  نصيب  وانخفاض  للحياة  األساسية 

والتهجير.
التكلفة االجتماعية واإلنسانية:

ُويعبَر  االجتماعية،  املؤشرات  أهم  من  الدميوغرافية  الضغوط  تصاعد  يعد 
األفراد يف اجملتمع من  وانخفاض نصيب  الدولة،  السكان يف  كثافة  بارتفاع  عنها 
أو  الدولة،  خارج  إلى  كبير  بشكل  الالجئن  وتزايد حركة  األساسية،  االحتياجات 
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تهجير عدد من السكان داخل الدولة بشكل قسري، وتزايد ظاهرة هجرة العقول 
والكفاءات الوطنية.

ووفقاً ملؤشر تقرير الدول الهشة لعام 0	0	، فقد جاء فيه أن اليمن يقع يف 
مستوى  على  هشاشة  األكثر  البلد  ليكون  التوالي  على  الثاني  وللعام  األول  املركز 
دول العالم من بن )78	( دولة شملها التقرير، ومبجموع نقاط بلغ )	,			(؛ وذلك 
راجع بطبيعة احلال إلى الظروف غير املستقرة التي تعيشها اليمن، وما نتج عنها 
من كوارث إنسانية واقتصادية واجتماعية كما هو موضح يف اجلدول أدناه )تقرير 

مؤشر الدول الهشة، 0	0	(:
جدول رقم )	(: يوضح ترتيب اليمن بن الدول الهشة يف العالم

قيمة املؤشر الترتيب على مستوى العالمالبيان/السنوات

	0	0	112.4
	0	9	113.5
	0	8	112.7
	0	7	111.1
	0			111.5
	0		7108.2
	0		8105.4

يتبن من اجلدول السابق تراجع ترتيب اليمن من املركز )8( يف العام 		0	 
إلى املركز )	( يف العام 0	0	، نتيجة للظروف السيئة وحالة عدم االستقرار التي 
تعيشها اليمن التي أدت إلى تراجعها يف مجموع املؤشرات كما هو موضح باجلدول 

أدناه:
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جدول رقم )	( يوضح قيمة مؤشرات وترتيب اليمن بن الدول الهشة يف العالم

قيمة مؤشرات التماسك والترابط
 األجهزة األمنية عدم الثقة بالنخب السياسية البت يف املظالم االجتماعية

9.7	09.7
قيمة املؤشرات االقتصادية

التراجع االقتصادي التنمية غير املتكافئةهجرة العقول والكفاءات
77.89.4

قيمة املؤشرات السياسية
شرعية الدولةاخلدمات العامةحقوق اإلنسان

	09.59.9
قيمة املؤشرات االجتماعية

الضغوط الدميغرافيةالالجئن والنازحن داخلياًالتدخل اخلارجي
	09.79.8

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط جميع املؤشرات قد بلغ )4.9( يف العام 
0	0	 مقارنة بـ)4.8( يف العام 		0	 الناجت عن حصول اليمن على نقاط منخفضة 
النخب  يف  الثقة  وعدم  اخلارجي  والتدخل  اإلنسان  حقوق  مؤشرات  يف  سيما  ال 
السياسية، إضافة إلى حصولها على نقاط منخفضة يف مؤشر التراجع االقتصادي.
ونتيجة لتردي الوضع االجتماعي واإلنساني فقد حدثت تكلفة اجتماعية إذ 
عصفت باليمن أزمة إنسانية تعد من بن األسوأ إقليميا وعاملياً بسحب تقديرات 

األمم املتحدة، ولعل أبرز مؤشراتها ما يلي:
• أن )27.3( مليون شخص، أو أكثر من )80 %( من السكان، يف حاجة إلى نوع 	

من املساعدات منهم )4.14( مليون يف عوز شديد.
• يقدر أن نحو )0	 %( من األسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس مما أدى 	

إلى   )%  7	( للتقديرات من  يتراوح -وفًقا  الفقر، حيث  زيادة إجمالي معدل  إلى 
)87.8 %(، وكانت النساء أشد تضرراً من الرجال.

فضال عن توقف كلي أو جزئي عن دفع املرتبات وعدم انتظام دفعها، وخاصة 
يف احملافظات الشمالية، حلوالي )1.25( مليوَن موظف حكومي –من بينهم املوظفون 
احليويون يف مجاالت الصحة والتعليم وإمدادات املياه-، وقد تسبب هذا يف تآكل القوة 
الشرائية، وأدى إلى تدهور كبير يف قدرات املؤسسات الرسمية باليمن للقيام بعملها.
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ويشكل هذا االتساع يف رقعة الفقر واملرض عجًزا هيكلًيا مقلًقا من شأنه أن 
يؤثر على تنمية رأس املال البشري على املدى الطويل، كما يبن مؤشر رأس املال 
يكبر،  عندما   )%  7	( ستبلغ  اليمن  يف  اليوم  املولود  الطفل  إنتاجية  أن  البشري 

مقارنة مع نسبة إنتاجية كاملة إذا متتع بقدر كامل من التعليم والصحة اجليدة.
أما معدل اجلوع يف اليمن حالياً فلم يسبق له مثيل ويسبب معاناة شديدة ملالين 
اليمنين، وبالرغم من توفير املساعدات اإلنسانية فإن هناك أكثر من )9.15( مليون 

شخص ينامون جوعى كل يوم.
ويعد معدل سوء التغذية لدى األطفال يف اليمن من أعلى املعدالت يف العالم 
وما يزال الوضع الغذائي يتدهور، وتعاني ثلث األسر تقريباً من فجوات يف أنظمتها 
والفاكهة  واخلضراوات  البقوليات  من  أطعمة  أي  تستهلك  ال  وبالكاد  الغذائية، 
ومنتجات األلبان واللحوم. أما معدالت سوء التغذية بن النساء واألطفال يف اليمن 
فال تزال من بن أعلى املعدالت على مستوى العالم؛ حيث حتتاج أكثر من مليون 
امرأة ومليوني طفل إلى العالج من سوء التغذية احلاد، وميثل هذا العدد زيادة بنسبة 
)	7 %( منذ أواخر عام 		0	، وهو ما يهدد حياة هؤالء األطفال ومستقبلهم. كما 
أن أقل من )0	 %( من املرافق الصحية بالبالد ال تعمل بشكل كامل، وهي تفتقر 
إلى األخصائين واملعدات واألدوية، فيما تناقصت تغطية التحصينات بنسبة تتراوح 

من )0	 %( إلى )0	 %( منذ بدء الصراع.
وال تتجاوز نسبة السكان املستفيدين من شبكات املياه العامة العاملة جزئًيا 
)		 %( من سكان املناطق الريفية و)		 %( من سكان املناطق احلضرية. وتبلغ 
 .)%  		( من  أقل  آمنة  شرب  مياه  على  احلصول  على  القادرين  السكان  نسبة 
وهناك )		 %( من الفتيات و)		 %( من الفتيان يف عمر الدراسة ال ينتظمون يف 
املدارس، فمئات من املدارس قد تعرضت للتدمير، فيما ال يتقاضى أغلب املعلمن 

رواتبهم منذ 		0	.
يتم  أن  املؤسسات مبعنى  إصالح  تستوجب  اجلنسن  بن  املساواة  مبادئ  إن 
مراجعة مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها بحيث حُتترم حقوق اإلنسان واحملافظة 
على سيادة القانون واخلضوع للمساءلة اجملتمعية، وضمان وجود مؤسسات قوية 
واجتماعي  اقتصادي  نظام  وتوفير  الدولة  شرعية  وتعزيز  للموارد  رشيدة  وإدارة 

)االوتشا؛ البنك الدولي، 2019-2020(.
 ويواجه قطاع التعليم العديد من التحديات واملعوقات الناجمة عن األضرار 
املادية يف مرافق التعليم وعن النزوح القسري واألزمات االقتصادية احلادة ومشكلة 
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توقف دفع املرتبات وعدم انتظامها، ومن ثم أثرت بشدة على حوالي )		 %( من 
البالد؛ فقد تسببت كل تلك  %( من إجمالي الطالب يف  إجمالي املدارس و)97 
الظروف يف تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة ملا يترتب عليها من عدم 
لهم، وتدريس  املعنوي  الدراسي وتدهور احلافز  العام  املعلمن خالل  انتظام دوام 

املنهج الدراسي جزئياً فقط.
يف  طفٍل  مليوَن   )5.5( فإن   	0	0 اإلنسانية  االستجابة  خطة  إلى  واستناداً 
فيما  تعليمهم،  استمرار  لضمان  املساعدة  إلى  بحاجة  والثانوي  األساسي  التعليم 
يشير التقييم متعدد القطاعات للمواقع للعام 8	0	 إلى أن )		 %( من األطفال 
ممن هم يف سن الدراسة، يف مختلف اجملموعات السكانية التي شملها التقييم، لم 

يلتحقوا باملدرسة.
تظل قضية التعايف االقتصادي والسياسي وإعادة إعمار اليمن وبناء السالم 
املستدام ومعاجلة آثار ما خلفته الصراعات على النسيج اجملتمعي من أهم القضايا 
التي ينبغي أن حتتل حيزاً كبيراً من االهتمام والتفكير واإلعداد املبكر ضمن أجندة 
الفاعلن  وكل  والدولين  اإلقليمين  اليمن  شركاء  اهتمام  ويف  الرسمية،  العمل 
كونها  القطاعات احليوية  كبير على بعض  التركيز بشكل  وأن يشمل  وتدخالتهم. 
ترتبط بحياة أفراد اجملتمع ومبستقبلهم ومعيشتهم واقتصادهم ومصيرهم وبقائهم، 
فضلًا عن مستقبل الدولة اليمنية أرضاً وإنساناً؛ فقضية التعايف تعني إعادة تسوية 
البيئة العامة وتهيئتها بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية، 
وهي تشمل أيضا إعادة ترميم وبناء ما دمرته سنوات الصراع من البنى التحتية 
مسيرة  استئناف  تعني  كما  والتعايش.  اجملتمعي  والنسيج  اجملتمعية  واملقومات 
التنمية، وخلق أجواء آمنة ومحفزة لتنمية االقتصاد، وإيجاد فرص عمل وحتسن 
التحديات  إلى حلحلة  باإلضافة  البشرية،  املوارد  وتنمية  والدخل  املعيشة  مستوى 
والصعوبات التي خلفتها سنوات الصراع يف جسد اجملتمع اليمني وهياكله التحتية 

واملؤسسية والبشرية. 
إن عملية التعايف عملية إصالح واسعة النطاق وإعادة بناء شاملة تشترك فيها 
كل مكونات اجملتمع من مؤسسات حكومية ومؤسسات القطاع اخلاص، أو منظمات 
الشركاء  مع  جنب  إلى  جنباً  اجملتمع  وأفراد  الدولي  واجملتمع  املدني،  اجملتمع 

اإلقليمن والدولين.
ومن األهمية مبكان اإلدراك أن هذه اخلطوات يف هذه املرحلة ليست سوى 
يتم  أن  بعد  والتنمية،  لإلعمار  برنامج شامل  ومتهيدية إلعداد  أساسية  مقدمات 
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األمور  ويعيد  والصراع،  التشظي  حالة  ينهي  مستدام  سالم  اتفاق  إلى  التوصل 
إلى نصابها، وينقل اليمن دولة ومجتمعاً إلى مجرى احلياة املفعم باألمل والتطلع 
واإلجناز، ويستعيد مساره الصحيح يف محيطة اإلقليمي والدولي ليكون فاعاًل مع 
اإلعمار  فإن عملية  ثم  ومن  والتنمية،  االستقرار  إرساء أسس  الدولية يف  األسرة 
ترتبط طردياً مع إحالل االستقرار والسالم يف اليمن التي تعد ضرورة ملحة، إلى 
جانب أهمية تكاتف منظمات اجملتمع املدني والسلطة احمللية مع اجملتمع الدولي 
والتنسيق للعمل على متويل برامج إعادة اإلعمار وتنفيذها بعد العمل اجلاد على 

إيقاف الصراعات.
تأخذ يف  لتكون عملية شاملة  اإلعمار  إعادة  مفهوم  مع  التعاطي  من  بد  ال   
احلسبان اجلانب البنائي املادي، باإلضافة إلى كل ما يرتبط بالنسيج االجتماعي، 
مختلف  وعلى  اجملتمع،  وشرائح  أفراد  جلميع  التعايف  جهود  يستهدف  ما  وكل 
االجتاهات الثقافية واالقتصادية والبنية الهيكلية إلى غير ذلك، من منظور شمولي 

مع التركيز على اجلوانب األخرى، مثل اجلانب النفسي واالجتماعي.
إعادة  أن  إلى  أشارت  التي  املتحدة  األمم  تعريف  مع  املفهوم  هذا  ويتوافق   
اإلعمار هي عملية غايتها بذل اجلهود لتحديد املؤسسات التي من شأنها تعزيز 
السالم ودعمها، وزيادة الشعور بالثقة لتحقيق الرفاه لألفراد واجلماعات، ويتحقق 
ذلك من خالل الوصول إلى اتفاق إنهاء احلروب التي تشمل: نزع سالح األطراف 
البناء  القانون،  سيادة  تعزيز  الالجئن،  إعادة  النظام،  استعادة  سابًقا،  املتنازعة 

املؤسسي.
احملور السادس: متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب املساواة بن اجلنسن يف اليمن:

كثيراً ما تؤثر حالة النزاع تأثيراً سلبًيا على أدوار اجلنسن والعالقات بينهما؛ 
ففي حاالت كثيرة يقوم النزاع بإيقاف األدوار التقليدية للجنسن ويسبب يف انقسام 
العائالت وتفتت النسيج االجتماعي للمجتمع، ويزيد من احتماالت التعرض لألخطار 
-ال سيما بالنسبة لضحايا احلروب من الرجال والنساء-، ويؤدي إلى إدامة العنف 
والتعسف ضد األطفال مبا يف ذلك الصبية املعرضون للتجنيد القسري يف اجليوش 
وللعمل باإلكراه وللتهريب وللعنف اجلنسي، كما أن ذلك يؤدى أيًضا إلى زيادة عدد 

العائالت التي تكون فيها املرأة هي رب األسرة.
وتتطلب هذه الظروف أن تكون أنشطة عملية إعادة اإلعمار والتنمية يف مرحلة ما 
بعد النزاعات مستجيبة وحساسة لقضايا اجلنسن، وأن تكون قائمة على أساس حتليلي 

على علم بهذه القضايا، فضاًل عن العمل على تلبية احتياجات الفئات املستضعفة.
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وبناًء على ذلك، فإنه يتعن أن تكون هناك عناية خاصة بالنساء الالئي يعانن، 
تدخالت  معظم  فإن  ولألسف  حاليا،  القائمة  اجلوهرية  التفاوتات  إلى  باإلضافة 
إعادة اإلعمار متيل إلى جتاهل أو تهميش قضايا املرأة )االوتشا، البنك الدولي، 

0	0	,9	0	م(
احملور السابع: متطلبات إعادة اإلعمار يف جانب البنية التحتية يف اليمن:

متثل اخلدمات الصحية وخدمات التعليم واحلماية االجتماعية من اخلدمات 
املساندة التي تدعم بناء الثقة وإعادة اإلعمار؛ لذا يعد إنعاشها وتعافيها من أهم 

األولويات، فمن حق أفراد اجملتمع الوصول إلى نظام صحي الئق.
عانى اليمن على مدى عقود –وال يزال- من أوضاع صعبة ومستوى معيشي 
متدٍن وأنظمة بنى حتتية متدهورة بفعل سياسات مركزية واقتصاد موجه بالنسبة 
أزمات  العقدين األخيرين من  البالد يف  الدولة، فضاًل عما شهدته  لتوزيع موارد 
وخروج  التحتية  البنى  تدمير  إلى  أدت  متعاقبة  وصراعات  وحروب  واحتجاجات 

أجزاء منها عن اخلدمة.
ال يحصل معظم اليمنين اليوم إال على القليل من اخلدمات األساسية، فيما 
والتعليم  الصحة  خدمات  على  للحصول  الثمن  باهظة  بدائل  على  بعضهم  يعتمد 
والكهرباء واملياه، ومن ثم ينبغي العمل على إعادة اخلدمات بوصفها أولوية أساسية، 
البنية  اإلدارية خلدمات  باملشاكل  عاجل  بشكل  االهتمام  ينبغي  ذلك  جانب  وإلى 

التحتية املتبقية وإعادة تنظيم هياكل الرقابة واإلشراف يف القطاعات كلها.
إن أول متطلبات إعادة إعمار البنى التحتية هو االهتمام بعمل إطار مؤسسي 
للسياسات واإلدارة للحكومة لتكون قادرة على استيعاب وتنفيذ أدوارها اجلديدة، 
أكبر  من  ستكون  التي  القرار  على صنع  والقدرة  سيادتها  تستعيد  عندما  خاصة 

التحديات التي تواجهها يف عمليات إعادة اإلعمار.
ال شك أن امتالك اليمن لرأس مال بشري ومؤسسي كبير ووجود مينين -يف 
الداخل أو اخلارج- على درجة كبيرة من العلم واإلصرار على النجاح سيُمكن اليمن 
بتقليدهم مناصب رفيعة ومؤثرة، مع ضرورة  من االستفادة من علمهم وخبراتهم 
من  واملساءلة  الشفافية  مبادئ  تتأسس  توازنات حتى  وإيجاد  للرقابة،  نُظم  وضع 

جديد لنظام حكم أفضل.
الغذائي  األمن  متويل  رأسها  وعلى  القطاعية  األولويات  ذلك  بعد  ويأتي 
والقطاعات اإلرادية املهمة، ثم قطاعات التعليم والصحة وخلق فرص العمل، حيث 
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تُبن تقديرات هذه القطاعات الثالث التدهور الذي حدث يف اخلدمات اإلنسانية 
األساسية وانحدار مستواها عما كانت عليه عام 008	.

تهدف أولويات قطاعي الصحة والتعليم يف بادئ األمر إلى استعادة املؤشرات 
للتعليم  بالنسبة  يعني  وهذا  اإلصالح،  يبدأ  ذلك  بعد  ثم  العام  ذلك  سادت  التي 
االزدحام  لتخفيف  اخلدمة  عن  خرجت  التي  املدارس  إعادة جتهيز  على  التركيز 
احلاصل يف النظام التعليمي، ومعاجلة التسرب من التعليم، ثم االنتباه إلى حتسن 
نوعية التعليم وحتديث نظامه من حيث رفع كفاءة املعلمن وتطوير البرامج التعليمية 

وطرق التدريس.
والعاملن يف  القرار  يواجه صناع  الذي  التحدي  فإن  الصحة  قطاع  أما يف   
اخلدمات  إعادة  إلى  قياسي  وقت  يف  اإلسراع  هو  املانح،  واجملتمع  القطاع  هذا 
الصحية إلى سابق عهدها املذكورة سابقاً، ثم الشروع يف حتويل النظام القائم إلى 
نظام ال مركزي ومنوذج مستدام تتأسس فيه الرعاية الصحية األولية والوقاية ضد 

األمراض.
 وبالنسبة خللق فرص العمل، فإن الهدف هو مجابهة مشاكل البطالة العالية 
بخلق الفرص قصيرة املدى وتنمية القطاع اخلاص من أجل ذلك. وال ميكن إغفال 
العديد من القطاعات احليوية مثل: املياه، الكهرباء، النقل، الزراعة، املوارد املائية 
األولوية  ولها  وللمجتمع،  للبالد  حتتية  بنى  تُعد  فجميعها  الرسمية؛  واملؤسسات 

باستعادة مؤشراتها السابقة ثم حتسينها وجعلها بحال أفضل ومستدام.
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آلية سبل تعزيز 
التدخالت 
اإلنسانية 

آليات إعادة 
إعمار التنمية 
االقتصادية

بناء اإلعمارآلية
اإلداري

آليات إعادة 
إعمار التنمية 
االجتماعية

آلية إعادة 
االستقرار 
واألمان

شكل )	(: آليات إعادة إعمار اليمن

املصدر: من إعداد الباحثة )وفقاً لإلطار النظري(

ال تنمية وال إعمار بدون سالم؛ فالسالم قاعدة أساسية للنهوض بعجلة التنمية، 
واملصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية هي لبنته األساسية، وفيما يلي مجموعة من 
آليات إعادة اإلعمار وفًقا للتحديات واملتطلبات احملددة سابقاً، وهذه اآلليات على 

النحو اآلتي:
أواًل: محور آلية إعادة االستقرار واألمان:

للوصول لالستقرار واألمان ال غنى عن املصاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية 
باإلضافة الى أهمية إعادة صياغة السياسات املتعلقة باألمن.
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أ املصاحلة الوطنية:	.
الوطنية  الوحدة  غاية  لتحقيق  املتنازعة،  األطراف  بن  تتم  تسوية  عملية  هي 
ثقة  إعادة  على  والعمل  املدنية،  الدولة  وبناء  االجتماعي  والسلم  العدالة  إلحراز 
املواطن مبؤسسات الدولة دون التغاضي عن االنتهاكات، ويجب أن تتم وفق قواعد 
سليمة، ما لم فإنها ستُعدُّ ترحياًل للمشاكل وليس مصاحلة وطنية. ولتحقيق ذلك 

البد من توفير عدة معايير، منها:
• إقرار جميع األطراف باألخطاء التي اُرتكبت، ومعرفة ما ترتب عليها من أضرار 	

نتيجة تلك املمارسات والعمل على إصالحها. 
• حتديد األسباب واملسببات واملواقف املعلنة واملصالح واحلاجات اخملفية ألطراف 	

الصراع التي أدت إلى نشؤ الصراع، إذ يجب النظر إليها من منظور متكامل ملعرفة 
التراكمات التي ساعدت ظهور النزاع.

• دمج التشكيالت العسكرية وشبه العسكرية ضمن كيان واحد ميثل الدولة.	
• إصدار البيانات املؤسسية باالعتذار الرسمي لكل املتضررين من تلك االنتهاكات، 	

ورفع الضرر عن اجلميع وفًقا لنوع الضرر.
أ العدالة االنتقالية:	.

بحقوق  واإلقرار  الضحايا  ضرر  وجبر  املساءلة  يف  االنتقالية  العدالة  تتمثل 
عملية  أن  اإلقرار  البَدهي  ومن  متييز.  أي  دون  سواء  حد  على  للجميع  املواطنة 
االنتقال الدميقراطي والعمل على بناء السالم قد أصبحت ضرورة ملحة يف اليمن، 
هذا البلد الذي أنهكته الصراعات والنزاعات املسلحة املتكررة واملستمرة التي مت 
ثروة بشرية متثل يف مقتل مئات اآلالف، كما أسفرت عن حرمان  خاللها إهدار 
فقد  واستقرار؛  بأمان  العيش  أهمها  من  األساسية  من حقوقهم  املواطنن  معظم 

أصبحوا يعيشون حتت ضغوط متعددة.
 ولعل أخف تبعات هذه الصراعات وطأة هو تقهقر مستوى املعيشة، وندرة سبل 
العيش الكرمي، كما أفضت هذه الصراعات إلى انهيار النظام املؤسسي، وزعزعة 
التماسك االجتماعي. وال بد من توفر أسس لتحقيق العدالة االنتقالية، منها: تشكيل 
جلان محايده لتقصي احلقائق واملساءلة والقصاص، املصاحلة الوطنية، املالحقة 

القضائية، إصالح املؤسسات، جبر الضرر. 
ويكون جبر الضرر من خالل تدابير شفافة أهمها: 

1- تكوين جلان محايدة مهمتها األساسية تقصي احلقائق: وهي هيئات غير قضائية 
جتري حتقيقات بشأن االنتهاكات التي وقعت يف املاضي القريب، وتقوم بإصدار 
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وتعويض  للمصاحلة  والترويج  االنتهاكات  معاجلة  سبل  بشأن  وتوصيات  تقارير 
الضحايا، وتقدم مقترحات ملنع تكرر االنتهاكات مستقباًل.

جبر  يف  تسهم  الدولة  تدعمها  مبادرات  خالل  من  التعويض  برامج  تنفيذ   -2
بتوزيع نسيج  وتقوم عادة  املاضي،  انتهاكات  املترتبة عن  واملعنوية  املادية  األضرار 
املالية  التعويضات  تشمل  وقد  الضحايا،  على  والرمزية  املادية  التعويضات  من 

واالعتذارات الرسمية.
3- ضرورة أن يتولى طرف ثالث عمليات الرصد والتنفيذ؛ ألن ذلك يزيد من فرص 

جناح اتفاق السالم.
4- ضمان حقوق األقليات.

	 -  بناء الثقة املدنية من خالل إتاحة احلرية وممارسة األعمال احلزبية، على 
حياد  ال  أساسية  وقاعدة  مصلحة  أي  فوق  العليا  هي  الوطن  مصلحة  تكون  أن 
عنها، والدعوة إلى االنتخابات، وتشكيل اجلمعيات واملؤسسات، أي حتويل الطابع 
السلطوي إلى طابع مدني يستطيع املواطن من خالله أن يقول كلمته دون خوف. وال 
بد من إصالح املؤسسات التي لعبت دوًرا يف هذه االنتهاكات )غالبا القطاع األمني 
واملؤسسات القضائية والعسكرية وغيرها( بالتزامن مع تنظيف هذه األجهزة من 
املسؤولن غير األكفاء والفاسدين، وغالًبا ما تشمل هذه اجلهود تعديالت تشريعية 

وأحيانا دستورية.
6- تفعيل نظام سيادة القانون؛ بحيث يسري تطبيق القانون على اجلميع دون أي 

استثناء أو امتيازات.
7- معاجلة األخطاء اإلجرائية، مثل الفساد واالختالسات إليرادات الدولة، ومساءلة 

من قام بانتهاك أي جوانب مالية للدولة أو للمواطنن.
8- العمل على نزع السالح، وتسريح اجملموعات املسلحة أو دمجها يف كيان الدولة، 
سواء كان ذلك جزءاً من التسوية املتفاوض عليها أو باعتماد آلية منفصلة قائمة 

بحد ذاتها.
9- التقليل من املركزية والتوجه إلى تعزيز الالمركزية لزيادة االستقاللية احمللية أو 

تقاسم السلطة على نحو متكافئ.
10- ضمان حماية مشاركة جميع الفئات االجتماعية.

التنمية االقتصادية املستقرة واحلد من  التي تشجع على  11- تصميم السياسات 
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حاالت عدم املساواة بالتوازي مع تقدمي املساعدات اإلنسانية للسكان األكثر تضرراً.
12- ال بد من أن تشكل األحكام املتعلقة بحقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة جزءاً 

أساسياً من التسويات.
13- إنشاء جلان التقصي عن احلقيقة، للتحقيق يف االنتهاكات التي وقعت، وإصدار 

التقارير حملاسبة املتسببن.
عن  ترتبت  التي  املعنوية  أو  املادية  األضرار  لتعويض  برامج  بعمل  القيام   -14

االنتهاكات يف املاضي.
وإصدار  الدولة،  أجهزة  يف  الفاسدين  ومحاسبة  املؤسسي  القطاع  إصالح   -15

القوانن والتشريعات التي تعزز من فعالية هذا القطاع أو تعديلها.
16- سد الفجوة بن الطوارئ والتنمية، وذلك من خالل العمل يف اجملاالت التالية:

• املتضررين 	 السكان  وتوثيق  الهوية،  وحتديد  للتسجيل  آليات  إيجاد 
)النازحن( ألنفسهم وأطفالهم وزوجاتهم وممتلكاتهم وأراضيهم وممتلكاتهم األخرى 
التي تكون قد فقدت أثناء النزاع، ومن ثم لهم احلق يف العودة إلى مناطقهم األصلية 

أو اإلقامة يف أي أماكن يختارونها.
• وحتديد 	 وأضرارها،  األلغام  خطورة  عن  توعوية  وورش  ندوات  إقامة 

املناطق التي توجد فيها، وتنفيذ برامج مبشاركة اجلهات الدولية لنزعها.
• تدريب كادر مختص إلزالة األلغام وتوفير احلماية لهم.	
• تقدمي مساعدة مالئمة لضحايا األلغام وألسرهم.	

أنشطة  -	 يف  شريكة  لتصبح  وتعزيزها  املدني  اجملتمع  منظمات  قدرات  بناء 
منظومة األمن والسالمة.

بناء قدرات الكوادر البشرية لقطاع األمن وتنميتها. -	
أ إعادة صياغة السياسات املتعلقة باألمن:	.
أنشطة 	  يف  املدني  اجملتمع  ومنظمات  األمنية  املؤسسات  بن  الشراكة  تعزيز 

مجموعة السالمة واألمن.
إيجاد أجهزة مراقبة ومحاسبة فاعلة على القطاع األمني.	 
الصغيرة، 	  األسلحة  النتشار  للتصدي  شاملة  وطنية  سياسات  واتباع  انتهاج 

وإزالة األلغام ومساعدة ضحاياها، وضمان تسليم جميع األسلحة غير املشروعة 
واملتفجرات من مخلفات الصراعات ومصادرتها.

وضع وتطوير السياسات التي تلبي االحتياجات األمنية احملددة للفئات الضعيفة، 	 
مبا يف ذلك النساء والفتيات واألطفال اجملندين يف اجليش.
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تكوين جلنة مدنية للرقابة على القوات املسلحة والقوانن القومية التي حتكم 	 
سلوك القوات املسلحة وأنشطتها.

والشرطة 	  الدفاع  ذلك  يف  مبا  وتعزيزها،  األمنية  املؤسسات  قدرات  بناء 
واإلصالحيات والتأديب ونقاط مراقبة احلدود وضباط اجلمارك وفق اآلتي:

• إعداد نظام مراقبة ملتابعة حتول أجهزة الدولة املتعلقة باألمن والعدالة.	
• شرطة 	 قوة  وإنشاء  وتعزيزها،  العام  والنظام  القانون  مؤسسات  استعادة 
فعالة.
• إنشاء آليات للحكم الدميقراطي وتطويرها.	
• مساءلة قطاع األمن بوصفها وسيلة الستعادة الثقة الشعبية.	
• قطاعات 	 جميع  قبل  من  إليه  الوصول  ميكن  فعال  قضائي  نظام  إقامة 

اجملتمع، وكذلك تشديد الدور الذي تلعبه مصلحة التأهيل واإلصالح القائمة على 
السجون يف تقدمي برامج إعادة التأهيل املناسبة.

 ثانيًا: محور آلية سبل تعزيز التدخالت اإلنسانية يف اليمن:
• تطوير نظام محايد ونزيه لتحسن اإلجراءات املؤسسية اخملتصة باملساعدات 	

اإلنسانية.   
• أي 	 دون  املتضررة  الفئات  إلى  الطارئة  اإلنسانية  املساعدات  وصول  ضمان 

اعتبارات سياسية. 
• تشجيع الشراكة مع القوى الفاعلة العاملة يف مجال املساعدات اإلنسانية والتنمية 	

من أجل العمل على تسريع التحول من حالة الطوارئ إلى وضع التنمية.
• تفعيل احلقوق، مثل حق املواطنة والهوية، بإجراءات واضحة وبالتساوي للجميع 	

دون أي متييز.
• إرساء دولة القانون واحلقوق واحلريات التي ستسهم يف تسهيل العمل اإلنساني.	
• االنتعاش 	 لتسهيل  سريع  تأثير  ذات  احمللى  للمجتمع  مساندة  مشروعات  وضع 

االقتصادي واملصاحلة السريعة وتنفيذها، وتسخير القدرة اإلنتاجية ومهارات السكان.
• تقدمي مساعدات مالئمة إلنقاذ األفراد األكثر احتياًجا، والعمل على استدامتها 	

حتى الوصول إلى حالة التوازن.
• االهتمام بوضع البرامج التي تلبي احتياجات املرأة والطفل.	
• وضع برامج مساندة اجتماعية ونفسية، مثل برامج الدعم النفسي واستشارات 	

الصدمات واملساندة القانونية ولَمِّ شمل األسرة.
• تقدمي الرعاية الطبية املالئمة واالستشارات النفسية – االجتماعية، واإلنصاف 	

القانوني للفتيات والنساء وغيرهن من الفئات املستضعفة األخرى.
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• وضع برامج متكاملة لذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك لضحايا العنف القائم 	
على أساس النوع االجتماعي، من خالل تقدمي املساعدات احلرجة.

• ضمان مشاركة التنظيمات النسائية ومنظمات اجملتمع املدني وممثلي الفئات 	
املتضررة يف عمليات إعادة اإلعمار مبا يف ذلك عمليات السالم.

• الضنك، 	 الكوليرا،  مثل:  واألوبئة،  األمراض  الوقاية  كيفية  يف  الوعي  تعزيز 
املعدية  األمراض  من  وغيرها  البشرية،  املناعة  نقص  كورونا،  فيروس  املكرفس، 

األخرى التي عادة ما يترافق ظهورها يف زمن الصراع.
ثالثًا: محور آليات إعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية:

من أجل إدارة عجلة التنمية االقتصادية وحتسن الظروف املعيشية والقدرة على 
تلبية االحتياجات األساسية مثل الصحة والتعليم والغذاء واحلد من الفقر،  ينبغي 
السعي إلى خلق تنمية اقتصادية شاملة لدعم عملية إعادة اإلعمار والتنمية يف فترة 
ما بعد النزاعات والصراعات، وللبدء بالسير يف درب التنمية االقتصادية املستدامة 
اإلعمار  إلعادة  املالئمة  الظروف  تتوفر  كي  البشرية،  التنمية  مؤشرات  وحتسن 
نهج  خالل  من  االقتصادية  األنشطة  سلسلة  مواصلة  يتعن  فإنه  لذلك  والتنمية؛ 
متكامل يربط بن اإلغاثة والتحول والتنمية؛ فاملفتاح إلى إعادة اإلعمار والتنمية 
وتنمية  االجتماعية،  واخلدمات  السلع  وتقدمي  النمو  بن  التوازن  هو  االقتصادية 

قاعدة تكنولوجية مالئمة لالنتعاش املستدام.
ومن ثم يتوجب على اجلهات املسؤولة يف اليمن أن حتذو حذو الدول التي خرجت 

من نزاعات مشابهة ال سيما إذا مت التركيز على األسس اآلتية:
أ- ردم الفجوة بن كٍل من اإلغاثة والتنمية من خالل:

• حتديد برامج إعمارية تنموية على مختلف األصعدة بشكل واضح وكامل مع قياس 	
األثر.
• تعزيز االحتياطي النقدي، وتثبيت سعر صرف العملة مقابل العملة األجنبية عن 	

املركزي  البنك  عبر  اخلارجي  التمويل  ومترير  اخلارجية،  امليسرة  القروض  طريق 
اليمني يف سبيل تعزيز احتياطي العملة األجنبية يف البنك.

• دعم البرامج البيئية واإلنتاج الزراعي واملزارعن من خالل تيسير عملهم، وإنشاء 	
منظومة تشجع الزراعة يف املناطق الزراعية من أجل حتقيق األمن الغذائي.

• دعم برامج احلفاظ على الثروات املائية وترشيد استخدامها.	
• دعم الشراكة بن كٍل من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص والقطاع العام خللق 	

املواد اإلغاثية -التي ستساهم يف خلق  املستمر من أجل استيراد  التعاون  حالة من 
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فرص عمل- وتوصيلها مما يساهم يف النمو االقتصادي يف اليمن.
•  تعزيز إعادة إنشاء السوق احمللية وتشجيع الصناعات احمللية والتجارة على كل 	

األصعدة، احمللية واإلقليمية والدولية.
• االهتمام بتطوير الكادر الوظيفي يف جميع املؤسسات من خالل التدريب والتأهيل 	

املهني والفني يف القطاعن العام واخلاص على حد سواء.
ب- بناء املؤسسات وتعزيز استقالليتها لضمان اإلدارة االقتصادية، وتشتمل على 

ما يلي:
• تعزيز مؤسسات املراقبة من خالل اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة، وتفعيل هيئة 	

مكافحة الفساد يف اليمن لضمان املساءلة والشفافية.
• تعزيز مؤسسات اإلدارة املالية، وتعزيز أنظمة حتصيل اإليرادات، ومراقبة األنظمة 	

املصرفية.
• تعزيز هياكل مراقبة امليزانية العامة واالقتراض واملصروفات العامة.	

وضع  على  والوطني  احمللي  املستوين  على  البشري  املال  رأس  قدرات  بناء  ج- 
واملراقبة  والتنفيذ  التخطيط  على  والقدرة  االحتياجات،  وحتديد  السياسات 

والتقييم جلميع البرامج واألنشطة، وذلك من خالل:
• جذب القدرات والعقول النيرة ذات الصلة بجوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية 	

واملؤسسية، سواء كانت قدرات محلية أو دولية، من أجل تطوير القدرات العاملة يف 
القطاعن العام واخلاص.

• تطوير قدرات املوظفن ومهاراتهم يف عملية جمع املعلومات والتحليل والتخطيط 	
والتنفيذ واملراقبة.

• تعزيز القدرات للمساهمة يف العلميات الدولية، مثل مفاوضات منظمة التجارة 	
الدولية يف  واملفاوضات  التحكيم  بعملية  يهتم  العاملية، من خالل عمل قطاع قانوني 

وزارة الشؤون القانونية.
• التنسيق بن الدولة واملنظمات الدولية لتحقيق الشراكة يف جميع أنشطة التنمية 	

االقتصادية.
د- إعداد قاعدة بيانات تكنولوجية لدعم إعادة اإلعمار والتنمية من خالل: -

• وضع استراتيجيات لدعم التنمية االقتصادية ونقل التكنولوجيا مبا فيها أبعادها 	
البشرية والفنية واملؤسسية واملعلوماتية.

• وتنميتها، مثل: 	 الرئيسة  املؤسسية  القطاعات  تأهيل  تكنولوجيات إلعادة  تطوير 
الطاقة،  املدارس،  الصحية،  املراكز  املستشفيات،  اإلسكان،  البنوك،  الرقابة،  أجهزة 

املاء، األعمال الصحية، النقل، البنية التحتية املادية.
• حتديد االحتياجات طويلة األمد فيما يخص البنية التحتية وإشراك جميع األطراف 	
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يف الدولة يف التخطيط والتنفيذ مبا يتطلب حتقيق التنمية املستدامة للبنية التحتية
ويصعب تصور إعادة إعمار عمراني دون إعمار اقتصادي شامل يهتم بإعادة 
هيكلة االقتصاد املؤسسي ومنظومة العرض والطلب وعمليات صنع واتخاذ القرارات 
االقتصادية اعتماداً على السوق واحتياجاته )دي مويار؛ وآخرون،9	0	(؛ إذ تتطلب 
عملية إعادة اإلعمار والبناء إعطاء األولوية يف املرحلة األولى للمشاريع التي تدعم 
اجلانب االقتصادي، وميكن التركيز على أهم آليات بناء االقتصاد على النحو اآلتي:

املنصفة . 1 االقتصادية  الفرص  خلق  خالل  من  االجتماعي  التماسك  تعزيز   
جلميع املناطق اليمنية بصورة تسهم يف خلق فرص العمل الالئقة للجميع، والتركيز 
على األشخاص والفئات واملناطق األكثر تأثراً وضعفاً، واملساعدة يف احلد من الفقر 

والتهميش للفئات أو املناطق كونها ستمثل بؤراً جديدة للصراع.
من . 2 باملتضررين  اخلاصة  املنشآت  مختلف  يف  واستيعابهم  النازحن  إسكان   

النزاعات والصراعات.
وخلق . 	 النفسي،  والتأهيل  التدريب  خالل  من  اجملتمع  يف  املقاتلن  دماج   

فرص عمل للشباب.
النسيج 4.  ببناء  اجملتمعي  الشرخ  وسد  للبالد،  االقتصادية  اللحمة  استعادة   

اجملتمعي.
 تفعيل التنمية احمللية وتعزيز التوازن االقتصادي املناطقي.. 5

  تنمية القدرات البشرية يف القطاعن العام واخلاص.6. 
أما فيما يتعلق بالقطاعات االقتصادية التي يجب أن تُعطى أهمية يف املرحلة 

األولى واملرحلة التي تليها فهي:
1- إعادة بناء املدن السكنية وإعادة تأهيل املدن التاريخية وبنائها.

2- الصناعة والزراعة.
3- النقل واملواصالت.

4- املال واملصارف.
5- املعلوماتية واالقتصاد املعريف.

6- الطاقة املتجددة والبديلة.
7- التنمية ورأس املال البشري.

إن ما سبق يوضح أن التنمية االقتصادية شاملة لكل اجلوانب والقطاعات؛ ألن 
كل قطاع ميلك من األهمية ما جتعله حجر زاوية يف التنمية االقتصادية الشاملة، 
فمثاًل نالحظ أن قطاع السياحة سيشمل إلى حد كبير سياحة األعمال، وسيستفيد 
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الكبير يف  االنخفاض  املشغلة- من  أو جلهة  االستثمار  القطاع -سواء جلهة  هذا 
سعر الصرف.  

  رابعًا: محور آلية بناء اإلعمار اإلداري التي تتمثل يف االتي:
 إنشاء هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارًيا بقرار رئاسي تقوم وفق بنية مؤسسية . 	

سليمة تلتزم الشفافية واحليادية يف أعمالها، وتهدف إلى:
• الطويلة األجل 	 العامة وإعداد اخلطط االستراتيجية  رسم السياسات 

إلعادة اإلعمار.
• متكن وتنسيق العمل بن مكاتب إعادة اإلعمار احمللية واإلقليمية والدولية 	

لتكريس اجلهود إلشراك اجملتمعات احمللية والفئات األضعف واملهمشة.
• القيام بدور الرقابة وعمليات التقييم للتدخالت، وميكن االستعانة باألجهزة 	

الرقابية املتوفرة بدولة النظام والقانون.
املركزية . 	 أي  والالمركزية،  املركزية  بن  مختلًطا  مؤسسًيا  نهًجا  الهيئة  اتباُع   

يف التخطيط والرقابة والتقييم، والالمركزية يف التنفيذ عبر اجلهات املعنية 
بذلك.

 إنشاء مكاتب إلعادة اإلعمار يف احملافظات املتأثرة، يتم تفويضها من الهيئة . 	
العامة إلعادة اإلعمار، تتولى عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم للتدخالت.

 تدريب العاملن يف الهيئة واجلهات الشريكة يف إعادة اإلعمار وبناء قدراتهم . 	
ومهاراتهم على املواضيع التنموية واإلدارية واملالية وأساليب إعادة اإلعمار.

  االستعانة باجلهات التي لديها خبرة عميقه يف اجملتمع والتنمية مثل الصندوق . 	
لديها  التي  اجلهات  إلى  إضافة  العامة،  األشغال  ومكتب  للتنمية  االجتماعي 

خبرة طويلة يف إعادة اإلعمار من املنظمات الدولية )ُحميد، 8	0	(.
طرق وآليات مقترحة لتحسن فعالية قطاع املوارد البشرية:

تشجيع . 	 واخملتلط من خالل  واخلاص  العام  القطاعات  السياسات يف   إصالح 
السلطة صاحبة القرار على حتسن أوضاع العمال بناء على الكفاءة، وحتديد 

عدد الساعات الفعلية للعاملن.
التوظيف يف القطاع اخلاص من أجل استيعاب الداخلن اجلدد إلى . 	  تشجيع 

سوق العمل يف السنوات القادمة بعد الصراع، وذلك من خالل تبني سياسات 
تدعم تطور القطاع اخلاص ومنوه، كما يتوجب تبسيط نظام الضرائب على 
املقترحات  تتابع  أن  احلكومة  وعلى  الضريبية،  املعدالت  وتخفيض  الشركات 
التي من شأنها أن تساهم يف إصالح قوانن العمل، كما يجب تطوير شبكات 
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أمان مالئمة للموظفن.
سياسات . 	 على  والتركيز  الصغيرة  الشركات  يف  عمل  فرص  إيجاد  تيسير   

التوظيف الفعالة، وحتسن إمكانية احلصول على القروض لتأسيس املشاريع. 
التعليم . 	 ملراقبة  مالئمة  أدوات  وتطوير  التعليم  جودة  لتقييم  األدوات  تطوير   

وحتسن جودته وفعاليته على املستوين الفردي واملؤسسي.
 تطوير التعليم والتدريب املهني لكي يواكب احتياجات القطاع اخلاص لتعزيز . 	

مالئمة التعليم والتدريب املهني لسوق العمل عن طريق إشراك القطاع اخلاص 
ميكن  التي  احمللية  للصناعات  خاص  منتدى  وتأسيس  السياسات،  صنع  يف 
أن تساعد يف تقدمي برامج إلدارة التعليم والتدريب املهني، ومشاركة القطاع 
اخلاص بشكل مباشر يف مراقبة املؤسسات التعليمية، إلن مدخالت القطاع 
خريجي  مكانة  تساعد يف حتسن  أن  شأنها  من  املناهج  تطوير  يف  اخلاص 

مدارس التعليم والتدريب املهني )املؤسسة األوروبية للتدريب املهني، 7	0	(.
خامسا: محور آليات إعادة إعمار التنمية االجتماعية:

أ تفعيل مفهوم املواطنة وتوطيد معايرها: 	.
يتم ذلك من خالل املساواة بن اجلميع يف الفرص اإلدارية والقوانن اخملتلفة، أي 
عدم منح أي امتيازات ألي طرف معن، كما تعني حماية كل احلقوق وصون الكرامة 
ونشر ثقافة احلوار البناء وبث روح التسامح والقبول اآلخر وإدارة اخلالف بطرق 
وحمايتها  اخملتلفة  قضاياهم  عن  والدفاع  بالتعبير  للناس  الفرص  وإتاحة  سلمية 
وحتقيق املصاحلة وجبر األضرار لتحقيق العدالة االجتماعية. إن سلوك املواطنة 
للمجتمع املدني مهما تباينت أفكار أفراده وثقافاتهم وعقائدهم فهم مجمعون يف 
والطفل،  املرأة  وحقوق  املواطن،  كحقوق  موحدة  إنسانية  وقيم  الدفاع عن قضايا 
وقضايا الدميقراطية والبيئة، أي قضايا الهوية اإلنسانية وحقوق األفراد واجلماعات 
على حد سواء؛ فاجملتمع املدني هو مجموعة من التنظيمات تنظم بشفافية عالقة 

األفراد ببعضهم وعالقتهم بالدولة. 
أ إشراك اجملتمعات إلعادة البناء:	.

إعادة  لعملية  االستعداد  عملية  يف  األدوار  أهم  من  اجملتمع  أفراد  دور  يعد 
اإلعمار، فكلما متتع أفراد اجملتمع بوعي أعلى متت عملية إعادة اإلعمار بشكل 
أسرع وسالسة أكبر؛ فمجال تنمية املوارد البشرية –الذي يرى أن االستثمار يكون 
التنمية  عملية  آخر يف  إنتاجي  مورد  كأي  األفراد  ويعامل  البشري  املال  رأس  يف 
واإلعمار وليس كمستفيدين فقط- يرى ضرورة حتسن إنتاجية هذا املورد، وذلك 
يلبي متطلبات  املهارات اخملتلفة مبا  التعليمي واملهني وتطوير  التدريب  من خالل 
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املراحل املتعددة. إضافة إلى ذلك يجب أن يتم إشراك اجملتمعات من كال اجلنسن 
يف التخطيط والتنفيذ للبرامج التنموية.

ج. تعزيز التماسك االجتماعي وحتقيق األمن الغذائي:
من  الغذائي  األمن  استقرار  االجتماعي وحتقيق  التماسك  تعزيز  يتم  أن  يجب 

خالل عدد من االستراتيجيات من أهمها:
بهدف خفض . 	 الفقر  لكسر حلقة  والصيد  والزراعة  االجتماعية   دعم احلماية 

الضعف االقتصادي واالجتماعي، على أن تتضمن احلماية االجتماعية ثالثة 
برامج هي: املساعدة االجتماعية، الضمان االجتماعي، حماية وسوق العمل، 
والنشاط  واإلنتاجية  الرفاه  لتعزيز  والعينية،  النقدية  التحويالت  فيها  مبا 

االقتصادي.
حول . 	 مبعلومات  ومزودة  للتغذية  مراعية  شاملة  اجتماعية  حماية  نظام  بناء   

اخملاطر، تستجيب للصدمات التي تواجه الفقراء واألكثر فقراً يف الريف.
 دعم برامج ومبادرات توفير فرص عمل الئقة ومنتجة يف املناطق الريفية وال . 	

سيما للنساء والشباب.
 دعم استئناف دفع املرتبات ملوظفي اخلدمة بصورة مستدامة يف جميع أنحاء . 	

البالد.
 توفير القدرة على الوصول إلى الغذاء.. 	
تنمية . 	 مقابل  الغذائية  املساعدات  وبرامج  العمل  مقابل  النقد  برامج  توسيع   

األصول.
كصغار . 7 الصراع،  استمرار  من  تضرراً  األكثر  الفئات  مساعدة  برامج  دعم   

املزارعن ومربيي الثروة احليوانية والصيادين، من أجل العودة إلى اإلنتاج من 
خالل دعم استعادة أنشطة الزراعة والثروة احليوانية وصيد األسماك بالتركيز 

على املدخالت الرئيسة وتوليد الدخل واملساعدة يف سبل كسب العيش.
األصول . 8 وبناء  لعودتهم  املعاجلات  توفير  على  والعمل  النازحن  دعم  استمرار   

واإلنتاج.
د. على مستوى شركاء التنمية:

يجب أن يتم اتباع عدد من االستراتيجيات، من أهمها:
1- حماية الهوية والثقافة الوطنية.

2- توظيف املوارد البشرية الوطنية وتطويرها بطريقة مناسبة وممتازة.
3- حتقيق العدالة واملساواة االجتماعية.
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4- االنفتاح على العالم، مع احلرص على احلفاظ على اخلصوصية الثقافية.
5- محاربة الفقر واجلوع واجلرمية.

اجلهات  بن  والتنسيق  االستراتيجية  اخلطط  وإعداد  اخملتلفة  املوارد  حشد   -6
الفاعلة إلعادة اإلعمار.

7- متكن اجملتمع من الوصول إلى املوارد واملساعدات اإلنسانية والتدريب. 
8- تعزيز دور منظمات اجملتمع املدني وإتاحة الفرصة لها للعمل واملشاركة يف إعادة 

اإلعمار.
إعادة  مانحة، يف  دولية وجهات  الدولية، من منظمات  الفاعلة  القوى  إشراك   -9

اإلعمار وتسهيل مهام عملها.
10- إشراك اجملتمعات احمللية يف إعادة اإلعمار بشكل فعال.

11- تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف عملية إعادة اإلعمار.

أهم اآلليات واملعاجلات للقطاعات الرئيسة املتضررة يف بنيتها التحتية
1 - قطاع اإلسكان:

تعويض كل مواطن تضرر مسكنه -بشكل مباشر أو غير مباشر- بالشكل الذي 	 
مُيكنه من العودة إلى وضعه الطبيعي قبل الصراعات ومبا يكفل له احلياة الكرمية 

مبا يتناسب مع عدد أفراد أسرته.
الفئات 	  حق  تكفل  عادلة  وطنية  سياسات  وتبني  اخلطط  وضع  الدولة  تكفل 

األضعف يف احلصول على السكن الالئق واخلدمات األساسية.
يحق لكل شخص احلصول على سكن مالئم، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير 	 

التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك.
إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل احملدود بقروض ميسرة يتم سدادها بالتقسيط 	 

على مدى عشر سنوات كحد أدنى وأن تكون فوائدها منخفضة.
تعزيز جهود التخطيط احلضري يف إعداد اخملططات للمدن السكنية واملدن 	 

الصناعية والسياحية والتجارية، والرقابة على تنفيذها وفق املواصفات املعتمدة، 
األرض  على  البناء  أو  العشوائي  البناء  انتشار  دون  واحليلولة  باخلدمات،  ومّدها 

الزراعية.
تنظم الدولة عالقات اإليجار للمنازل السكنية ومبا يحول دون االحتكار والتعسف 	 

ومبا يحقق االستقرار ألطول مدة مع إصدار قانون بذلك.
وضع مخططات شاملة للمدن الرئيسة والفرعية، على أساس تلبية احتياجات 	 

املدن لقرن قادم، من حيث الشوارع واملساحات واملباني السكنية وامليادين واحلدائق 
واملرافق اخلدمية األخرى املكملة، وعدم السماح بالبناء العشوائي على األراضي غير 
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اخملططة والواقعة يف ضواحي املدن الرئيسة والثانوية إال بعد استكمال تخطيطها، 
وتوفير اخلدمات واملتنفسات الالزمة، والعمل على تنظيم السجل العقاري وتطويره.

2 -   قطاع الصحة: 
ينبغي العمل على تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية على مستوى 
مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية، من خالل تفعيل مجموعة من النقاط 

كما يلي:
• ترميم جميع املرافق الصحية املتضررة وصيانتها يف جميع أنحاء البالد، ثم تبني 	

استراتيجية تطوير وطنية مستدامة جلميع مرافق النظام الصحي املتضررة وغير 
املتضررة.

• دعم إعادة تأهيل املرافق الصحية لتقدمي اخلدمات الصحية، وتوفير املستلزمات 	
الطبية واألدوية واخلدمات الصحية.

• أساس 	 على  اجلمهورية  أنحاء  جميع  الصحية يف  اخلدمات  نشر  على  العمل 
سياسات صحية حديثة تُلبي وصول تلك اخلدمات بجودة عالية لكل أفراد اجملتمع 
بالتساوي ومبا يحقق العدالة االجتماعية، وألن الرعاية الصحية حق لكل مواطن 

أو مواطنة.
• املنتشرة 	 األمراض  ملكافحة  األوبئة  ومكافحة  الوبائي  الترصد  قطاعات  دعم 

والسيطرة عليها.
• املؤهلة 	 والكوادر  الالزمة  األجهزة  توفير  مع  الكاملة  الصحية  الرعاية  توفير 

والعالج لكل احلاالت دون أي متييز.
• النظر يف 	 وإعادة  الصحية  للرعاية  العامة  املوازنة  من  كافية  نسبة  تخصيص 

ميزانية وزارة الصحة وفقاً حلاجة احملافظات واملديريات من الناحية السكانية.
• توفير مراكز أبحاث طبية للتطوير، ومتابعة كل ما هو جديد علمياً، والتقييم وفقاً 	

للبحوث الطبية ولكل ما له عالقة باجلانب الصحي.
• إعداد آلية سريعة ومناسبة لصرف مرتبات العاملن يف القطاع الصحي.	
•  توفير احلوافز املالية اجملزية.	
• ضمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشغيلية للخدمات الصحية.	
• العمل على رفع قدرة العاملن الصحين وتدريبهم، وتعزيز قدرة النظام الصحي 	

لالستعداد على مواجهة األوبئة. 
• تقدمي احلد األدنى من خدمات الرعاية الصحية ال سيما للفئات األضعف من 	

النساء واألطفال وكبار السن.
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3 -  قطاع التعليم:
ال بد من دعم استمرار تقدمي اخلدمات التعليمية كونها ركيزة أساسية وغاية األهمية، 
اخلدمات  استمرار  على  واحلرص  التعليم،  مراحل  كل  مستوى  على  وباخلصوص 
التعليمية يف مخيمات النازحن، ودفع مرتبات املعلمن، وتشجيع املتسربن من التعليم 
على العودة إلى التعليم سيما الفتيات. إضافة الى طباعة الكتاب املدرسي، وتقدمي 
الدعم النفسي والعاطفي للطالب، وبناء قدرات املعلمن على تقدمي مثل هذا الدعم، 
املدارس  املؤسسية على  القدرات  لتطوير  واملالية  الفنية  املساندة  تقدمي  إلى  إضافة 
واملرافق التعليمية. ومن هنا من األخذ بعن االهتمام النقاط األساسية الداعمة اآلتية:

ترميم جميع املرافق التعليمية املتضررة يف جميع أنحاء اجلمهورية وصيانتها 	 
وطنية  استراتيجية  تبني  ثم  لها،  التشغيلية  الطاقة  استعادة  بهدف  عاجل  بشكل 

لتنمية مستدامة جلميع مرافق نظام التعليم يف اليمن بكل مستوياته.
يعد التعليم حًقا لكل مواطن ومواطنة، ومجانياً مبراحله اخملتلفة يف كل مؤسسات 	 

األساسية.  املرحلة  التعليم يف  بإلزامية  تشريعات  أُصدرت  ولذا  التعليمية،  الدولة 
تُشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتُعنى بالتعليم الفني واحلريف، وتشجعه، 
وتلتزم جميع املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة 

التعليمية وبأهدافها، مبا يحقق الربط بن التعليم وحاجات اجملتمع والتنمية.
تلتزم الدولة بإعداد مناهج دراسية بواسطة هيئة مكونة من جميع التوجهات 	 

اجملاالت  مختلف  يف  أكفاء  وأخصائين  املدني  اجملتمع  منظمات  مع  باملشاركة 
الدراسية، ومراعاة التنوع الثقايف وإدخال ثقافة احلرية وحقوق اإلنسان واملواطنة 
والدميقراطية ومبدأ تداول السلطة والتعددية وأن الشعب مالك السلطة ومصدرها 
وتضمينها يف املناهج الدراسية مبا يتالءم مع املراحل التعليمية، وضمان أن تكون 

املناهج الدراسية غير متحيزة ملذهب أو عرق أو جماعة.
• تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية لضمان جودة التعليم وإدارته بطريقة جيدة، 	

وخطة وطنية مزمنة حملو أمية القراءة والكتابة.
• تدعم الدولة البحث العلمي وتطوير آلياته، وتشجع وتدعم مراكز البحوث العلمية 	

مبا يُسهم يف تعزيز التنمية الشاملة املستدامة للبالد.
• تلتزم الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.	
• التخطيط للتعليم مبا يتفق ومتطلبات التنمية املستقبلية وأسواق العمل يف الداخل 	

واخلارج.
• تُخصص الدولة نسبة كافية للتعليم والبحث العلمي والثقافة من الناجت احمللي اإلجمالي.	
• جترمي تسيس التعليم بكل مستوياته.	
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4 -  قطاع املياه والطاقة:
• والبنى 	 الطاقة  توليد  ومحطات  الضخ  ومحطات  املائية  التحتية  البنية  ترميم 

وصيانتها  والطاقة  الصحي  والصرف  املياه  قطاع  يف  األخرى  األساسية  التحتية 
جميعاً.
• إصالح املعدات واآلالت املستخدمة يف تشغيل مرافق املياه والصرف الصحي 	

وتطويرها.
• معقولة 	 بأسعار  الكهربائية  والطاقة  للشرب  النقية  املياه  الدولة ضمان  تكفل 

جلميع أبناء اجلمهورية.
• تدشن إنشاءات جديدة يف مجالي املياه والطاقة وحتسن وتوسيع شبكتي املياه 	

والكهرباء وفق أساليب إمنائية مستدامة، واستغالل كل أشكال الطاقة املتجددة يف 
جميع أنحاء اجلمهورية نظراً لتنوع التضاريس، مما يجعل مصادر الطاقة اخلضراء 
متنوعة أيضاً، مثل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، أمواج البحار والوقود األحفوري.

• دعم توفير الوقود بصورة مستدامة، وإعادة تشغيل الطاقة الكهربائية، ودعم 	
توفير أنظمة الطاقة الشمسية بأسعار ميسورة من أجل أنظمة الري الزراعية.

5 - قطاع النقل:
• ترميم آالف الكيلومترات املُدمرة والتالفة واملهترئة وصيانتها وجتديدها كما هي 	

ُمحددة من خبراء النقل.
• إعادة تأهيل وتشغيل املوانئ اجلوية والبحرية والبرية كونها من أهم املنشآت 	

احليوية وذات أهمية إيرادية للدولة.
• سرعة إزالة كل االنتهاكات يف األراضي اخملصصة للمطارات واملوانئ واملناطق 	

الصناعية وما يقع ضمن أمالكها.
• تطوير البنية التحتية جلميع مرافق النقل، وتطوير آلية وهيكلية يف كل من: وزارة 	

النقل، وزارة األشغال العامة والطرق.
6-  قطاع السياحة:

• ترميم كل املرافق واملواقع واملباني األثرية املتضررة بسبب الصراعات األخيرة، 	
وعلى أيدي خبراء محلين ومبساعدة خبراء آثار دولين.

• إلزام الدولة باستعادة املواقع األثرية يف الداخل واآلثار واخملطوطات املنهوبة، 	
وتلك املهربة إلى اخلارج، وتشديد العقوبة القانونية بحق من يقوم بذلك.

• على الدولة حماية اآلثار واملنشآت التاريخي وصيانتها، فكل عبث بها أو عدوان 	
وفقاً  يبيعها  أو  ينتهكها  كل من  ويعاقب  على اجملتمع،  وعدواناً  تخريباً  يعدُّ  عليها 

للقانون. وبالطبع يسهم اجملتمع يف احلفاظ عليها.
• تلتزم الدولة إنشاء مجلس أعلى حلماية اآلثار واملدن التاريخية بدالً عن هيئة 	
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آثار مستقلة مالياً وإدارياً ومكونة من علماء آثار مختصن. 
• تنظيم عمل التجارة والبيع والشراء يف املدن التاريخية بالئحة يصدرها اجمللس 	

األعلى حلماية اآلثار واملدن التاريخية.
سادسَا: محور آليات املساواة بني اجلنسني:

ملعاجلة هذه الفجوة ولإلسراع بعملية حتول اجملتمع، فال بد للسياسة املتعلقة 
بإعادة اإلعمار والتنمية يف مرحلة ما بعد النزاعات أن تدمج قضايا املرأة وقضايا 
اليمن يف إطار  العنصر وتنميته، يتعن على  املساواة بن اجلنسن، ولتطوير هذا 

إعادة اإلعمار أن تضع نصب أعينها األهداف التالية: 
إيجاد أطر قانونية مستجيبة ملساواة بن اجلنسن، من خالل: 	.أ

• حقوق 	 وحتمي  تعزز  التي  والقوانن  الدستورية  لألحكام  الفعال  التنفيذ 
النساء والفتيات. 

• العمل على تفعيل املشاركة الكاملة للنساء يف كل جوانب احلياة العامة، وفى 	
اجملاالت السياسية واالقتصادية بصفة خاصة.

• تفعيل نظم األمن والعدالة املستجيبة للعنف القائم على أساس نوع اجلنس 	
واالحتياجات النوعية للنساء والفتيات.

• العامة 	 القرار يف املؤسسات   العمل على زيادة عدد النساء يف مواقع صنع 
والقطاع اخلاص. 

وضع السياسة: 	.أ
• استخدام عمليات التخطيط ووضع ميزانية تأخذ يف اهتماها قضايا اجلنسن 	

لضمان أن املساواة بينهما داخلة ومندمجة يف التخطيط وامليزانية.
• وضع استراتيجيات لتعزيز املساواة بن اجلنسن، ومتكن النساء والفتيات يف 	

جميع مناحي احلياة.
• استحداث إطار قانوني يضمن التمتع التام بحقوق األسرة واإلتاحة املتكافئة 	

وامليراث،  واملمتلكات  األراضي  ذلك  عليها مبا يف  والسيطرة  املوارد  إلى  للوصول 
وهي أمور رئيسة ال سيما بالنسبة لألرامل.

• النص على اشتراك املرأة يف منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.	
• ضمان تعزيز متثيل املرأة يف مفاوضات السالم وتنفيذها.	
• التأسيس على فرصة إعادة اإلعمار ومعاجلة عالقات السلطة يف اجملال اخلاص 	

أو العائلي عند تناول مسائل السلطة واقتسام الثروة، من أجل ضمان اشتراك املرأة 
يف عمليات صنع القرار ومتتعها بإتاحة متكافئة للوصول على املوارد اإلنتاجية.

• تشجيع دور منظمات اجملتمع املدني وتفعيله.	
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• الحتياجات 	 معاجلتها  يضن  مبا  ومؤسساتها  الصحة  سياسات  تطوير  ضمان 
الصحة اإلجنابية للنساء والفتيات.

  بناء املؤسسات والقدرات: 	.أ
1- استحداث حلقة اتصال محورية لقضايا اجلنسن لضمان إدماج املساواة بن 
اجلنسن يف جميع أنشطة إعادة اإلعمار والتنمية يف مرحلة ما بعد النزاعات. 

	 - التركيز على تدريب اجلنسن والتوعية بقضاياهما.
3- التركيز على دور املؤسسات العامة جلعلها أكثر استجابة الحتياجات املرأة. 

4- استحداث حلقة اتصال محورية لتلبية احتياجات األشخاص املعوقن ال سيما 
ضحايا احلرب. 

5- تعزيز متكن الفئات املستضعفة من خالل إتاحة الوصول إلى التعليم والتدريب. 
6- تطبيق املواثيق التي مت التصديق عليها احلامية حلقوق النساء والفتيات واملعززة 

من املساواة.
التعقيب:

إن احلديث عن القيام بإعمار وتنمية يف ظل وضع أمني مترٍد وصراعات وحروب 
يعد ضرباً من الهلوسة الفكرية، فلكي يحدث ذلك ال بد من وجود سالم واستقرار 
وتكاتف كل  بد من مصاحلة وطنية عاجلة،  اليمن ال  السالم  يتحقق  ولكي  أمني، 
اجلهود لتنفيذ مسار العدالة االنتقالية، بحيث يستند مسار العدالة االنتقالية إلى 
تصوٍر سياسٍي ملفهوم احلق، بجانب منظور إنساني حلقوق املواطنة وتصور حقوقي 

ملصاحلة عادلة.
تعمل هذه التصورات ضمن نظام تشاركي تكاملي؛ بحيث تسعى إلى حتقيق وطن 
للجميع، ومنح تعويض للضحايا، ومنع ارتكاب جرائم حقوق اإلنسان يف املستقبل، 
والوطنية،  الفردية  املصاحلة  وتشجيع  والدميقراطية وحتسينهما،  السالم  وتعزيز 
إلى جانب حتمية تبني استراتيجيات مؤسساتية قوية ملواجهة كل إخفاقات املاضي 
واملواطن،  الدولة  بناء عالقات بن  العنيف واملسلح وإرهاصاته، وإعادة  السياسي 
إمياًنا مبسلمة تنص على حتمية انتهاج حلول جذرية شاملة لكل أسباب نزاعات 

املاضي وانتهاج السلمية والدميقراطية بشفافية لبناء املستقبل.
البنى  ليشمل  امتد  قد  اليمن  الدائر يف  الصراع  خلفه  الذي  الضرر  إن حجم 
التحتية والنسيج اجملتمعي واجلانب االقتصادي والسياسي؛ فعملية إعادة اإلعمار 
تستوجب جهوداً وطنية وإقليمية ودولية، ال سما أن اليمن يعاني من انهيار مالي 
ودعم  احمللية  املوارد  وحشد  اجلميع  جهود  تكاتف  وتستدعي  كبير،  واقتصادي 
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املنظمات الدولية واألممية واجلهات املانحة، كما أنها تستلزم التدخل بشكل متواٍز 
يف جميع مجاالت إعادة اإلعمار السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ولكي يتحقق ذلك ال بد من إيقاف الصراعات الداخلية للتمكن من إنهاء احلرب 
االنتقالية،  العدالة  نحو  واملضي  الوطنية  واملصاحلة  السالم  حوار  يف  والشروع 
وتغليب املصلحة الوطنية على املصالح الشخصية، واملضي قدماً يف حتديث البناء 
املؤسسي ألنظمة الدولة، وحتديث اجلهاز القضائي بالذات. كما يجب تعزيز مشاركة 
السياسية  العملية  يف  اجملتمع  أطياف  جميع  مشاركة  أمام  اجملال  وإفساح  املرأة 
واالقتصادية، وتعزيز االقتصاد من خالل فتح باب االستثمار وتشجيع املستثمرين، 
والقيام باالستغالل األمثل للموارد احمللية املتاحة واستخراج الثروات الطبيعية من 

املعادن والنفط مما تزخر به اليمن.
من  البشرية  املوارد  واالستثمار يف  التعليم  من  املتسربن  استعادة  ينبغي  كما   
خالل تقدمي تعليم يتصف باجلودة، واالهتمام بالرعاية الصحية املالئمة، إضافة 
ودعم  اخملتلفة،  واملهنية  التدريبية  الدورات  خالل  من  الشباب  قدرات  بناء  إلى 
املبتكرين واخملترعن وتشجيعهم إلرساء قواعد متينة القتصاد طويل األجل، إضافة 
إلى أن تقدمي املساعدات اإلنسانية يعد من األمور ذات األهمية التي حتافظ على 

حياة اإلنسان اليمني يف هذه الظروف املرحلية للصراع.
حتتاج عملية إعادة اإلعمار إلى وقت طويل، ولتصبح العملية سريعة فإن ذلك 
يتطلب وجود وعي لدى جميع أفراد اجملتمع، وتكاتف اجلهود، إضافة إلى وجود 
وأولويات  األضرار  وحتديد  امليدانية  املسوحات  تغطية  على  قادرة  ناجحة  إدارة 
مركزي؛  بشكل  املهمة  هذه  إمتام  إمكانية  لعدم  ممكن  غير  ذلك  وألن  االحتياج. 
فإنه يتوجب التخفيف من املركزية وإيجاد هيئة مستقلة مالًيا وإدارًيا تقوم مبهمة 
والتنسيق  املوارد  وتتولى حشد  العامة  واالستراتيجية  السياسيات واخلطط  وضع 
بن مكاتب إعادة اإلعمار يف احملافظات املتضررة التي يتم إنشاؤها وبن اجلهات 
احمللية التنموية واملنظمات الدولية واجلهات املانحة، كما أن هذه العملية مرهونة 
والتطوير  اإلعمار  بعجلة  قدًما  املضي  تستطيع  مخلصة  وطنية  قيادات  بوجود 

والتنمية.
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التوصيات
نوصي بإجراء دراسة معمقة لآللية التي ميكن بها إحالل السالم يف اليمن، فمن 
الفرقاء  بن  الصدع  رأب  على  قادرة  تكون  وطنية،  إجراء مصاحلة  خاللها ميكن 
السياسين، وتعطي حيزاً ملشاركة اجملتمع واملرأة، وتعزز التحول إلى نظام احلكم 

الرشيد والتداول السلمي للسلطة.
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املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
تنمية . 	 مجلة  اليمن،  يف  اإلعمار  إعــادة  متطلبات   :)	0		( الباقي،  عبد  أحــالم  القباطي،    

وإعمار، العدد الثاني، صنعاء، اليمن.
 الصنوي، طه فارع )		0	(: استراتيجيات إعادة اإلعمار يف اليمن. مجلة تنمية وإعمار، العدد . 	

الثاني، صنعاء، اليمن.
 د ي مويار، جوناثان؛ وآخرون )9	0	م(: تقرير تقييم تأثير احلرب على التنمية يف اليمن، . 	

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
 االوتشا )9	0	(: خطة االستجابة اإلنسانية )2020-2019م(، البنك الدولي، 9	0	م.. 	
 حميد، خالد )8	0	(: إطار عمل مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع يف اليمن، مركز صنعاء . 	

للدراسات االستراتيجية، صنعاء، اليمن.
 بيومي، بكر هاشم والسويداني، علي محمد )7	0	م(: سياسات إعادة إعمار املدن يف فترة . 	

ما بعد النزاعات واحلروب، كلية الهندسة، جامعة األزهر، مصر، )ع		(.
إعادة . 7 اقتصاديات  )7	0	م(:  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  االقتصادي  املرصد   

الدولي،  البنك  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  يف  الصراع  انتهاء  بعد  اإلعمار 
)ص		(.

واألداء . 8 والتوظيف  التعليم،  يف  االستثمار  )7	0	م(:  املهني  للتدريب  األوروبــيــة  املؤسسة 
االقتصادي يف سورية، اجملموعة األوروبية، ص )		(.

 القانون األساسي اخلاص بإرساء العدالة االنتقالية، 		0	: عدد )		(، اجلمهورية التونسية.. 9
بعد . 0	 ما  لفترة  اإلعمار  إعــادة  يف  الدولية  املنظمات  »استراتيجية  )		0	م(:  أمينة  زغيب، 

احلرب منوذج إقليم كوسوفو«، )مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير(، جامعة احلاج اخلضر.
احلروب . 		 بعد  اإلعمار  إعــادة  »استراتيجية  )		0	م(:  مدحت  وطاهر،  محمد  معاذ  بشير، 

والكوارث يف فلسطن«، )بحث لنيل درجة املاجستير(، فلسطن، جامعة النجاح الوطنية.
اجمللس التنفيذي باجنول، جامبيا، 	00	: وضع سياسة إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد . 		

النزاعات: الدورة العادية التاسعة.
ملرحلة . 		 التحضير  اجملــزأة؛  اجملتمعات  األمن يف  بناء  إعادة  تقرير  العربي:  اإلصالح  مبادرة 

الرابط:  على   )PDF( صيغة  يف  متاح  واليمن،  وسوريا  وليبيا  العراق  يف  الصراع  بعد  ما 
.https://www.arab.com

واالجتماعية . 		 االقتصادية  األولويات  تقرير  واالستثمار:  للتنمية  السوري  االستشاري  املكتب 
يف إعادة إعمار سورية وفرص لبنان فيها، متاح يف صبغة )PDF( عبر املوقع اإللكتروني: 

/http://www.scbdi.com/en/Article7	
		 ./https://ar.wikipedia.org/wiki :العدالة االنتقالية: متاح على الرابط
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛ إصالح القطاع األمني :. 		

Khttps://peacekeeping.un.org/ar/security-sector-reform 
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ثانيًا: املراجع األجنبية:

1. Davis, Peter (2016): Corporations, Global Governance and Post-Conflict Re	
construction, New York, USA: Routledge.

2. McCarthy, Colman )2015(: Teaching Peace Students Exchange Letters with 
their teachers. USA: Vanderbilt university press.

3. Tov, Yaacove Bar-siman (2004): From conflict to Reconciliation, New York, 
USA, Oxford University press, Inc.

4. Reconstruction requirements fact (1993): ISBN 4882613743 [Japanese Im	
port] Tankobon Hardcover.
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