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 امللخص :

مرحلة حرجة منذ اليمن ، تعيش عمار اإل إعادة موضوع  التنموي،لتقرير ا تناول              

على هاوية المجاعة بعد ما يقارب ست سنوات من  تحالة خطر حقيقي واشرف ،2011

التضخم وانهيار االقتصاد،  من نتائجها انسانية. ة والتي اسفرت عن كارثةرالصراعات المستم

ضرورة ملحة للعمل على عمار اإل إعادة عملية  فأصبحتالبنية التحتية للبلد،  وانهيار مرافق

البنيــة التحتيــة  تأهيــل كافة مرافق إعادة بنــاء االقتصــاد وإقامــة مؤسســات الدولــة و إعادة 

في اليمن ولخصها في تلبية عمار ، تناول التقرير متطلبات اإلاالجتماعيوترميم بناء النســيج 

مرافق البنية إعمار  إعادة المساعدات االنسانية الطارئة، توفير دعائم االمن واالستقرار، 

 إعادة استثمار عوائد الموانئ والممرات المائية في دعم عملة  اشراك القطاع الخاص، التحتية،

ايجاد  االعمار، إعادة ية تفعيل دور المؤسسات المحلية واشراكها في عمللليمن ،  عمار اإل

تطوير النظام السياسي ،تفعيل مفهوم المواطنة وتوطيد  حلول لمواجهة التحديات االقتصادية،

بناء رأس المال البشري ،الشراكة االجنبية واالنفتاح التجاري. كما تناول  إعادة معاييرها، 

، ة التطويرية، االستدامةوكانت الشمولية ،النظرعمار اإل إعادة التقرير اهم معايير عملية 

هيئات ومؤسسات من عمار اإل إعادة تطرق الهم الجهات الفاعلة في عملية تم الو . الشفافية

 المحلية، القطاع الخاص، افراد المجتمع، السلطاتالدولي، منظمات المجتمع  المجتمع المدني،

 .االعمار إعادة والتي ترتبط فيما بينها بعالقة تكاملية هدفها انجاح عملية 
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عنصر عمار اإل إعادة عملية  المجاالت وتتضمنشاملة متعددة ديناميكية عملية عمار اإل إعادة 

على و العمل  التطبيق المنصف للقانون االحترام لحقوق اإلنسان وتحقيق العدالة من حيث

مجتمعات التي تعاني من باعتباره ضرورة للتوفير أطر حماية حقوق األفراد على حد سواء 

عمار اإل عادة إلالبنك الدولي تفق مع تعريف يذا وه الفردية والمجتمعة والقومية.الصراعات 

تقديم الدعم بمختلف أنواعه لعملية التحول من حالة هي عمار اإل إعادة ولذلك يمكننا القول بأن 

بناء البلد في شتى المجاالت االجتماعية  إعادة النزاع إلى حالة السالم، من خالل العمل على 

  االقتصادية واالنسانية. 

المتعلقة  وبالتحديدواالقتصادية  السياسية في مجال العلوم مهم متغير عمار اإل إعادة     

الدول التي تعاني من الصراع ، او  وهي عملية ضرورية في تلك  ة.الدوليباإلدارة المحلية و

، باعتبارها في هذا الصدددور اساسي األمم المتحدة  وتلعب الصراع ، التي خرجت من

باإلضافة الى  ،األمن والسالم الدوليين لتحقيق ميثاقهافي  الداعيةالدولية الرئيسة  المنظمة

 الجهات المحلية واالقليمية. 

فحتى   جداَ أن لم نقل معدومة تعد ضعيفة 2015في اليمن ومنذ عمار اإل إعادة اجراءات أن    

تقودهـا التي من المفروض ان و إعمار  إعادة عمليـة تدشين عـن  الرسمي االعالنيتم االن لـم 

لضمــان شــمولية وفاعليــة  المنظمات الدولية واالقليمية بدعم منالمؤسسات المحلية  جهـود

 وتحقيــق تأثيــر إيجابــي طويــل األمــد. عمار اإل إعادة عمليــة التعــافي و

   

 :المقدمة 

الكثير من المحاور ، وقد يكون أهمها العمراني الهندسي، عمار اإل إعادة تتضمن عملية       

 .والبشري االقتصادي ،المؤسساتي، االجتماعي

ي كل المحاور على يشترط المضي فعمار اإل إعادة يدور في فلك  مشروع أينجاح  إن       

وتنفرد اليمن بخصوصية نابعة من الظروف السياسية واالقتصادية التي عاشتها  التوازي.

العديد  تعاني التي  احدى الدول النامية اليمن والزلت، وايضا التراكمات  التاريخية، كما ان 

استمرار فيها، مثل عمار اإل إعادة والمعوقات والتحديات التي تواجه عملية  المشاكلمن 

عدد السكان، عدم وجود بيئة جاذبة لالستثمار، غياب التخطيط المبتكر، زيادة  الصراعات،

االهتمام بالكادر ، ضعف ، ندرة التصنيعالتبعية، ارتفاع المديونية، الضعف التقني، قلة اإلنتاج

إلى المضي ضمن المحور عمار تحتم بالمهتمين باإل ، كل هذا العثراتالبشري، الفساد

 .باالعتبار عدم اغفال  باقي المحاورمع االخذ ، العمراني 



5 
 

ان الجمهورية اليمنية تمر خالل هذه الفترة وهي فترة انتقالية حاسمة تعبئ فيها كل إمكاناتها  

أصبحت مشكلة الية في ذات الوقت  الفنية والفكرية، بغية رفع المستوى المعيشي للشعب، و

حيث ان النهضة االقتصادية قتصادية، األساسي في السياسة االالمحور  عمار اإل إعادة تفعيل 

األساليب العلمية الصحيحة لتنفيذ متطلبات و ال تتطلب تحديد المشاكل واالهداف وتحديد 

 . مخططات االعمار

تعد  والتي  السالم في اليمناالستقرار و  ل إحالمرتبطة طردياَ مع عمار اإلان عملية       

المجتمع  السلطة المحلية مع  منظمات المجتمع المدني و بجانب اهمية تكاتف ملحة ،ضرورة 

 إيقاف على  الجاد  العملبعد عمار اإل إعادة برامج وتنفيذ  تمويل  للعمل على  التنسيقو الدولي 

 الصراعات.

من منطلق انه  عملية عمار اإل إعادة مفهوم   ون يتناولالمهتمين  بعضان ومن الجدير بالذكر 

في طيات هذه  بينما  اني الذي تأثر من جراء الصراعات،لجانب العمرتقتصر على ترميم ا

لجانب اكعملية شاملة تأخذ في الحسبان عمار اإل إعادة الورقة سيتم التعاطي مع  مفهوم 

سـتهدف جهـود كل ما يالعمراني المادي باإلضافة الى كل ما يتعلق بالنسيج االجتماعي، و 

وجميع شرائح المجتمع، وعلى لجميع افراد المجتمع من نساء وشباب واطفال وشيوخ  التعافـي 

إطار تشاركي  الهيكلية المؤسسية من منظور مختلف االصعدة الثقافية واالقتصادية والبنية 

يحوي  كل من المستوى الوطني متمثال في السلطات المحلية؛ والقطاع الخاص؛ المجتمع 

جي استراتي كهدف  الذي يضم كافة المنظمات االقليمية والدولية. الدولي والجانبالمدني؛ 

ترميم ما تم هدمه جراء النزاعات او ما كان  إعادة نحو    اإلعماريةلتوجيه خطط المشاريع 

العمراني عمار نظرة متعددة االبعاد تهتم بجانب اإلب اصالَ يعاني من الوهن والضعف،

 ماعي، السياسي،االجت المجال النفسي، االخرى مثلمع عدم اغفال الجوانب والمؤسسي 

التابع لألمم المتحدة بأجندة   الملحق مع تعريف وهذه النظرة الشمولية تتسقاألنثروبولوجي .و

عملية تهدف لبذل جهود شاملة لتحديد هي عمار اإل إعادة ان الى اشار  والذيالسالم الدولية 

تحقيق الرفاه  لألفراد الشعور بالثقة ل م؛ وزيادة ودعم المؤسسات التي من شأنها تعزيز السال

ع سالح األطراف ويتحقق ذلك من خالل معاهدات إنهاء الحروب التي تشمل: نزوالجماعات، 

 والبناء المؤسسي. القانون،وسيادة  استعادة النظام وإعادة  الالجئون، المتنازعة سابقا؛

    

ويمكن االشارة هنا الحد تقارير البنك الدولي عن اثار الصراع والحرب على اليمن حيث     

لليمنيين بل وصف االمر شمل هذا االثر ليغطي بضالله السلبية على كافة الجوانب الحياتية 

لعدم قدرة االفراد على الحصول على المواد االساسية الغذائية والدوائية وبالتالي انتشار الفقر 

  7الف يمني، كما توفى اكثر من  30وجرح اكثر من  سرب المدرسي لماليين الطالب،والت

. باإلضافة الى مجموعة من تقارير % من السكان او فروا من بلدهم15الف شخص، كما تشرد 
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ا ومؤسساتها وتهالك اغلب مرافقهالى تدمير البنية التحتية لليمن منظمات دولية اشارت 

 .والمدنية الرسمية

 مشروع وطني جامع تلتف حولهها جعلالبد من  في اليمنعمار إعادة  اإلعملية  لتحقيق 

المدني ، منظمات المجتمع  وتنفيذه المجتمع ارهيساهم في إقر جميع المكونات اليمنية، و

وللتمكن الدولي، و وهيئات المجتمع االقليمي سلطات الرسمية السياسية ومنظماتال ،المدني

ذلك البد من تعزيز مبدأ التشارك والعمل على لم الصف الوطني لمختلف الجهات  من

االستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية في إطار تغليب  الجميع منالداخلية لليمن بما يمكن 

العمل الفوري على توفير قاعدة المعلومات الدقيقة عن واقع وآفاق  والمصلحة الوطنية العليا 

 .االعمار إعادة يمني  تمهيدا لتنفيذ برامج االقتصاد ال

 

 

 : المساعدات اإلنسانية الطارئةتلبية   -1

التي من الواجب ان  تهدف الى حماية حياة اإلجراءات المتكاملة من  وهي مجموعة     

الالجئين، حيث انه  تأهيل إعادة و دمج،و و االجتماعي االقتصادي وانعاش النشاط ؛االفراد

أحــد أكثــر التحديــات والتي تعد انعــدام األمــن الغذائــي  ظاهرة بسبب الصراع انتشرتو

مجموعة لمليون يمني وفقا  12يهدد اإلنســانية إلحاحــاً فــي اليمــن واصبح شبح المجاعة 

المكرفس  الضنك ومثل: ، ة، إضافــة إلــى انتشار االوبئمن تقارير منظمات المجتمع الدولي

 .الصحيـةالمرافق خدمـات البنيــة التحتيــة ممـا عطـل  والكوليــرا ، ناهيك عن تدمير مرافق

لكافة المناطق الدقيق  المسح   خالله والطارئة من االحتياجات الملحة البد من تقييم ولذلك 

 التي المساعدات ونوع مستوى تحديد االحتياجات االساسية وتحديداجل المتضررة من 

 توفيرمكن الجهات المعنية من تلت بكارثة الصرعات المستمرة ، المتأثرون السكان يحتاجها

والماء  كالطعام الحياة مقومات االساسية االحتياجات هذه اإلنسانية وتشمل االحتياجات هذه

 الخدمات و، والمواصالت الكهرباء األساسية للخدمات للسكن والحاجة الحاجةوالدواء، 

البد ان تكون دقيقة  جمعها يتم والمدارس والمرافق الصحية ، والمعلومات التي  التعليمية

 المالئمة المساعدات بتقديم لتساعدسياسية  وحيادية بعيدة عن التسيس واالنخراط مع أي جهة

 لجميع أفراد المجتمع على حد سواء. وبشكل فعلي إلحاحا واالكثر
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 : واالستقرار االمن  دعائم  توفير -2

  

ساهم في انتشار  خدمات كافة المرافق بما فيها االمنية، مما هادى الصراع الى خفض جود  

البد  من العمل على  لذلكددة للحماية االجتماعية لألفراد. مجموعة من الظواهر السلبية المه

نشر االستقرار  مسار يدعموايجاد بيئة مستقرة مما لحماية حقوق األفراد قانونية أطر  توفير

 المرافقأنشطة  جميعأن  الدولة، ذلكمؤسسات  تنظيم إعادة عبر وذلك عمار اإل لعملية المعزز 

الواقعة في مربع الصراع الدول  تقوم على أساس مفهوم األمن البشري، وبالتالي فإن األمنية

 : ِ مراعاة االجراءات التاليةعليها  او الخارجة منه يتوجب

  الطوارئ حالة  بينسد الفجوة  ستقرار الدولة عبرالقانون ال سيادة  إعادةالعمل على

 واالعمار. التنميةوسبل تحقيق 

   الرقابية بما في ذلك الدفاع والشرطة واألجهزة  األمنيةقدرة المؤسسات  إنشاء إعادة 

 .للقطاع األمني البشريةبناء قدرة الموارد   إعادةو الحدود والجمارك ونقاط مراقبة

 سياسات واجراءات صارمة  متصلة باألمن. صياغة 

 :  التحتية البنية مرافق إعمار  إعادة   -3

اليمـن بصـورة واسعة حيث تأثرت المستشــفيات  تضررت مرافق البنيـة التحتيـة فـي   

مباني اغلب  باإلضافة إلــى الطــرق والجسور و، الصــرف صحــيمباني والمــدارس و

هذه إعمار  إعادة  العمل على والمدنية، وبــات مــن الضــروريالمؤسسات الحكومية 

بــل  إلــى مــا كانــت عليــه،إعــادتها علــى  االكتفاءعــدم ،مع االخذ في االعتبار المرافق

بقدراتهم  مرافق دولتهم تطويرفرصة لتمكين اليمنيين من عمار اإل إعادة  جعــل عمليــة

 .مستقبال  الذاتية 

 المعلومات الدقيقة وجمع والدمار االضرار البد من العمل على تقييمهذا المضمار وفي   

 يقوم المختصين ول المعلومات هذه على بناءعمار اإل إعادة  مخططات واعداد الواقع لمعرفة

  :من ذلك و والمسوحات التقييم عمليات كال في مجاله من مراجعة الخبراء

 الحكومية والمدنية . والمباني المنازل في االضرارحصر   -

 الصرف الصحي شبكة الشوارع، التحتية شبكة الكهرباء والمياه، البنية في حصر االضرار -

 .شبكة االتصاالت ،

 الجسور، الطرقات ،الممرات المائي، والموانئ حصر االضرار التي اصابة -

 والخدمات الترفيهية الخدمات الخدمات  الصحية ،التعليمية ، قطاع في حصر االضرار  -

 .العامة

 مساكن المدنيين.  في األضرارحصر  -

 .المحالت المصانع، المحالت التجارية ،  الحياة مقومات في االضرارحصر   -
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 األشجار المحاصيل،و  النباتي الحيواني او سواء الزراعي القطاع في االضرارحصر   -

 .المثمرة

 

 لليمن:عمار استثمار عوائد الموانئ والممرات المائية في دعم عملية اإل  -4

وجود عـدد مـن الموانـئ عمار اإل عادةالبد من ان يراعي واضعي الخطط االستراتيجية إل        

بمـا فـي ذلـك المخـا وسـقطرى والمهرة، والحديدة وغيرهـا.  إعادة تأهيـل كاملـة،التـي تحتـاج إلـى 

وهـذا أمـر جوهري، كـون الموانـئ والممرات المائية اليمنيـة، هـي مـن أهـم البنـى التحتيـة التـي 

ان استثمرت بشكل صحيح لمصلحة رفعة الوطن والمواطن ،لكان من  شـأنها جعـل اليمـن نقطـة 

يميــة والدوليــة، كمــا أن ذلــك أيضــاً يربــط اقتصــاد اليمــن باالقتصــاد مركزيـة للتجــارة اإلقل

اليمـن مـن  راداتيإاإلقليمــي والعالمــي، إضافـة إلـى كونهـا عصـب الحيـاة التـي تمـر عبـره 

ذا سيغير ومنها الغذاء والوقود وكافة السلع. واذا ما تم ذلك فه األسـواق العالميـة للسـلع األساسـية

 بفترة زمنية  قياسية.عمار اإل إعادة ب وضع اليمن وينهض

 

 : قطاع الخاصاشراك ال  -5

 عمار اإل إعادة من الضروري اشراك  القطــاع الخــاص فــي اليمــن  فــي عملية  

 إعادة والـذي سـيكون أمـراً محوريـاً فـي مرحلـة تحـول اليمـن بـدالً مـن مجـرد 

بنائـه،  نظـراً ألهمية الدور الـذي يمكـن أن يلعبـه القطـاع الخـاص فـي بنـاء اقتصـاد 

يمنـي، من خالل السياســات والتنظيمــات التــي تحــث على  شــراكات القطــاع 

.و  تأســيس قطــاع مالــي مستقر الخــاص و خلــق بيئــة للمشــاريع  

،البد مبدئيا كخطوة اساسية  عمار اإل  إعادة وإلشراك القطاع الخاص في عملية 

إعمار  إعادة فـرص العمـل، و لتوفير هومؤسسات هالعمل على بناء وتطوير هياكل

للتضخم من خالل انعاش االقتصاد اليمني، وطرح معالجات سريعة  التحتيةالبنية 

ي منظمات المجتمع المدني بدعم من  منظمات المجتمع الدولي  ف دوروهنا يبرز 

الحالية في بناء قدرات ومهارات وخططها التنموية  اليمن من اهمية توجيه برامجها 

هيئات القطاع   امتالكالقطاع الخاص والحكومي ،وخلق فرص عمل والتأكد من 

الخاص والحكومي للمهارات واالدوات واالمكانيات الالزمة لإلسهام في عملية 

تفعيل جهاز رقابي لضمان خلق اثر من  جهات المانحة للل. البد بشكل فاععمار اإل

.صحية عمل  ، وخلق بيئةللبرامج والخطط التنموية فعلي  

مؤسسـات التمويـل  دعم  السياسـات االدارية والرقابية علـى تركيزوتبرز هنا اهمية 

األصغـر ذات الخبـرة فـي اليمـن لتعزيـز شـمولية المؤسسـات الماليـة علـى نطـاق 

أوسـع فـي جميـع أنحـاء اليمـن، كمـا يجـب تمكيـن بنـوك وشـركات التمويـل 
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األصغـر مـن أجـل تقديـم الخدمـات الماليـة لألفـراد وخدمـات إدارة النقـد للشـركات 

. في هذا الشأن الخبرةات ذ الصغيـرة،  

ليتمكن القطــاع الخــاص ان تعمل على  دعم  الفاعلــة كما من المفترض من الجهات 

والمتوسطة  مشــتركة لتمويــل المشــاريع الصغيــرةالماليــة ال هتطويــر آليــات من 

ل صحية تمتث وخلق بيئة حاضنة لألعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهيكلية 

اشراكهم الالزمة و بجانب ضرورة اعطاء الشباب والنساء  االهمية  لمعاير الحوكمة.

وتنفيذها .عمار اإل إعادة بناء برامج في   

 

 :عمار اإل إعادة تفعيل دور المؤسسات المحلية واشراكها في عملية  -6

 

اكثر نفعية واستدامة البد من ان يكون هناك دور للمؤسسـات عمار اإل إعادة عملية  لتكن   

، بداية من العمل على تأهيلها وتطوير قدرات مراحـلالوالسـلطات المحليـة  اليمنية فـي جميـع 

 ،ومهارات افرادها  مرورا بإشراكها بمراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة للعمليات اإلعمارية

، ال ســيما أن عمار اإل إعادة ر محــوري لنجــاح تخطيــط أمــفتكوين الشراكة الوطنية 

لنهايــة عــن تنفيــذ  المؤسسات المحلية هي من اهم الفاعلون  المحليــون المســؤولين فــي ا

 . مع األخذ في االعتبار إنشاء جهاز رقابي فاعل للحد من الفساد المستشري فيها.الخطـط

تعمل تحت عمار اإل عادة العمل على تكوين  هيئة عليا إل الضرورة بمكان من يعد كما  

وتركز الجهود على تحديد أولويات  تهتم بالقضايا اإلعمارية والتنموية الرقابة الدولية والمحلية

 التالية: الدوائروتتشكل من  ،عن أي توظيف سياسي اً بعيد عمار اإل إعادة 

  التركيز على رأس المال البشري للبلد النهم من )البشري  عمار اإل إعادة  دائرة

 (. والتنميةعمار باإلسينهض 

  حصر وتقدير األضرار المادية والمؤسسية . دائرة 

 ( المرافق الصحية، التعلمية، الخدمية، بجانب التركيز  مواني  دائرة  البنى التحتية

 .(،جزر  جسور، طرق، مرافئ، مطارات،ممرات مائية ،

 والتمويل . دائرة التخطيط 

 

  االقتصاديةمواجهة التحديات ايجاد حلول ل -7

 ، على الجانب االقتصادي  بالغة أضرار حدثت  المستمرةنتيجة للصراعات           

االموال نقص  وبالتالي التجارية، الحركة ت تضررو ،والعامة الخاصة المشاريع ت أثرفت

 اإلعماريالواقع ، ناهيك ان العام والمستوى الفردي المستوى على تمويللل الموجة

بالتأخر وضعف المؤشرات االقتصادية الكلية فنصيب قبل الحرب يتسم  لليمن التنموي 

بمستوى  من التجارة العالمية ضعيف وال يكاد يذكر ، كما ان المجتمع اليمني يعيش اليمن
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، $ شهرياً، كما ان  شريحة كبيرة من االفراد يعانون من الفقر المدقع 100اقل من  دخل

لذا فاالقتصاد يعاني  وانقطاع صرف الرواتب للموظفين في مناطق مختلفة بسبب الصراع،

من تدهور وعدم استقرار ينعكس سلبا على التنمية حيث تضاعفت المديونية الخارجية، 

في  ظل  سكان اليمن أشد المعاناة  دولية الفعلية ،حيث يعانيغياب المساعدات الفان كذلك 

وارتفاع  التضخم  ،وانهيار  االقتصـاد اليمنـي  من اثارها  التي الصراعات  استمرار 

 .معدالت البطالة خاصة بين الشباب والنساء وضعف بيئة أنشطة األعمال بالقطاع الخاص

تقلص حجم اإليـرادات العامـة والخدمـات الحكوميـة، وأدت إلـى  األزمة الىكما ادت 

 باإلضافة الى مجموعة من التحديات . تجميـد رواتـب موظفـي الدولـة خصوصـا المدنيين

 منها :

  واستمرار الصراع االستقرار السياسي انعدام. 

  االميةظاهرة  مشاكل . 

  المديونية الخارجية الثقيلة وما تعكسه من اثار سلبية على االقتصاد. 

   الفقر وتدهور الظروف المعيشية والصحية والغذائية لألفراد مما يخفض مستوى عمر

 .القوى العاملة

 عدم توفير عدالة في توزيع الدخل. 

 وسوء نظام الحوكمة الفساد المالي واالداري. 

  والنزاعات  استمرار الصراعات المسلحة. 

 مخاطر السياسات االقتصادية الكلية وضعف أدائها. 

 سوء تسيير النشاطات االقتصادية من انتاج وتصدير. 

  ضعف االدخار واالستثمار، ويرجع هذا الضعف الي مستويات الدخل الفردي المنخفض

 .مما يقلل الحافز على االدخار واالستثمار

 .عدم كفاية الهياكل األساسية لإلنتاج 

  عدم توفر البنية التحتية من طرق ووسائل االتصال والكهرباء والمرافق العامة

 .والضرورية للتنمية

  ،شتى مجاالت الحياة كانخفاض مستوى  وانعكس ذلك علىانخفاض مستوى الدخل الفردي

 التعليم والتغذية والرعاية الصحية.

 والتهرب الضريبي. غياب الترشيد االقتصادي ، سوء تخصيص الموارد وانتشار الرشوة 

  القانون. تفعيل غياب 

 .ضعف الجهاز اإلداري عن مواكبة السياسات التنموية 

  تدهور نظام التعليم وهو محور االنطالق ألي مجتمع والسند الرئيسي الذي قامت عليه

خلق نظام نهضة الشعوب في مقدمتها اليابان وماليزيا، إندونيسيا كوريا حيث يقوم التعليم ب

 يساعد على إيجاد جيل يتمتع بالمؤهالت لمواكبة العصر.يم التطورية، وجديد للق
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االعمار،  إعادة العوامل لينتج عنها اثار مدمرة على عجلة التنمية ومشاريع كل هذه تضافرت 

بجانب عدم الشروع الفعلي في التخطيط والتنفيذ لإلصالحات على مستوى االقتصاد الجزئي 

 لتهيئة مناخ أفضل ألنشطة أعمال القطاع  الحكومي والخاص.

 

وبدعم  المعنيةمن طرف السلطات وسياسات  استراتيجية ولذا البد من العمل على بناء برامج

 يتم اعدادها بمعاير منظمةوفقا لقواعد  االقتصاديالنشاط تحسين بهدف  الجهات االقليمية والدولية

 المجتمعومنظمات  والسعي لتفعيل  دور القطاع الخاص، المؤسسي،اإلصالح تشتمل على اسس 

 في والخاصمزج جهود القطاع الحكومي  ، بهدفاإلعمارية  البرامج كافة في المدني واشراكهم 

  .االعمار  إعادة عملية تنفيذ في  الفاعلة المشاركة زز مما يع ،تحقيق مبدأ الكفاءة

 :السياسي النظامتطوير   -8

 

 ممارسة السلطة تغيير نظام  االوضاع الراهنة البد من العمل على  إلرهاصاتنتيجة    

 لتعزيزالالمركزي، من المستوى المركزي إلى المستوى  بالتحول 

على كافة االفراد  معايريها بمختلف العدالة القانونية تطبيق  والعمل على ؛ الديمقراطي النظام 

قانوني؛  سياسي نظام توقف على وجود يعمار اإل إعادة  عمليةأن نجاح  حيث ،بشكل متساوي

االنتقال من حالة  وتسهيلالسالم  لتوطيد  دافعة حيوية التي تعتبر قوةالحكيمة  القيادةيضم 

 .التنميةاالستقرار و  الطوارئ إلى حالة 

يترتب  ،الخارجة منها القابعة تحت الصراعات او بالنسبة للمجتمعاتعمار اإل إعادة أن   

 ، ومسؤولية بشفافيةخاضعة للمساءلة، تستغل الموارد  مؤسسيةقاعدة  توفير عليه اهمية 

 كافة لمواجهة الفساد على مناسبة   تشريعات بإقرار ةالمرتبط السياسةوضع أي تعمل على 

ضرورة  عن  ناهيك؛ السلبية التأثيراتخال من  إضافة إلى ضمان مجال مدني، المستويات

التحول المجتمعي على نحو  لتسهيل االهتمام بقدرات ومهارات الجهاز الحكومي والمدني،

 .كافة االحتياجات ويلبيالفئات  االهتمام بمختلف يعكس

 

 التالية : اإلجراءاتبوممكن البدئ 

  تأهيل المؤسسات والهيئات الحكومية االنتاجية او الخدمية وتحسين  إعادة العمل على

 االعمار. إعادة أدائها وتطوير قدراتها التنافسية  لتتمكن من االسهام في برامج 

  االهتمام بموضوع ادخال االستراتيجيات التقنية وأتمتة االنظمة المؤسسية لتطوير

 خدماتها.
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 مناسبة قانونيا وتنظيميا وتقديم كافة االجراءات  توفير المناخ االمن لبيئة استثمارية

 التسهيلية بما يخدم مصلحة الوطن العليا.

 :  معايرهاوتوطيد  مفهوم المواطنة تفعيل   -9

القيم والسلوك والتربية واالخالق والذوق الحضاري مرتبطة  المواطنة حزمة من      

مفهوم المواطنة بقيم وثوابت تقوم على حب الوطن الكبير ووحدة االنتماء االنساني له.  

المشاركة في صنع القرار  حق ويتمثل في بإقامة الدولة المدنية وتثبيت نظامها،مرتبط 

يا نحو تحول السلطة في اتخاذ القرار السياسي وممارسة السلطة وتوسيع رقعتها تدريج

من يد شخص واحد عبر مستويات متوسطة الى يد عامة المواطنين وفق االليات 

وحقوق االفراد على ارض  الديمقراطية. بمفهوم ابسط المواطنة هي الهوية االنسانية

الطائفية،  ،المناطقية، العرقية ،وطنهم بالعمل على تجاوز  كافة الوالءات الضيقة

الحزبية لصالح الوالء الوطني االنساني الذي يقوم على االعتراف باألخرين واحترام و

حقوقهم مهما كانت انتماءاتهم  أي تحقيق التسامح الوطني ورفض كافة انواع العنف 

يعزز السلم واالمان الوطني  االقائم على الوالءات الضيقة وهو موالتعصب والتطرف 

 ر.االعما عادة كقاعدة اساسية إل

،  المدنية العدالة االجتماعية أو تحقيق العدالة ة للمواطنة هياالساسيالركيزة أن     

 االقتصادية واالجتماعية  الفوارق إزالة  الى يهدف اجتماعي نظام اقتصادي بإنشاء 

 الحصة توفير و العادلة المعاملة توفير على والعمل الواحد؛ المجتمع طبقات بين

 النفعية في وتتمثل بالتساوي ،لجميع افراده  دموارد البالخيرات  من التشاركية

 بالنهاية ليشكل الفرص وتكافؤ القومي الدخل  توزيع إعادة  على والعمل االقتصادية

والعمل  المدني المؤهل والقادر على النهوض باحتياجات بناء وطنه بالمجتمع ما يسمى

 على رفعته.

سلوك المواطنة للمجتمع المدني مهما تباينت اجناسهم او عقائدهم فهم مجمعون على إن 

الدفاع عن قضايا وقيم انسانية موحدة كحقوق المواطن ، المرأة، الطفل وقضايا 

، اي قضايا الهوية االنسانية وينطوي منظورهم على ثالثة معايير الديمقراطية والبيئة

 اساسية تتمثل في :

 ل االختالف كعامل اثراء، وااللتزام بإدارة الخالف مع االخرين التسامح وقبو

 او الدولة بوسائل سلمية، اخذين في االعتبار سالمة الدولة ومصالحها العليا.

 المرتكز على قانون موحد يحمي حقوق االفراد  الفعل االداري الحر

 والجماعات على حد سواء .
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 و مجموعة من التنظيمات تنظم التنظيم الجماعي العادل، فالمجتمع المدني ه

 بشفافية عالقة  االفراد ببعضهم وعالقتهم بالدولة. 

 :بناء رأس المال البشري إعادة  -10

 

انتج وضعاَ اجتماعياً مشوهاً يتمثل في االقتصاد اليمني فترة  الصراع وضع تدهور  ان       

العمال المهرة غير منتظم يتسم بنقص ورأس مال بشري متردي،  تعليمي ومالي نظام 

والمدرسين والمهنيين واألطباء وغيرهم ممن فروا من البلد أو أصبحوا نازحين  داخليا. وليس 

من السهل تحفيز النازحين على العودة لمناطقهم االصلية، واالكثر صعوبة من ذلك خلق فرص 

ت عمل لمن خرج من سوق العمل منذ سنوات. ويلزم توفر قدر هائل من الموارد والسياسا

وهذا .المستدامة لتشجيع النازحين على العودة ومساعدتهم على االندماج مجددا في المجتمع

ً يشكل تحدي َ اساسي ا سواء للحكومة بعد انتهاء الصراع  او للمؤسسات المختلفة، وذلك ألن  ا

بعض الالجئين وبخاصة العمال المهرة منهم، قد يفضل البقاء في المجتمعات المضيفة بسبب 

وخالفا .انعدام األمن وعدم إمكانية الحصول على الخدمات األساسية والوظائف في وطنهم

عودة النازحين داخليا أكثر احتماال، مما يتيح المساندة المالئمة  لالجئين الذين فروا من البلد، فإن

دمج العائدين في المجتمع.  إعادة . وهناك العديد من العقبات التي تحول دون ادماجهم عادة إل

فالعائدون كثيرا ما يختارون عدم العودة إلى مجتمعاتهم التي عاشوا فيها قبل الحرب خوفا من 

وقد يزيد ، هم للعنف أو التضييق عليهم و انعدام الفرص االقتصاديةالتمييز ضدهم أو تعرض

هذا من المنافسة على فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية في المدن التي ينشأ طلب شديد 

 .عليها مثل مدينة صنعاء وعدن

 

 

 

 : الشراكة األجنبية واالنفتاح التجاري -11

النظام المالي  و المالية والمصرفيةز في المؤسسات تعاني اليمن من مشاكل وعج 

يشكل عصب االقتصاد ألي بلد واليه تسند عمليات النجاح واالخفاق في سياسات تمويل 

، برغم امتالك اليمن لثروات هائلة طبيعية وممرات مائية عمارعمليات التنمية واإل

ية استثمار استراتيجية بالذات الواقعة على البحر االحمر ومن هنا البد التفكير في كيف

 ، واعدادمن خالل التمويل الذاتي عمار اإلإعادة كل ذلك للمساهمة في تمويل 

المخططات الخاصة بذلك وايجاد البدائل والخيرات التي تالئم خصوصية الوضع 
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 عليها الحفاظ علىعمار اإل إعادة  ومشاريع االعمارية  ، مع مراعاة ان الخططاليمني

 و الثقافي،وعدم طمس معالمها الحضارية في الجانب المعمارياليمنية  والثقافة الهوية

وفي هذا المضمار البد من عملية المؤامة  في استخدام أساليب البناء القديمة التاريخي 

وإحياء الطراز القديم الى جانب استخدام أساليب البناء الحديثة، للمحافظة على الفن 

االحتياجات السريعة الملحة ومجاراة المعماري اليمني، مع مسايرة العصر لمالئمة 

رب الماضي وتجارب الدول االخرى، االخذ باالعتبار االستفادة من تجاو التطورات 

 ممكن تحقيق ذلك  بتضافر الجهود واتخاذ  االجراءات الضرورية منها :

 

  عقد اتفاقيات ومعاهدات قانونية دولية الستثمار الممرات المائية اليمنية لصالح 

 .اليمنإعمار  إعادة 

  السعي لجذب االستثمار األجنبي المباشر باتفاقيات واضحة وبما ال يلغي سيادة

  .القرار الوطني

  عادة المباشر إل األجنبي االستثمار جذب في الحكومية السياسات الياتتفعيل 

 .اعمار

 االنفتاح التجاري وتفعيل التبادل الدولي. 

 بما عمار اإل إعادة لمشاريع   سن  حزمة تشريعية، لتغطية الجوانب القانونية

يخدم بالدرجة االساسية  المصلحة الوطنية العليا لليمن، ويراعي مصالح 

  .الجهات الداعمة بالدرجة الثانية وبما ال يضر بمصالح الوطن

 تأهيل  إعادة تكون مهامه متركزة على عمار اإل إعادة خاص ب تأسيس صندوق

موارده  و المتضررة جراء العمليات العسكريةوالمناطق المباني والبيوت 

االساسية تعتمد على المنح الدولية او من العائدات المحلية كعوائد ثروات البالد 

بجانب عوائد االستثمارات  ،النفطية والممرات المائية والزراعية وغيرها 

 . الخارجية



15 
 

 عمار اإل إعادة ( متطلبات 1شكل رقم)

 

 

 وربطها بمبادئ التنمية المستدامةعمار المصدر :الباحثة وفقا لتحليل االطر النظرية لإل

لليمن ،فكما عمار اإل إعادة( و الذي يوضح متطلبات عملية 1وكما هو موضح بالشكل رقم ) 

عمار اإل إعادة مشاريع  ومنفذي مخططي  المهتمين و يوضح الشكل وفقا للمتطلبات البد من

االخذ في االعتبار اكساب االفراد  سواء كانوا من الجانب المحلي او االقليمي او الدولي

 ،الزراعية والصناعية االقتصادية االجتماعية والمؤسسات علوم ومهارات الجوانب التنموية

وليس على المدى البعيد تحقق االكتفاء الذاتي إيجاد مشاريع إعماريه  بمعنى ادق والتنظيمية،

 .معالجات انية تنتهي بانتهاء المعونات او المساعدات

ويتم ضمان االستدامة من خالل الفعل الواعي لألطراف التنموية في الربط بين التخطيط 

والعمل في المدى المباشر، كما في المدى المتوسط والبعيد، ضمن رؤية استشرافية متقدمة. 

أو مكان ال يلبث ان يختفي اثره امام التراجع انجازاً مؤقتاً وموضعياً في قطاع عمار وليس اإل

تحقيق تقدم ثابت  وتحقيق الهدف اإلعماري، البد من العمل على ، وانما المستمروالتدهور 

ومستقر، وتقدم يتجاوز اثرة المكان والزمان المباشرين ليولد إيجابيات في المجتمع وتتقدم ذاتياً 

 .خرىوتتوسع لتشمل بأثرها اإليجابي المجاالت األ
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: 

اآلثار  الناتجة عن الصراعات والنزاعات وعلى مختلف   بحيث يتم معالجة  :الشمولية-1

ترميم االنسان فقد أدت  وايضاالهيكل المؤسسي بمختلف ابعاده أو المعمارية المجاالت، سواء 

ت المباشرة االصابا الناتجة عن الهلع والخوف او فسيةانتشار االمراض النالى الصراعات 

المجاالت  لتشمل مختلف األصعدة، على اعتبار أنالمعالجات  بسبب الصراعات و تتسع

للمجتمع  المتعلقة بالبنية التحتيةأو ها، سواء كانت المتعلقة باألفراد متكاملة فال يمكن إغفال أحد

دي و المرتبطة بعجلة التنمية التي تتعطل  طرديا بالجانب االقتصاأو ، بالهيئات والمؤسساتاو 

 بسبب الصراع .

اتيجي تنموي يتطرق لمختلف تخطيط استرأي أن تكون ضمن  : النظرة التطويرية -2

 .ملموسة واقعيةتكون لها أهداف و والمعماري الحضري التطويرمجاالت 

، وضمان التنمية بمختلف اوجهها   عجلةإدارة  إعادة على  تمتلك القدرة  :االستدامة -3

تغيرات مع وجود  الدائم المستمر للمجتمعركيزة  التطوير ، فعنصر االستدامة االستدامة

 .لألفضل

تتمثل بوضوح ما تقوم به الهيئات ووضوح نظامها مع الموظفين  والعمالء  الشفافية :  -4

هو ما ينطبق على أعمال الهيئات والفئات المستهدفة بعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف، و

 والمؤسسات الحكومية او الخاصة او منظمات المجتمع المدني.

  والمتغيراتمع المستجدات  السريع تمتلك خاصية القدرة على التكييف :المرونة -5

 .على أرض الواقعالمتسارعة 

ال تكتفي بوضع خطط لمعالجة اآلثار الناتجة عن الصراعات ، وانما   :وقائية  -6

 حدوث أزمات أخرى. تتجاوزها الى تقديم خطط استراتيجية موسعة للعمل على  تجنب
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 عمار اإل إعادة ( معايير عملية 2الشكل رقم )

 

 

 عمار اإل عادة إل االطار النظريالمصدر : الباحثة وفقا  لتحليل 

الشمولية، النظرة التكاملية الشفافية ،االستدامة )( ان 2كما هو موضح من الشكل رقم)

 االعمار. إعادة تعد معايير اساسية تصاحب عملية ( المرونة، و الوقائية 
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 : هيئات ومؤسسات المجتمع المدني

عمار اإل إعادة تتحمل مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في االستعداد لمواجهة تحديات   

 تساعد وتخفف العبء عن كاهل المؤسسات الرسمية، ويزداد أهمية هذا الدور كلما ، فهي

 ضعفت السلطة السياسية أو في حال غيابها وتقوم هذه المؤسسات بدور هام في المجال

 ي و التنموي.االجتماعي واالقتصاد

  المجتمع الدولي :منظمات 
وتشارك في تفعيل ارادة  المجتمع الدولي التي يتكون منها والهيئاتالمؤسسات مجموعة من     

هيكل إداري وتنفيذي وتقوم على ارادة مجموعة من األشخاص االعتبارية  ، لهاالدولية الجماعة

، االتحاد االوربي ،البنك الدولي ،البنك االوربي  كمنظمة األمم المتحدة الدول التي تتكون من

البناء والتنمية ، الوكالة االلمانية، الوكالة الكندية للتنمية الدولية، الوكالة الدنماركية  عادة إل

للتنمية الدولية ،الوكالة الهولندية،  منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ،منظمة التعاون 

منظمة الغذاء  و ،منظمة االغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية،واالقتصاد والتنمية، يونسك

الوكالة السويدية الدولية للتعاون والتنمية، المفوضية االوربية، لجنة االنقاذ الدولية ،  الدولي

 .من المنظماتوغيرها   أكسفام،

 المساعدة المساعدات من أساسيين مجالين الخارجية تتبلور في  المساعدة وجدير بالذكر أن 

 . كالهما أو التقنية أو المباشرة وهي النقدية 

 :المحلية السلطات

 المحافظات أو بالكيانات الحكومية سواء التشريعية او التنفيذية او الخدمية السلطاتتتمثل هذه  

كوارث  مواجهة أجل من المحلي المستوى على االستعداد ومسؤوليات أعباء تتحمل و، 

 إضافة كل الفاعلين، مع والتعاون بالتنسيق الوطنية االستراتيجية تطبيق ثم ومن الصراعات،

 .اإلعمارية  االشراف على نتائج البرامج  في به تقوم الذي الدور إلى

 

 : القطاع الخاص

 القطاع يتمثل القطاع الخاص بالكيانات التجارية والصناعية غير الحكومية ، ويؤدي   

 يملك الخاص فالقطاع ،الصراع بعدعمار اإل إعادة  برامج في وخاصة جدا مهم دور الخاص

 والتكيف المرونة من كبير بقدر يتمتع أنه إضافة إلى والموارد, والعمالة والقدرات المهارات

 .تلبية متطلبات المراحل المختلفة الظروف ويستطيع مع
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  :المجتمعأفراد 
 ،االعمار إعادة  لعملية  االستعداد عملية في األدوار أهم من المجتمع افراد دور يعتبر       

بشكل اسرع عمار اإل إعادة بوعي اعلى كلما تمت عملية  يتمتعون المجتمع أفراد كان كلماف

 .اكبر  وسالسة 

ان مجال تنمية الموارد البشرية والذي يعامل االفراد  كمورد )راس المال البشري( مثل     

تحسين يرى ضرورة  ، فقطوليس كمنتفعين عمار واإل ة التنمية أي مورد انتاجي  اخر في عملي

بما يلبي  المختلفة وتطوير المهارات وذلك من خالل التدريب والتعليمالمورد  ه انتاجية هذ

 في  )االفراد( اهم واعلى درجة من االستثماراالستثمار في أي ان  ،المتعددة المراحلمتطلبات 

 االخرى.ينعكس باإليجاب على كافة المجاالت واالقتصاد ألنه  التعليم و الصحة التجارة و 

ركز على الدور الرئيسي لرأس المال البشري في زيادة وتحسين طويل االمد  يعمار اإلان  

بكافة  ، ويقيم االستثمار في االفراد من خالل تأثيره على قدراتهم المرتبطة البلدانتاجية 

في عمار لإل ادق  يتم  النظر  لألفراد  كوسيلة وهدف ىن، بمعواإلعماريهالمجاالت التنموية 

 .ان واحد

 

 االعمار إعادة الشركاء الفاعلين في عمليات  (3الشكل رقم )

 
 المصدر :الباحثة وفقا لتحليل االطار النظري 

هيئات  هي :عمار اإل إعادة عملية المعنية بالجهات  ( ان3يتضح من الشكل رقم )  

المحلية، القطاع الخاص،  المجتمع الدولي، السلطات منظمات المدني،ومؤسسات المجتمع 

  االعمار. إعادة والعالقة بينهم عالقة تكاملية إلنجاح عملية  ،افراد المجتمع

هيئات 
ومؤسسات 
المجتمع 
المدني

السلطات 
المحلية

القطاع 
الخاص 

افراد المجتمع

منظمات

المجتمع

الدولي
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 مة :ـــالخات

تلبية متطلبات الدول الخارجة الى  الهادفةمن اإلجراءات  حزمة تمثلعمار اإل إعادةعملية   

تصاعد احتياجات السكان المتضررين والحيلولة دون تأمين  بما في ذلك الصراعات، من

التعايش المجتمعي للنهوض بالتنمية  وتعزيزومعالجة األسباب الجذرية  وتفاقمها الصراعات

 .والسالم الدائم

 إعادة عملية المعيقة ل تبني آليـات لمواجهـة التحديـات الصارخة  فياالسراع  البد منلذا 

التأهيلية لمختلف  ، المعمارية اواالجتماعية ،الغذائية، االقتصادية نتسواء كافي اليمن عمار اإل

، على حد سواء تعزيز حقوق المواطنة للجميعب واالهتماموالمؤسسية ، مرافق البنية التحتية

 من جميع الجهات المحلية واالقليمية والدولية.عمار اإل إعادة تسهيل متطلبات واسس  بجانب

 إعادة سلطة القانون واشراك افراد الشعب في خطوط عملية  ان االهتمام بتعزيز وتفعيل  

 بتنفيذمرورا عمار اإل إعادة على مستوى كافة المراحل بداية من تحديد اولويات عمار اإل

يعد من ضروريات  وصوال الى مرحلة تقييم االثار االيجابية من عدمهااإلعمارية   الخطط 

 بمختلف جوانبها. عمار اإل إعادة عملية  دعم
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  املراجع 
لحكومة االنتقالية عقب الصراع في اليمن ، ديب روت (: 2019)تصور اقتصاد اليمن  إعادة  -

 .لالستشارات، تمويل مشترك من االتحاد االوربي

رواد توصيات منتدى :واإلصالح في اليمنعمار اإل إعادة (: 2019)تصور اقتصاد اليمن  إعادة  -

 .التنمية، ديب روت لالستشارات ،تمويل مشترك من االتحاد االوربي

استراتيجية األمم المتحدة في بناء السالم بين طموح النصوص ومحدودية (: 2018) لكميـن ، خـيرة

اطروحة دكتوراه منشورة، كلية  الحقـوق والعلـوم السياسيـة، ،  نموذجا2016/2003العراق -التنفيذ

 .الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
المدن المدمرة باستخدام عمار تقويم االستراتيجيات التخطيطية إل (: 2017)شاكر محمود  ،ثائر - 

 العدد 11، المجلد ،المدنيةللهندسة  المجلة العراقية  ،مدينة الرمادي نموذجا أسلوب التحليل الهرمي

إدارة الحكم الراشد للموارد : مدعومة من األمم المتحدةدراسة (: 2017)مركز أنباء األمم المتحدة

 .الطبيعية حيويةلالنتعاش في حاالت ما بعد الصراع

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26037#.WNlgxPk97IU 

بعد انتهاء الصراع في  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (: 2017)عمار اإل إعادة اقتصاديات  -

 المرصد االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولي.

دراسة في ضوء القانون  اإلنسانية(: المساعدات 2016حيدر، كاظم عبد علي ؛قسيم ،ماضي حمزة )  -

 363-364والسياسية. القانونيةاإلنساني، مجلة المحقق الحلي للعلوم الدولي 

لفترة ما  والتنميةعمار اإل إعادة تقرير عن وضع سياسة ( :2006) المجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي -

  .غامبيا: بانجول  العادية  الدورة "،بعد النزاعات

بعد الحروب والكوارث في عمار اإل إعادة  استراتيجيات (:2011)مدحت الطاهر  ؛محمد بشير،معاذ  -

 .فلسطينهندسة العمارة، جامعة  في ، مذكرة  ماجستيرفلسطين

(:االنسان هو الثروة الحقيقة ألي امة، تقرير التنمية البشرية 1990التنمية البشرية المستدامة،) -

 االول.

 

 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=26037#.WNlgxPk97IU

