
 

 

 

استراتيجيات إعادة 

 في اليمن الاعمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غالب عداد:/ د. طه فارع إ

 م. أحمد سعيد الوحش 

 م2021



 

2 
 

 2020ديسمبر  –استراتيجيات إعادة االعمار في اليمن 

 المخلص التنفيذي
لى الخروج باستراتيجيات إعادة االعمار في اليمن، واتبعت الدراسة منهجية عملية تهدف هذه الدراسة إ

وفق  دراسة ميدانية  من  وتمثل الشق الثاني، الدراسة المكتبية  من األولتتكون من شقين، تمثل الشق 
في كال من محافظة عدن  ست مجموعاتمنهجية البحث النوعي  تم تطبيق طريقة المناقشة البؤرية ل

 أخذ في االعتبار تمثيل اإلناث ضمن المجموعات .و صنعاء وتعز، و 
 وهي  أربعة مواضيع ألول نتائج الجانب النظري حيث تم عرضا افي جزئه واستعرضت هذه الدراسة

عمار في ب إعادة اإلتجار ، ثم عرض عمار ث والحروب واستراتيجيات إعادة اإلمفاهيم عامة عن الكوار 
عمار ذمار و تجربة ونيات ويليها تجربة صندوق إعادة إ ممثلة بالتعا 1974ام اليمن والتي تمتد منذ ع

كما ، 2011صندوق إعادة اعمار صعدة وكان ختامها المكتب التنفيذي الذي تم تأسيسه بعد احداث عام 
مؤسسي وأخرى عمار من الجانب الير ودراسات بعضها تناول إعادة اإلالدراسات السابقة من تقار  تم عرض

عمار من خالل قضية إعادة اإل تهناك دراسات تناولو  ، عمار ضمن اطار جغرافيقضية إعادة اإل تتناول
 تحديد االحتياجات ولكن لم نجد دراسات تناولت هذه القضايا من جانب استراتيجي ومؤسسي متكامل.

فيها  تم   مجموعات بؤرية مركزة 6الثاني تناول نتائج الدراسة الميدانية، حيث تم عقد عدد  اما الجزء
عمار في اليمن إلعادة اإلبإنشاء هيئة عليا   عينة الدراسةعمار حيث اقترح مناقشة استراتيجيات إعادة اإل

ضمن ثالثة مراحل من حيث ؛ وتتوزع هذه االستراتيجيات  عينة الدراسةتتبنى االستراتيجية التي اقترحها 
 وتم تحديد تلك االستراتيجيات كما يلي :التنفيذ، 

 استراتيجيات يتم تبنيها وتنفيذها خالل مرحلة الصراع وهي وقائية وطوارئ واغاثة،  
  واستراتيجيات تنفذ بعد انتهاء الصراع وتسمى استراتيجيات التعافي ويتم تبينها وتشكل ركيزة

 دة االعمار التي سوف يتم تبنيها فيما بعد.إعا تأساسية الستراتيجيا
عمار إلعادة اإلضرورة اإلسراع في تشكيل الهيئة العليا أهمها  وتم التأكيد على العديد من التوصيات

مع الحرص على المشاركة في  وتقر من خالل مرسوم رئاسي وتحظى أيضا بتزكية من مجلس النواب، 
لفعالية، كما اشارت التوصيات لهيئة بما يحقق لها االستقاللية واعداد التشريعات الضابطة لهذه اعمليات إ 

على تقييم االحتياجات  ستراتيجيات ، والعملتنفيذ اال هذه الهيئة يشكل ضرورة ملحة من أجل عدادأن إ 
ب البالد نويجستعداد لمرحلة ما بعد النزاع األمر الذي من شأنه سيؤدي إلى تحقيق االستقرار، واال

 فاجئة والغير متوقعة.الصدمات الم
 : المقدمـــــة     
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الطبيعية  أو الصراعات الكوارث تعد ضرورة ملحة  للمجتمعات التي عانت من عمار عمليات إعادة اإل         

التعريف  هذا ، لكن الصراعات بناء ما تهدم من الهيكل العمراني )المباني( بفعل الكارثة أو ب والتي تعرف ، 

يأخذ بعين االعتبار إعادة بناء ما تهدم من البنية الفيزيائية فقط، ويهمل بقية مكونات النسيج الحضري  لم 

 والتي تشكل البنية الفيزيائية جزء منها، حيث أن البنية الفيزيائية هي في حقيقتها انعكاس لحياة الناس

 ة.والتكنولوجيالثقافية  االجتماعية ،االقتصادية،

بأنها مجموعة من العمليات  والصراعات عرفت من المختصين  عمار بعد الكوارثإعادة اإلاستراتيجيات    

 اتقبل حدوثها، ومن ثم تلبية الحاج لها واالستعداد والصراعات  الكوارث اثار  جل مواجهةأالتي توضع من 

السياسات  ه تكون هذ، بحيث الطويل المدىو أقصير المدى الاثناء الكارثة ، سواء أكان ذلك على  الملحة 

 اتترتكز استراتيجيو  كافة المجاالت.شاملة لكل نواحي الحياة وتهتم بإعادة بناء ما تهدم خالل الكوارث ضمن 

على أربعة مبادئ، تعتبر بمثابة محددات لها، وتعمل على توجيهها،  والصراعات  اإلعمار بعد الكوارث إعادة 

 . مرنةوال ،امةاالستد ،شاملة ،وقائية وهذه المبادئ هي

االستراتيجيات السريعة إلعادة االعمار في اليمن ويتكون  انسب هذه الدارسة في إيجاد  هدف يتمثل  

الهيكل العام لهذا البحث من ثالثة اجزاء رئيسية، الجزء الرئيسي األول تناول منهجية ومجتمع الدراسة، 

والجزء الرئيسي الثاني تناول النتائج )المكتبية والميدانية(، اما الجزء الرئيسي الثالث تناول مناقشة النتائج 

  التوصيات.و
 مشكلة الدراسة: -1

صعوبات  شديدة وهذا يعود للمرحلة الصعبة التي تمر بها  وما يشوبها من صراعات واثار تواجه اليمن  

مدمرة على مختلف االصعدة ، لذا البد من العمل على إعادة اإلعمار ، مشكلة الدراسة تتمحور حول مجموعة 

 : على النحو التاليمن االسئلة الجوهرية  

 ر بعد الكوارث؟مفهوم استراتيجيات إعادة االعماا م

 ما هو دور الجهات الرسمية  والخاصة في مواجهة الكوارث  ؟

 اليمن ؟ يماهي مبادرات إعادة اإلعمار ف

 ما  هي استراتيجيات إعادة  اإلعمار ؟

 هدف الدراسة : -2

 اليمن.إلعادة االعمار في المناسبة  االستراتيجيات  تحديد تهدف الدراسة الى 

 

 مراحل تنفيذ الدراسة -3
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نفذت الدراسة وفق مرحلتين، المرحلة األولى تمثلت بالدراسة المكتبية، اما المرحلة الثانية تمثلت 
 بالدراسة الميدانية.

 مصادر المعلومات: -4
 تم جمع المعلومات التي تعتمد عليها هذه الدراسة من عدة مصادر أهمها:

والمراجع والدوريات، والرسائل واألوراق العلمية ذات العالقة المصادر المكتبية: وشملت الكتب  .1
 بموضوع الدراسة.

المصادر الرسمية وغير الرسمية: وتشمل الدراسات والوثائق والتقارير والنشرات الصادرة عن  .2
المنظمات الدولية والمحلية والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات االختصاص، باإلضافة الى 

والمقاالت والدراسات واألبحاث واوراق االعمال الصادرة عن مراكز البحوث  التقارير والنشرات
 والجامعات والمنظمات االهلية والباحثين والندوات والمحاضرات والمؤتمرات.

مصادر بحثية )أولية(: وشملت المعلومات والبيانات التي جمعها من خالل البحث الميداني الذي  .3
 نوعي.استخدم مزيجا من أساليب البحث ال

المراجع االلكترونية: وتشمل مواقع االنترنت للمؤسسات العالمية المهتمة بإعادة االعمار بعد  .4
 الحروب والكوارث إضافة الى المواقع الصحفية واالخبارية المهتمة بالموضوع.

 

 اإلطار الجغرافي للدراسة:  -5
الميدانية تم استهداف ثالث مجتمع الدراسة المكتبية هو الجمهورية اليمنية بشكل عام وفي الدراسة 

 محافظات وهي عدن وتعز وصنعاء والجدول التالي يوضح مبررات اختيار المحافظات المذكورة.
 

 : مبررات اختيار المحافظات المستهدفة1جدول 

 المبرر المحافظة المستهدفة #

 حالياَ.تم اختيار محافظة عدن كونها العاصمة الموقتة   محافظة عدن 1

 تم اختيار محافظة صنعاء كونها العاصمة الرئيسية لليمن   محافظة صنعاء 2

 محافظة تعز 3

في جميع المحافظات ابنائها  ة نظرا لثقلها السكاني وانتشارالمحافظ ههذ اختيارتم  

تعتبر هذه المحافظة من المحافظات التي  أخرىاليمنية من ناحية ومن ناحية 

وما زالت تعيش معاناة  األخرىتعرضت للتدمير الشديد مقارنة بالمحافظات 

 . الحرب وويالتها

 مجتمع وعينة الدراسة:  -6
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استهدفت الدراسة الميدانية ممثلي من السلطة المحلية والكوادر الجامعية وأعضاء من منظمات 
األحزاب الرئيسية ومستقلين وكان للمرأة تمثيل عادل وذلك من خالل عقد المجتمع المدني وممثلين من 

 عدد اثنين مجموعات مركزة في كل محافظة مستهدفة )البحث النوعي(.

 أهمية الدراسة ومبرراتها  -7

 
استراتيجيات إعادة  جوهري بالنسبة لليمن وهو  تكمن أهمية هذه الدراسة في انها تتناول موضوع 

كانت آخرها الحرب  ،متكررة الصراع المراحل ويالت من  عانى وال زال يعاني لد الذي البهذا االعمار 
، اال انه من الضروري نهاية قريبة تبشر ب، ومع أنه ال دالئل  2014االهلية الحالية المندلعة منذ سبتمبر 

والتي ستنتهي عاجال ام  الصراعات وضع رؤية استراتيجية واضحة إلعادة االعمار في اليمن عقب انتهاء 
 .الدولية أن من الضرورة البدء مبكرا في التخطيط إلعادة اإلعماراالقليمية و آجال وقد اثبتت التجارب 

. 

 
 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 عمار()الكوارث وإعادة اإل 

 . الكوارث1.1

 . تعريف الكارثة1.1.2

حسب تخصصه ومجال  الجهات التي وضعت تعريف لها، كالا تعرف الكوارث بطرق عدة، فهناك العديد من 

 و صناعيأحدث مفجع، طبيعي  اهتمامه والزاوية التي ينظر للكوارث منها فقد تم تعريف الكارثة بأنها:

لى التدمير والتأثير على مجريات الحياة اليومية والبيئية الطبيعية والبنية إبواسطة االنسان كالحروب، ويؤدي 

 .(Mcdonald,2003,P6بيئة المبنية بواسطة االنسان )والالتحتية 

الطبيعة )سيول،  حادث كبير تنجم عنه خسائر في األرواح والممتلكات، وقد تكون طبيعية مردها فعلوهي   

ا أزالزل، براكين(  و أعمد  و غير إرادي، عنأ و قد تكون كارثة فنية أي مردها فعل انسان، سواء كان إراديا

مواجهتها  لمواجهتها معونة على مستوى الوطن أو على المستوى الدولي إذا كانت قدرةبإهمال، ويتطلب 

 ,(UN-DHA, 1992,p27) تفوق القدرات الوطنية

ا  مأساة تحدث بشكل مفاجئ، وتحدث ضرراا وتعرف بأنها :   وتدمير للملكيات، وتعطل في نظام الحياة  عظيما

و نوع سطح األرض ومقدار أو المناخ أسب الموقع الجغرافي اليومي، وتسبب دمار غير محدود ومتنوع ح
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و ألى مساعدة من األقاليم إعلى االحتمال وبالتالي يحتاجون  الضعف فيه، ويفوق هذا الدمار مقدرة السكان

الدول الخارجية، وهي تؤثر على الناحية العقلية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية في منطقة 

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

 

 أنواع الكوارث. 1.1.3

أن يتم  االكوارث بعدة طرق، فإم تفوظهور أنواع جديدة منها فقد صن تنوعها زدياد حدوث الكوارث ومع ا

 .حصولها وتأثيرهاو بحسب سرعة أتصنيفها حسب المسبب لها 

 لها:  : تصنيف أنواع الكوارث حسب المسببأولا 

  كوارث طبيعية: ليس لإلنسان دخل في حدوثها وتخرج عن نطاق تحكم االنسان بها مثل الزالزل

 (Macdonald, 2003, P1والفيضانات والبراكين وغيرها )

 ،وذلك نتيجة ممارسة  كوارث طبيعية سببها االنسان: تحدث بسبب الخلل في النظام الطبيعي

االنسان نشاطات خاطئة في الكرة األرضية كاالنزالقات التي تحدث بسبب قطع األشجار والغابات 

 (2007)الدبيك،

  ا بسلوك  مباشراا  كوارث من فعل االنسان: كالحروب والحرائق والتلوث البيئي، فهي مرتبطة ارتباطا

مير وآثار سيئة على كل جوانب الحياة، لى تدإتؤدي و غير متعمد أاالنسان سواء بشكل متعمد 

 هي :  لى نوعينإمكن تصنيف هذا النوع من الكوارث وي

 و عدم الوعي باآلثار أير متعمدة(: تحدث نتيجة اإلهمال كوارث غير مسبقة التخطيط )غ

 السلبية التي قد تحدث.

  سلبية على كوارث مسبقة التخطيط )متعمدة(: هي الكوارث يقصد بها التدمير واحداث آثار

 .(8ص، 2004ها أهداف محددة بقصد وتخطيط مسبق )عكاشة، البيئة الحضرية، ول

 

 تصنيف الكوارث حسب سرعة حدوثها وآثارها:: ثانيا 

 حدوثها بشكل دقيق، وتحدث  تكوارث مفاجأة شديدة التأثير: وهي التي ال يستطيع االنسان معرفة وق

بشكل أساسي نتيجة قوى طبيعية خارجة عن سيطرة االنسان، كالزالزل والبراكين والعواصف 

 (.8، ص2004)عكاشة، 

 و أو أشهر أرث التي تحدث بشكل تدريجي، فتنمو على مدار أيام كوارث بطيئة التأثير: هي الكوا

ا ألقصى درجات  سنوات، وتستمر في النمو حتى يصبح معها االستمرار معها في الحياة معرضا

ف والمواسم و الجفاأتعرية التربة وانجرافها  أو اهرة التصحرالخطر، وتشكل بالتالي كارثة، كظ

مراض الزراعية والكوارث الناتجة عن القرارات السياسية الخاطئة )الدبيك، الزراعية السيئة، واأل

 (2، ص2007

 إدارة الكوارث:. 1.1.4

و تخفيض المخاطر وظروف عدم التأكد لتحقيق أكبر قدر من أفن تجنب وقوع »رة الكوارث بأنها تعرف إدا

 (Steven Fink-1986« )ن تواجه المنظمةأم والرقابة على األخطار المحتمل التحك

http://karimganj.gov.in/disaster.htm%202009
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كافة الوسائل واإلجراءات واألنشطة التي تنفذ بصفة مستمرة في مراحل »ويمكن تعريف إدارة الكوارث بأنها 

لى إتي تهدف من خاللها ( وال1998)غريب عبد الحميد هاشم، « قبل الكارثة، واثنائها، وبعد وقوعها ما

 تحقيق ما يلي:

  منع وقوع الكارثة كلما أمكن. 

 .مواجهة الكارثة بكفاءة وفاعلية 

 لى اقل حد ممكنإالخسائر في األرواح والممتلكات  تقليل. 

 ة.تخفيض اآلثار السلبية على البيئة المحيط 

 .إزالة اآلثار النفسية التي تخلفها الكارثة لدى العاملين والجمهور 

  تحليل الكارثة واالستفادة منها في منع وقوع الكوارث المشابهة، أو تحسين وتطوير القدرات في

 مواجهة تلك الكوارث

 الكارثة. مراحل 1.1.5

 وتتطور على ثالث مراحلو من صنع االنسان( ألكارثة )سواء كانت كارثة طبيعية تحدث ا    

 (Mcdonald, 2003, P7:) 

 لى إيؤدي و غير مباشر، أما(: سواء اكان ذلك بشكل مباشر  المرحلة األولى )وجود الخطر في مكان

فيها مباشر، فهناك احتمال كبير  الخطر الزالزلتهديد األرواح، والممتلكات والبيئة والحياة، فمنطقة 

لى إة الغابات على سبيل المثال تؤدي أرضية، بينما عمليات إزالنزالقات وتحدث هزة إن تحدث أ

 نزالقات أرضية وبالتالي تحدث هزة فالخطر تطور بشكل غير مباشر.إحدوث 

  المرحلة الثانية )مرحلة تحرك الخطر وبداية تأثيره(: وهي لحظة تحرك الكارثة، عندها يبدأ الدمار

 لسببين:يصيب االنسان، وهذا في العادة يكون نتيجة 

 و تمييزه للخطر الموجود في المنطقة، واالستمرار في الحياة العادية رغم االنسان  لدى عدم وعي

 وجود الخطر الحقيقي، كاستمرار البناء في منطقة تكثر فيها الزالزل.

 همال االستعداد إءات الوقاية عند وجود تحذيرات، والضعف في المواجهة: وذلك بعدم اتخاذ إجرا

 تدابير واعتماد معايير البناء لمقاومة الزالزل مثال. تخاذإكعدم 

 بيئة الحضرية والكوارث التي تنجم هذه الكارثة على ال المرحلة الثالثة )مرحلة ما بعد الكارثة(: أثر

سيج االجتماعي في الن أخرىلى حدوث كوارث إثار تحدث وتؤدي ن سلسلة من اآلأعنها، إذ 

 اهر في البنية الفيزيائية والبنية التحتية.لى الدمار الظإواالقتصادي إضافة 

 

 GIZ,2002المصدر: ،   : تكون الكارثة1شكل 

 . العوامل التي يعتمد عليها حجم تأثير الكارثة1.1.6

الضعف في مواجهة  وجود الخطر

 الكوارث

 حدوث الكارثة
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لى زيادتها وهذه العوامل هي إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي يعتمد حجم الكارثة وشدة تأثيرها ع

(Mcdonald, 2003, P9:) 

 ( حجمهاMagnitude.يعتمد تأثير الكارثة على حجم الحدث وقوته حسب المقاييس المعتمدة :) 

 ( تكرارهاFrequency في بعض الكوارث فإن الحدث ال يكون مدمراا :) لى حدوث إ وال يؤدي

 لى حدوث الكارثة.إبشكل متتالي يؤدي  ار حدوثكارثة، لكن تكر

 ( مدتهاDurationيعتمد تأثير الكارثة بشكل كبير على مدتها :)  لى إالزمنية من عدة ثواني كالزالزل

ثار الناتجة اآل زدادتاو الحروب وكما زادت مدة الكارثة أو السنين كالجفاف أعدة أيام كالفيضانات 

 عنها.

 ( المساحة المتأثرةArea Covered كلما زادت المساحة التي تتعرض :) ،للكارثة كلما زاد تأثيرها

 و حتى على مستوى العالم.أو الوطني أو اإلقليمي أكون الكارثة على المستوى المحلي ن تأفإما 

 ( نوع الكارثةOccurrence Pattern:)  و أو الفيضان أ عصاراإلفالزلزال يختلف في تأثيره عن

 الكوارث من حيث التأثير حسب النوع.الحروب وبذلك تختلف 

  طبيعة العناصر التي تؤثر عليها الكارثة: وقوة هذه العناصر وهل هي عناصر هشة ام قوية فكلما

 الكارثة عليها والعكس أيضا صحيح. أثرزادت قوة العناصر يقل 

 ( طبيعة االستعداد وتوقع الكارثةVernabilityحيث يقل أثر الكارثة كلما كان هناك :)  استعداد لها

 (2007وتخطيط مسبق لمعالجة آثارها )الدبيك، 

 . الستجابة للكوارث1.1.7

تعتبر االستجابة للكوارث من أهم العوامل للتقليل من اضرارها وحماية األرواح والممتلكات، وتكون 

 (:Mcdonald,2003, P3االستجابة للكوارث على ثالثة مراحل )

 االستعداد ( للكارثةpreparednessفعند وج :) ن يتم تقييم الخطر أود تهديد معين في منطقة ما، يجب

و تخفيف أثر الكارثة )باالستعداد أو تحديد ألي وضع مجموعة من التدابير لمنع وأثره، وبالتا

 والوقاية(.

 ( التخفيف من آثارهاmitigation مجموعة اإلجراءات التي يتم القيام بها بهدف زيادة قدرة :)

للزالزل بتدعيم وتحسين نوعية المباني من أجل مقاومة أفضل  تحمل، مما يقلل من أثر الكارثة، مثالا ال

حتواء المياه في األنهار لمنع الفيضانات، وتحقيق االستجابة السريعة في حال حصول وبناء السدود إل

 الكارثة وإزالة آثارها بأسرع وقت.

 ( إدارة الكارثة وتقدير الخسائرmanagement & loss assessment وهي مجموعة :)

لى تقييم الخسائر إشطة عقب الحروب والكوارث، وتهدف اإلجراءات التي تعنى وتهتم بردة الفعل الن

 و العمراني.أو االقتصادي أتحدث، سواء في النسيج االجتماعي ومعالجة وتخفيف آثارها التي قد 

 . أثر الكوارث والحروب على البيئة الحضرية81.1.

  األثر الفيزيائي: يعتبر األثر الفيزيائي للكارثة او الحرب على البيئة الحضرية من أوضح اآلثار

المرئية، وأكثرها تكلفة وإلحاحا إلعادة البناء، اذ تتضرر المباني والمرافق العامة والبنى التحتية 

 (TCG & EPG, 2004, P1,2والهيكل العمراني )

 ضرار بالغة القتصادي في اعقاب الكوارث والحروب، حيث تحدث ااألثر االقتصادي: يتأثر النسيج ا

، فتتأثر المشاريع الخاصة والصناعة، وتتضرر لى تدمير كلي لالقتصادإتؤدي في بعض األحيان 

وتتعطل الحركة التجارية، وبالتالي ينقص التمويل على المستوى الفردي والمستوى العام، في وقت 

 Journal of Disaster Researchعمار )ة لغرض إعادة اإلحاجة للتمويل خاصتزداد فيه ال

Vol.2 No.5, 2007) 
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 لى عدم إالجتماعية، وينتشر الفقر، إضافة األثر االجتماعي: في أوقات الكوارث تتفاقم المشكالت ا

جتماعية عميقة لى ظهور مشاكل اإهور األوضاع المعيشية، مما يؤدي توفر االحتياجات األساسية وتد

يتم حلها ومعالجتها بسرعة كبيرة واعطائها ما تستحق من االهتمام، فمن الممكن أن تكون ن أيجب 

هذه اآلثار غير ظاهرة بشكل مادي يمكن مالحظتها كتهدم المباني، ولكن تكون بصورة غير مرئية، 

 (.TCG & EPG, 2004, P1,2وتظهر آثارها على المجتمع بشكل كبير وعميق )

 ت الحروب والكوارث، يتم تدمير الشواهد الثقافية والتاريخية، نتيجة للكارثة األثر الثقافي: في أوقا

أو بشكل متعمد كما في الحروب، سواء كانت هذه الشواهد الثقافية فيزيائية مبينة، كالمراكز الثقافية 

ليد، والمدن التاريخية والمعالم والرموز الدينية، أو كانت عبارة عن ثقافة معنوية في العادات والتقا

 Journal of Disaster Research Vol.2او تاريخ في الكتب او مواد تدرس في المدارس )

No.5, 2007ير التاريخ وفرض الحضرية وتزو (، وذلك بهدف تغيير الصورة المرئية في البيئة

 (.Aygen, 2006) هوية جديدة

  األوضاع  صفتاهتزاز األوضاع السياسية، وتاألثر السياسي: تصاحب الكوارث والحروب

ات على مختلف و انهيار الحكومألى ضعف شديد إلتشتت وعدم االستقرار، مما يؤدي باالرتباك وا

لى أخرى حسب قوة هذه إالوطنية، ويختلف الوضع من حكومة و أو اإلقليمية أالمستويات المحلية 

ستعادة الحياة ارئة، إلالحكومات، ومدى مرونتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع الظروف الط

ن يتم إعادة االستقرار السياسي أعمار أهم عوامل نجاح عمليات إعادة اإل عمار، ومنوإعادة اإل

 (2009)جولدستون، 

 

 : الكوارث وآثرها واالستجابة لها2شكل 

 م(2011 عمار بعد الحرب والكوارث في فلسطين،حت الطاهر، استراتيجيات إعادة اإلالمصدر: )مد

 1(Hugo framework of action. إطار عمل هيوغو )1.1.9

لى إطار عمل إالكوارث، وهذا اإلطار باإلضافة  وهو برنامج لتعزيز قدرات األمم والمجتمعات في مواجهة

يوكوهاما من أهم األطر التي تم وضعها على المستوى العالمي لتحديد استراتيجية إلدارة الكوارث ومواجهتها 

 عمل يوكوهاما. وإطار

 

                                                           
 

الكوارث

الخطر•

طبيعي•

صناعي•

عدم وعي •
االنسان

ضعف •
االستعداد

اثرها

فيزيائي•

ثقافي•

اجتماعي•

سياسي•

نفسي•

اقتصادي •

بيئئ•

االستجابة

االستعداد•
المسبق

التخفيف•
من االثار

الوقاية•

ادارة •
الكارثة

أعادة اإلعمار
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وضع هذ اإلطار خمسة أولويات للعمل، تقوم على مراجعة متأنية للنجاحات واإلخفاقات الماضية من أجل 

الحد من الكوارث، ووضع استراتيجيات إدارة إلعادة اإلعمار، وذلك باستخالص الدروس والعبر، لضمان 

 وهذه األولويات هي:( 2005القيام بذلك على أفضل وأكفأ وجه )األمم المتحدة، 

  ن يكون الحد من مخاطر الكوارث بكل أنواعها وأشكالها أولوية وطنية ومحلية ذات قاعدة أضمان

 مؤسسية قوية للتنفيذ.

 تحديد وتقدير ورصد مخاطر الكوارث وتطوير آليات اإلنذار المبكر. 

 ة الحيوية على كافة استخدام المعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة سالمة وقدرة على استعاد

 المستويات.

 .الحد من عوامل الخطر األساسية 

 تعزيز التأهب للكوارث لضمان االستجابة الفعالة على كافة المستويات 

وقد زاد االهتمام بها لما لها من أهمية في السلم واالستقرار واألمن العالمي، ولما لها من تشعبات وتداخالت 

 .العالم في الوقت الحاضر يواجهها أهم األمور التيفي جميع جوانب الحياة، وهذه هي 

 عمار بعد الحروب والكوارث. إعادة اإل1.2

 عمارمفهوم استراتيجيات إعادة اإل. 1.2.1

عمار بعد الكوارث على أنها عملية بناء ما تهدم من الهيكل العمراني )المباني( قد تفهم عمليات إعادة اإل     

يعتبر التعريف بهذا الشكل ناقص، ألنه يأخذ بعين االعتبار إعادة بناء ما تهدم من  وبفعل الكارثة أو الحرب، 

البنية الفيزيائية فقط، ويهمل بقية مكونات النسيج الحضري والتي تشكل البنية الفيزيائية جزء منها، حيث أن 

تصادية والتاريخ والتكنولوجيا البنية الفيزيائية هي في حقيقتها انعكاس لحياة الناس الثقافية واالجتماعية واالق

 (.Baradan,1999والمناح )

لعمليات عمار بعد الكوارث بأنها مجموعة من ا( استراتيجيات إعادة اإلBaradan,1999وقد عرف الباحث )

لة ستعداد لها قبل حدوثها، ومن ثم تلبية الحاجة المحجل مواجهة الكوارث واإلأوالسياسات التي توضع من 

و أسواء أكان ذلك على المستوى قصير عمار ما تضرر بفعل الكارثة بعد وقوعها، إاثناء الكارثة وإعادة 

طويل األمد، بحيث تكون هذ السياسات شاملة لكل نواحي الحياة وتهتم بإعادة بناء ما تهدم خالل الكوارث 

لسياسات تختلف بطبيعتها عن تكل التي ضمن المحتويات األخرى )االجتماعية، االقتصادية، الثقافية(، وهذه ا

توضع في األوضاع والظروف العادية، وذلك ألنها تعنى بتلبية االحتياجات في ظروف غير طبيعية وغير 

 (.Baradan,1999)مستقرة 

 مبادئ استراتيجيات إعادة اإلعمار. 1.2.2

عتبر بمثابة محددات لها، وتعمل ترتكز أي استراتيجية إلعادة اإلعمار بعد الكوارث على أربعة مبادئ، ت   

 (UNHABITA, 2005على توجيهها، وهذه المبادئ هي )

 ب الكارثة قدر وقائية: ال تكتفي بوضع الخطط لمعالجة آثار الكارثة فقط، بل تقوم بوضع الخطط لتجن

 تخاذ إجراءات وقائية مسبقة.إاإلمكان، من خالل 

 ،ر بالتوازي، على مختلف المستويات ومختلف العناص شاملة: تعالج جميع اآلثار الناتجة عن الكارثة

 و سياسية.أو اقتصادية أو ثقافية أسواء كانت اجتماعية 
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  جزء من خطط التطوير المستقبلي: تندمج ضمن خطط التطوير فتكون هذه االستراتيجية جزء من

 ذلكخطط التنمية والتطوير الحضري، حيث أن الكوارث هي شيء محتم الحدوث في إي مكان، ل

 عداد أي خطط للتنمية في المستقبل.إن يتم وضعها في االعتبار عند أالبد 

 :تحقق هذه االستراتيجية االستدامة، وتكون قادرة على إعادة إدارة عجلة الحياة  البد أن  االستدامة

 واستمراريتها بذاتها، وتعمل على تقوية المجتمعات في مواجهة الكوارث.

 رض الواقعأمع المستجدات والمتغيرات على  يف السريعمرنة: قابلة للتعديل والتك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد وتطبيق استراتيجية إلعادة اإلعمار. 1.2.3

عمار مجموعة من العمليات الواجب القيام في مختلف المراحل عداد استراتيجية إلعادة اإلإتشمل عملية 

رض الواقع وأهم ألتطبيق على لى مستوى اإاالستراتيجية من المستوى النظري الزمنية، وذلك بهدف نقل 

 :(Baradan,1999هذه العمليات )

 إ( عداد السياساتpolicy making ويتم :)عدادها في مرحلة ما قبل الكارثة.إ 

 ( التنظيمOrganization يتم :)جراء هذه العمليات أيضا في فترة ما قبل الكارثة، حيث أن هذه إ

 العمليات هي من ضمن إجراءات االستعداد والوقاية.

 ( التطبيق وتعديل السياساتimplementation & modification وتتم هذه العمليات بعد :)

 حصول الكارثة.

 ( التقييم والمتابعةevaluation & follow up وهي عبارة عن عملية مستمرة، تكون بشكل :)

جل تعديل السياسات ألعمليات وأخذ الدروس والعبر، من أساسي في مرحلة ما بعد التطبيق، فيتم تقييم ا

 وتجنب األخطاء وتحسين األداء.

 عماراتيجية وإدارة الكارثة وإعادة اإلالزمني العام لستر اإلطار. 1.2.4

( www.unhabitat.orgلى أربعة مراحل زمنية )إعمار راتيجية إدارة الكوارث وإعادة اإليمكن تقسيم است

مرحلة إعادة البناء  ،أهيلهي: مرحلة ما قبل الكارثة، ومرحلة اإلغاثة الفورية، ومرحلة إعادة الت

 
استراتيجية 

إعادة االعمار 

 بعد الكوارث
 وقائية

 شاملة

جزء من خطط التطوير 

 المستقبلي

 مرنة

 االستدامة تحقق

 : المبادئ االساسية الستراتيجية إعادة اإلعمار3شكل 

http://www.unhabitat.org/
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(UNDRO,1982) ضها البعض ضمن سلسلة واحدة المراحل بشكل متكامل مع بع هذهلى إ، ويتم النظر

 . (Jayaraji,2002)إعداد، إغاثة، تخفيف، تأهيل، إعادة إعمار( ) ىلى االخرإحدها أتؤدي 

راتيجية إدارة الكوارث وإعادة تعتبر هذه المرحلة أهم مراحل است (:pre disasterمرحلة ما قبل الكارثة ) -

عمار، ويتم فيها جمع المعلومات ووضع التوقعات والسيناريوهات المحتملة، وبناء على هذه المعلومات اإل

يتم وضع السياسات والخطط واالستراتيجيات وتوزيع األدوار لالستعداد والوقاية والتخفيف من أثر الكارثة 

 الحرب، وفيها يتم وضع مجموعة من اإلجراءات لمواجهة الكارثة:او 

  إجراءات وقائية: هي إجراءات يتم اتخاذها لمنع الكارثة، فبعض الكوارث باإلمكان منعها بينما بعضها

 (1997االخر ليس لإلنسان قدرة على ذلك )بركات ودينفنز، 

 أثر الكارثة على االنسان والبيئة في حال  إجراءات للتخفيف: ويتم اتخاذ هذه اإلجراءات للتقليل من

وقعت وذلك في حال عدم القدرة على منعها، وتكون إجراءات التخفيف مادية كتصميم المباني لمقاومة 

 (.Jayaraj, 2002الزالزل، أو غير مادية كوضع التشريعات، وتوعية السكان لمواجهة الكوارث )

 ستجابة السريعة والمنظمة في حال حدوث الكوارث، استعداد لالستجابة: حيث يتم وضع إجراءات لال

ويتم وضع هذه اإلجراءات بناء على التوقعات والدراسات واالستفادة من الدروس السابقة، وتشمل 

(، وتغطي هذه العمليات Jayaraj, 2002هذه اإلجراءات التصرف الفعال وقت الكارثة وبعدها )

عداد خطط لتوفير الطعام إزين المواد الضرورية، وطوارئ وتخنشاء مركز للعمليات في حاالت الإ

 (.1997والشراب، ووضع آليات للبحث واإلنقاذ وتقييم األضرار واالحتياجات )بركات ودينفنز، 

هي الفترة التي تلي الكارثة بشكل مباشر، يتم فيها  (:immediate reliefمرحلة اإلغاثة الفورية ) -

ن المفقودين، وتقدير الخسائر األساسية للناس، وعمليات اإلنقاذ والبحث ع االهتمام بتقدير وتوفير االحتياجات

ضرار، وفيها يتم جمع المعلومات لتعديل السياسات والخطط، بحيث تتوافق مع المعطيات الجديدة على واأل

األرض، وتبدأ هذه العمليات في العادة بواسطة المجتمع المحلي المدرب الذي يقوم بعمليات اإلنقاذ والمساعدة 

الحكومة المحلية ة والخبراء من اقسام البدائية بعد وقوع الكارثة ومن ثم تصل الفرق والطواقم الفنية المدرب

و أجهزة االطفائية، وقد يتم تدعيم هذه الجهود بواسطة بعض المؤسسات غير الحكومية، أكالدفاع المدني 

أ فرق المساعدة الدولية ساعة تبد 24وخاصة جهود اإلغاثة وتزويد الناس باالحتياجات األساسية، وبعد 

 (:ADRC,2005لى قسمين )إالمرحلة  دعت الحاجة وتنقسم هذه ذاإبالوصول 

 ساعة وفي بعض األحيان قد تصل  48لى إنتهاء الكارثة إنقاذ: وتستمر في العادة من بعد البحث واإل

 أيام حسب الظروف. 7لى إ

 وذلك باالعتماد  أشهرلى ثالثة إمليات اإلنقاذ وقد تستمر من شهر اإلغاثة العاجلة: وتتبع مباشرة ع

اسية لحين ترتيب قدرات الحكومة، وذلك لتزويد المجتمع باالحتياجات األسعلى طبيعة الكارثة و

 مورهم.أأوضاعهم وتنظيم 

: في هذه المرحلة يتم البدء باستعادة كافة جوانب الحياة الطبيعية، وتبدأ هذه المرحلة بشكل فترة إعادة التأهيل

الحرجة،  تخاذ بعض القراراتإعدة سنوات، وفي هذه المرحلة يتم لى إنهاية مرحلة اإلغاثة وقد تستمر  عام في

و تعديلها( بناء على البيانات الحقيقية التي تم جمعها من الواقع، على خالف أووضع الخطط التفصيلية )

 المرحلة األولى والتي تم وضع الخطط فيها بناء على التوقع والدراسات المشابهة.
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: يتم في هذه الفترة تطبيق وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار )بناء المساكن وإصالح فترة أعادة البناء واإلعمار

البيئة الفيزيائية(، ويتم في هذه المرحلة عملية المتابعة والتقييم لمجمل مشاريع إعادة اإلعمار واستخالص 

عداد الخطط الجديدة بناء عليها، وبهذا إلمعلومات وتعديل االستراتيجيات وويتم فيها جمع االدروس والعبر، 

تتداخل مرحلة االعمار مع مرحلة اإلعداد 

المسبق للكارثة في المستقبل، وتتطلب هذه 

الفترة مدة طويلة ألنها تعني بشكل أساسي 

إعادة عجلة الحياة الطبيعية للدوران في منطقة 

عمار على مل هذا عملية إعادة اإلكارثة، وتشال

المدى القصير والمدى الطويل 

(ADRC,2005) 

. تقييم األضرار والحتياجات بعد الكارثة 1.3

 او الحرب

في أعقاب الكوارث يتم تقييم األضرار بعمل 

مسوحات وجمع المعلومات الميدانية، لتحديد 

االحتياجات وتلبيتها، وتكوين قاعدة بيانات 

بأعمال إعادة االعمار بناء على نشطة للبدء 

  يقي، وتعتبر هذه العملية دليل علواقع حق

قدرة المجتمع على االنتعاش السريع وهي جزء 

 من العمليات التي تم اتخاذها في فترة

 (.Mcdonald, 2003, p15اإلعداد من اجل االستجابة السريعة للكارثة ) 

 (:TCG & EPG, 2004, p4-5الكارثة ). مراحل تقييم األضرار والحتياجات بعد 1.3.1

جراء هذا التقييم للحصول على معلومات مبكرة إيتم  التقييم المباشر بعد الكارثة )التقييم السريع(:مرحلة  -

عن أثر الكارثة وتوزعه الجغرافي، وهذا التقييم يعطي صورة عامة عن وضع السكان، وأماكن تواجدهم 

 ,Mcdonaldالعاجلة، والخدمات التي ال زالت متوفرة ويمكن استخدامها )وظروفهم الحالية، واحتياجاتهم 

2003,P15لناس، وتسيير عمليات اإلغاثة، (، وفي العادة يعطي هذا المسح إمكانية إلرشاد البحث وإنقاذ ا

م بها ن الظروف واالحتياجات تتغير باستمرار بعد الكارثة لذلك فإن سلسلة من التقييمات السريعة يتم القياوأل

 لمعرفة الوضع ومتغيراته على األرض.

(: يتم القيام بهذا التقييم للحصول على معلومات واحصاءات دقيقة مرحلة التقييم التفصيلي )متأخرة -

نتجت عن الكارثة، وتوثيق األضرار بالخرائط ودرجة  يوتفصيلية عن طبيعة ومقدار وموقع الخسائر الت

(، وتكون هذه المعلومات Mcdonald,2003, p12لفيزيائية والتحتية )ونوع األضرار التي لحقت بالبنية ا

مفيدة من أجل التخطيط وإعادة تعديل الخطط السابقة إلعادة اإلعمار، ولحفظ المعلومات في مركز الكوارث 

  الوطني لالستفادة منها في المستقبل.

 :أنواع التقييم والمسوحات بعد الكوارث. 1.3.2

األساسية لتحديد مستوى ونوع المساعدات التي  االفراد يتم من خالله تقييم احتياجات  تقييم الحتياجات:

يحتاجها السكان المتأثرون بالكارثة، وتوفير هذه االحتياجات اإلنسانية، وتشمل هذه االحتياجات األساسية 

ماء والكهرباء، للناس )الحاجة للسكن، مقومات الحياة كالطعام والشراب، والحاجة للخدمات األساسية ال

الكارثة 
واثارها

االستجابة 
واالغاثة 

العاجة

اعادة 
التأهيل

إعادة 
االعمار

التطوير 
واالستدامة 
الحضرية

الوقاية

التخفيف

االستعداد

 : دورة الكارثة4 شكل
 (GTZ,2002)المصدر: 
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الخدمات التعليمية والمدارس(، أن المعلومات التي جمعها في هذا المسح تساعد بتقديم المساعدات المالئمة 

ا   (.TCG & EPG, 2004,P3-4وفي الوقت المناسب ) واألكثر إلحاحا

ديل مخططات يتم في هذا النوع من التقييم جمع كل المعلومات لمعرفة الواقع وتع تقييم األضرار والدمار:

إعادة االعمار بناء على هذه المعلومات، يقوم الخبراء في كل مجال من المجاالت بعمليات التقييم والمسوحات، 

 (:122، ص 2007ومن هذه المعلومات )الدبيك، 

 ضرار في المنازل والمبانياأل. 

 ية(ضرار في مقومات الحياة )المصانع، المحالت، التجار الصغار، والوحدات الصناعاأل. 

 )األضرار في القطاع الزراعي سواء النباتي والحيواني )المحاصيل، األشجار المثمرة، المواشي. 

 لى إترفيهية والخدمات العامة( إضافة ضرار في قطاع الخدمات )التعليمية، الصحة، الخدمات الاأل

 .ضرار الحكوميةاأل

 الكهرباء، شبكة الصرف الصحي، شبكة ضرار في البنية التحتية )الشوارع، شبكة المياه، شبكة األ

للوقوف على نظام تقييم االضرار في المباني ودرجات الضرر راجع الملحق  االتصاالت، الجسور(

 (1رقم )الملحق رقم 

 و الحربأعمار بعد الكارثة اتجاهات اإل. 1.4

و ألحرب عمارة ما بعد او الحرب هناك عدة اتجاهات للتعامل مع أاريع إعادة االعمار بعد الكارثة في مش

الكارثة، بعض هذه التقنيات تركز على الناحية العملية الوظيفية، وبعضها أكثر رمزية تهتم بالذاكرة الجماعية 

ا إية، وبالعموم فإن كل حالة إعادة والهوية الوطن في  عمار لها استراتيجيتها الخاصة في التطبيق خصوصا

 (29،30، ص: 2004التفاصيل )عكاشة، 

 . اتجاه التحديث والتجديد1.4.1

يهتم هذا االتجاه بإيجاد عمارة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وليست ذات ارتباط وثيق مع تاريخ وهوية      

المجتمع وينتشر هذا النوع من المباني في اعقاب الحروب والكوارث لتلبية احتياجات السكن الفعال والسريع 

شكل كبير بعد (، وقد انتشر هذا االتجاه ب2004يواء المشردين )عكاشة، وقليل الكلفة واحادي النمط بهدف إ

 مأوى للسكان في الدول األوربية. جل توفيرأالحرب العالمية من 

 اتجاه إعادة إحياء. 1.4.2

و الحرب من المباني التاريخية كما كانت في السابق أعادة بناء ما تهدم بفعل الكارثة يهتم هذا االتجاه بإ   

المكان، وهذا  المحافظة على وجودها )إعادة االحياء الشكلي للعمارة التاريخية(، وحفظ ذاكرة وهويةبهدف 

لى توثيق مسبق ودقيق للمباني التاريخية إلعادة البناء كما كان )العالول، إعمار بحاجة النوع من إعادة اإل

عتبارية والرمزية اطق ذات القيمة اإلتاريخية، والمن(، ويتركز هذا االتجاه بشكل أساسي في المناطق ال2007

 الخاصة.
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 (http://www.skyscrapercity.comالمصدر: بولندا ) -مدينة وارسوا  -: الساحة الرئيسية في البلدة القديمة 1صورة 

 اتجاه للمزج بين القديم والحديث. 1.4.3

لى جانب إحياء الطراز القديم إو استخدام أساليب البناء القديمة وفي هذا االتجاه يوجد عملية مزاوجة في

لى مسايرة روح العصر إظة على العمارة التاريخية إضافة استخدام أساليب البناء الحديثة، وذلك للمحاف

نماط القديمة بشكل صل ولصعوبة استخدام األساليب واألومالئمة االحتياجات السريعة والملحة والتطور الحا

 .(2007)العالول،  مطلق

 

 (www.flickr.comبرلين )المصدر:  -:  مبنى البرلمان االلماني 2صورة 

 اتجاه رمزي شاهد على الحداث:. 1.4.4

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

كما هو شاهدا على الدمار الذي حصل حفظ الذاكرة وإلظهار 

 بشاعة ما ترتكبه الحروب في حق القيمة اإلنسانية والتاريخية.

وال يصلح هذا االتجاه للتطبيق إال في مباني معينة ذات رمزية 

وجيه للمحافظة عليها كما هي، ويتم اختيارها خاصة وسبب 

بواسطة العديد من المختصين والخبراء من مختلف المجاالت 

 (.2004واالتجاهات )عكاشة، 

 

 

 الستدامة الحضرية في عمليات إعادة العمار. 1.5

  

 

 )المصدر:  الذكريات كنيسة : 3صورة  
www.flickr.com) 
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األرواح  لى حمايةإعمار بعد الكارثة وفي مشاريع إعادة اإليهدف تحقيق االستدامة الحضرية في فترة ما 

لى جانب الحفاظ على المصادر وعدم استنزافها، وحفظ إليل الخسائر في الكوارث المقبلة والممتلكات وتق

 وتحسين قدرة المجتمع على االستمرار.حق األجيال القادمة فيها 

مع كل مكونات البيئة الحضرية )البيئية واالقتصادية  ن يتم التعاملأأجل تحقيق هذه االستدامة ال بد  ومن

واالجتماعية(، وكلما زاد التداخل بين هذه المكونات 

   تزداد قدرة المجتمع على االستدامة.

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج تطبيق مشاريع إعادة العمار بعد الكوارث. 1.6

ن يتم اختيار األسلوب والطريقة ومصادر التمويل والتخطيط والتصاميم لمشاريع إعادة االعمار، تكون أبعد 

بناء على دراسة مجموعة من الخطوة التالية هي عمليات التطبيق والتنفيذ، ويتم اختيار النموذج األفضل 

لى قدرة المجتمع إء في المنطقة المستهدفة(، إضافة العوامل )كحجم الدمار واألضرار، وطريقة وتقنيات البنا

عمار، ومن أهم لجهد الذي تحتاجه عملية إعادة اإل)االقتصادية، والتقنية، واالجتماعية(، ومقدار الوقت وا

 النماذج في عمليات إعادة اإلعمار:

 نموذج المقاولين. 1.6.1

و أشركات مقاوالت كبيرة سواء محلية عمار هو التعاقد مع ذج تطبيق وتنفيذ مشاريع إعادة اإلأحد نما    

لمنازل والمباني وإعادة سرع، من أجل إعداد اا النموذج ألنه يعتبر األسهل واألعالمية، ويتم استخدام هذ

نشاء عدد كبير من المباني بمواصفات عالية إمعاناة اإلنسانية وفادي زيادة اللى الوضع الطبيعي وتإالمجتمع 

 ووقت سريع نسبيا.

 نموذج البناء الذاتي. 1.6.2

يركز هذا النموذج على تمكين المجتمع من القيام بأعمال إعادة البناء بأنفسهم، ويعتبر هذا التوجه جيد عند     

منازله بنفسه، وفيه يتم ن المجتمع بشكل تقليدي يبني ألى إيم المنازل البسيط نسبيا، إضافة توفر العمالة وتصم

و الخارجية بتزويد مواد البناء أيسي، وينحصر دور الجهات الرسمية عمال بواسطة العائلة بشكل رئتنظيم األ

بشكل مباشر مع الجهات و الدعم المالي، في هذه البرامج قد تتعامل الجهات الخارجية أات معينة و خبرأ

و من خالل الجهات الرسمية الحكومية أو هيئة للتنسيق أيتم التعامل معهم من خالل مؤسسة و أالمستفيدة 

ا  بشكل جزئي في  )الوزارات، البلديات، المحافظات(، وفي بعض هذه المشاريع قد تساهم الفئة المستهدفة ماليا

 تكلفة المشروع، باإلضافة للمساهمة في العمالة.

 يإعادة البناء التعاون. 1.6.3

الناحية 

 االقتصادية

الناحية 

 البيئية
الناحية 

 االجتماعية

االستدامة للمجتمع : تداخل حلقات مكونات 1رسم توضيحي 
 (NDC,2001 )المصدر:
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عمار بشكل مباشر، ية إعادة اإلهذا النظام شبيه بنظام إعادة البناء الذاتي ولكن بمشاركة كل المجتمع في عمل   

ن تتم عمليات إعادة البناء بواسطة كل المجتمع وتنظيم أتزويد مواد البناء لكل المجتمع ون يتم أوهذا يعنى 

القات بين لى تقوية العإيؤدي هذا النموذج ، وو غير حكوميةأمتابعة من جهة أخرى سواء حكومية منهم و

و الكارثة ويسهل أالصحة النفسية للناس بعد الحرب  دارته بشكل جيد ويساعد في تحسنإافراد المجتمع إذا تم 

نه يساعد في تبادل الخبرات وتوزيعها بحيث يقدم أاة بتأدية دور مهم وفاعل، إضافة إعادة اندماجهم في الحي

ماعي ن هذا النموذج يتطلب تنظيم العمل بشكل جها، وبذلك يضمن مساعدة الفقراء ألالتي يملككل فرد الخبرة 

يتطلب هذا النموذج درجة ، وو يعتمد على العائلة واألصدقاءأو جهات أخرى أوليس باالعتماد على مؤسسات 

فراد أقات جيدة بين ية من التنظيم وعاللى درجة عالإيحتاج  حيثالمشاركة والتعاون المجتمعي، عالية من 

 ن يتم االتفاق والتفاهم على كل شيء قبل البدء بالعمل، والتأكد من تبادل المنفعة العادلة للجميع.أالمجتمع و

 . الجهات الفاعلة في عمليات إعادة اإلعمار1.7

ثارها ستعداد لمواجهة الكوارث والتقليل من آعاتقها القيام بأعباء عمليات اإل هي الجهات التي يقع على

عمار، وكل عادة اإلإلعمار، ومن ثم التنفيذ والقيام بأعباء برامج يط ووضع االستراتيجيات إلعادة اإلوالتخط

جهة لها دور خاص ويعتبر التنسيق والتكامل بين هذه الجهات أحد اهم أسباب نجاح األعمال، اذ أن دور هذه 

بشكل كبير على مقدار التعاون والتنسيق بين هذه الجهات هو دور تكاملي وليس فردي، فالنجاح بالعمل يعتمد 

 الجهات.

 أهم الفاعلين في عمليات إعادة العمار. 1.7.1

 )اتيجيات إدارة عداد استرإ: فهي تقوم بالدور األساسي في الدولة )الحكومة على المستوى الوطني

ء إلتمام هذه العمليات، سواعمار، وتقوم أيضا بضمان الوسائل والعمليات الكافية الكوارث وإعادة اإل

عمار ثم عمليات التطبيق وإعادة اإل عداد استراتيجيات التخفيف ومنإفي مرحلة البداية واالستعداد و

 (.45، ص 2007)الدبيك، 

 عمار، وتتوقف لية االستعداد للكارثة وإعادة اإل: يعتبر دور المجتمع من أهم األدوار في عمالمجتمع

ذه المشاريع، وكلما كان المجتمع يتمتع بجاهزية أعلى لكما زادت سرعة على دور المجتمع نجاحات ه

 .(45، ص:2007عمار )الدبيك، نجاز إعادة اإلإلتعافي فيما بعدها وسرعة المواجهة للكارثة وا

 عمار بعد الكارثة وخاصة في برامج إعادة اإل : يؤدي القطاع الخاص دور مهم جداا القطاع الخاص

نه يتمتع بقدر ألى إلقدرات والعمالة والمصادر إضافة الخاص يملك المهارات واو الحرب، فالقطاع أ

 .(Barakat,2003) والتكيف مع الظروفكبير من المرونة 

 و المجالس المحلية والقروية، وفي أو المحافظات أ: تتمثل هذه السلطات بالبلديات السلطات المحلية

جل مواجهة أى المحلي من وستعداد على المستالعادة تتحمل هذه السلطات أعباء ومسؤوليات اال

لى الدور إوالتعاون مع كل الفاعلين، إضافة الكوارث، ومن ثم تطبيق االستراتيجية الوطنية بالتنسيق 

عمار و إدارة عمليات وبرامج إعادة اإلأالتطبيق خالل الكارثة وادارتها  الذي تقوم به في عمليات

(Barakat,2003). 

  تتحمل المؤسسات غير الحكومية بشكل الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنيالمؤسسات غير :

ا  خاص دوراا  عمار فيما بعد، فهي تساعد وتخفف العبء لمواجهة الكارثة وإعادة اإل في االستعداد هاما

و في حال ألدور كلما ضعفت السلطة السياسية عن كاهل المؤسسات الرسمية، ويزداد أهمية هذا ا

هذه المؤسسات بدور هام في المجال االجتماعي واالقتصادي والثقافي وتقديم المعونات غيابها وتقوم 

المؤسسات اإلنسانية ومساعدات اإلغاثة العاجلة، والقيام بعمليات التقييم والمسح الميداني، وتقوم هذه 

 .(46، ص: 2007ن تظهر في ظل غياب الدور الحكومي )الدبيك، أبسد الثغرات التي يمكن 
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 و أمن المساعدات، المساعدة المالية : تتمثل المساعدة الخارجية بشكلين اساسين ات الخارجيةالجه

لبنك الدولي أو و اأمم المتحدة ببرامجها المختلفة، و في احداهما، وتتمثل هذه الجهات باألأالتقنية 

 .(Barakat,2003و الحكومات والدول األخرى )أو البنوك اإلقليمية أاالتحاد األوربي 

 إعادة العمار في اليمن ومبادرات . تجارب2

ا  في هذا الجزء سوف نقدم موجزاا  عمار في اليمن وهي مجلس إعادة ادة اإلعإللخمس من مبادرات  تاريخا

وصندوق إعادة اعمار صعدة والذي تأسس بعد حرب  1982عمار ذمار والذي تأسس عقب زلزال عام إ

وصندوق إعادة اعمار محافظتي  ،2005ومبادرة إعادة اعمار قرية الظفير  ،2007صعدة الثالثة عام 

سس بين والذي تأأعمار إ، وصندوق إعادة 2009 حضرموت والمهرة، والذي انطلق عقب الفيضانات في عام

 2011حداث عام أالمكتب التنفيذي والذي تأسس عقب م، و2012بين عام أعقب سيطرة تنظيم القاعدة على 

فتقار من االستقاللية والشفافية وعدم كفاية التمويل، وضعف التنسيق بين كل تلك المبادرات من اإلوقد عانت 

 عمار في كل من هذه المبادرات.اإل المشاركين في جهود إعادة

 (1978 – 1973) )التحاد العام لهيئات التعاون األهلي( . جمعيات التعاون األهلي للتطوير2.1

 1977تبحث عن من يقرضها وبسبب هذه التجربة أصبحت اليمن في عام  1973كانت اليمن في عام »   

 «1من الدول المقرضة للبنك الدولي

يد منها شعوب ن تستفأعتبر تجربة إنسانية رائدة ينبغي وتسمى بين أوساط الشعب اليمني بالتعاونيات وهي ت

ا، إبراهيم الحمدي، عمار وكان رائد هذه التجربة هو رئيس الجمهوريالعالم في إعادة اإل ة العربية اليمنية سابقا

حقيقية لهذه التجربة عدى ما خلدته ذكريات الشعب وعدد من النخب الذين ومن خالل بحثنا لم نجد دراسات 

  عاشوا تلك الفترة.

"الرئيس الحمدي وتجربة وكما أوضح الكاتب محمد سعيد ظافر في الحلقة الحادية عشر التي تحمل عنوان 

 األهلي" حيث استهل حلقته بالسطور التاليةالتعاون 

تعلمناه في علم االقتصاد مقولة:)الحاجة أم االختراع( وهي حقيقة ثابتة، وتنطبق هذه المقولة بكل  ن أول ماإ

معانيها وتفاصيلها على تجربة التعاون األهلي للتطوير الذي قام بها أبناء الشعب اليمني في مختلف أرجاء 

ة رجل التعاون األول الرئيس الفذ الشهيد إبراهيم الحمدي، حيث كانت البالد في بداية عقد اليمن بدعم ومساند

السبعينات من القرن العشرين تفتقر إلى الكثير من المتطلبات األساسية للبناء والتنمية ابتداء من البنى التحتية 

لتعليم والصحة، ووضع الدولة المتمثلة في الطرق والمياه والكهرباء، والخدمات العامة المتمثلة في ا

وإمكانياتها خالل تلك الفترة لم تكن مهيأة وال قادرة على القيام بتنفيذ كل مشاريع البنى التحتية والخدمات على 

 مستوى كل نواحي المحافظات.

 أبناء الشعب اليمني من منطلق قناعاتهم التامة بضرورة تجاوز الواقع المعاش واالنطالقان   وأضاف الكاتب

نحو مستقبل أفضل يحقق كل طموحاتهم في التطور والحياة السعيدة المستقرة مثلهم مثل بقية شعوب األرض، 

تأسيس تجربة إنسانية فريدة من نوعها، من خالل التكافل والتعاون في تكوين أطر مجتمعية أطلق عليها  بدأوا

اإلدارية، وكل مواطن من أبناء  تسمية )جمعيات التعاون األهلي للتطوير( موزعة على مستوى النواحي

ر هذا العمل مبكرا على األرض يستطيع نقدا أو عينا أو بالعمل التطوعي، وظهرت ثما الناحية يساهم بقدر ما

المراكز الصحية ومولدات الكهرباء؛ وظهرت المنافسة الطرق الترابية والمدارس ومشاريع المياه و بشق

ا الشريفة بين هذه الجمعيات لتقديم منجز ا  ات أكثر كما  .عن الوالءات السياسية والحزبية ، بعيداا و أفضل نوعا

                                                           
 2017في حوار مع الرداعي، تم نشره عام  وكالة مرصد تعيد نشر تقرير: تفاصيل موثقة باألرقام تكشف عن أضخم ميزانية في تاريخ اليمن 1
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في تطوير فكرة  كبيراا  وكان لبروز العقيد/ إبراهيم الحمدي في تلك الفترة كحاضن وداعم لهذه التجربة دوراا 

التجربة والبحث عن مصادر جديدة لدعم تمويلها، ووضع أسس تنظيمية وتشريعية لها، وتكوين إطار تنظيمي 

م وفي هذا المؤتمر تم 5/6/1973يضم كل هذه الجمعيات حيث تم عقد المؤتمر األول للتعاونيات بصنعاء في 

ا إنشاء االتحاد العام لهيئات التعاون األهلي للتطوير، و  تم انتخاب القاضي عبد الرحمن اإلرياني رئيسا فخريا

ا  م والجدول اآلتي 13/11/1974-10لالتحاد، ثم عقد المؤتمر الثاني بتعز في والعقيد إبراهيم الحمدي رئيسا

 .م1978 – 1973خالل الفترة يوضح تطور عدد هيئات التعاون 

 اإلداريةعدد أعضاء الهيئات  عدد الهيئات السنة #

1 1973 27 0 

2 1974 62 0 

3 1975 111 719 

4 1976 146 1061 

5 1978 135 1282 

 م1980-79 /م 1977-76المصدر: كتب اإلحصاء السنوية لألعوام 

في كتابه الصادر  الكاتب السوري عبد الرزاق فرفور الذي عاصر التجربة اليمنيةكتبه  ماإلى  وسنتطرق هنا 

عن مطبوعات دار المرشد العربي للصحافة والطباعة والنشر في سوريا بمناسبة الذكرى األولى للحركة 

 يونيو بعنوان " الحمدي ومسيرة التصحيح" حيث قال:13التصحيحية 

يونيو، وإنما بدأت قبل ذلك  13)).. وحكاية إبراهيم الحمدي مع التجربة التعاونية في اليمن لم تبدأ مع حركـة 

ونصيرها والمقدم إبراهيم الحمدي ينظر إلى ورائدها  التعبير،فهـو " أبو الحركـة التعاونية " إن صح  بكثير،

أن تضاف إلى تجارب نضال الشعوب من أجل هيئات التعاون والتطوير على أنها تجربة إنسانية تستحق 

الحياة. فكما لكل شعب تجربته في سبيل التقدم واالزدهار والرخاء، كذلك لشعب اليمن التجربة التعاونية التي 

أنشأها المواطنون باختيارهم وقناعتهم. لقد أدرك هؤالء المواطنون أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

لقضاء على التخلف، وأدركوا في الوقت نفسـه أن الدولة لم ترث سوى الفقر.. ال ورثت أعباء ومسئوليات ا

مصادر بتروليـة أو معدنية مستغلة.. وال مصادر تذكر للدخل القومي. وهذا معناه أن الدولة ال تستطيع أن 

فهل يقف اليمنيون تشق طريق إلى كل مدينة، بل أنها عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء والعلم لكل أبناء اليمن، 

 .مكتوفي األيدي؟

فكـر ابن اليمن البار إبراهيم الحمدي طويالا، واهتدى إلى فكرة التعاونيات. أدرك وأدرك معه المواطنون أن 

الدولة ال تستطيع أن تضع كل شيء في ظروف الفقر والظروف الجغرافية التي عزلت اليمن عن العالم، بل 

فكانت فكرة التعاونيات، وبادر المواطنون في كل قرية إلى إنشاء تعاونية  عزلت اليمنيين أنفسهم عن بعضهم،

 أهلية حددت لها عدة أهداف أبرزها:

 إنشـاء المدارس وتوفير المعلم والكتاب 

 .توفير المياه النقية للشرب 

 .توفير اإلنارة الحديثـة 

 ا تحتمه ظروف الحاجة إ ا وضروريا لى تسويق محصول زراعي إنشـاء الطرق مما يكفل تكامالا معيشيا

 يفيض في منطقة ويقل في أخرى
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ومع تعدد التعاونيات اعتبرتها الدولة ظاهرة أكدت وعي الشعب اليمني ومدى معاناته لبشاعة التخلف،   

وكافأتها بالمساهمة في تكاليف أي مشروع يجري تنفيذه، مهما كانت التكاليف، كذلك ولكي يكون هناك تنسيق 

ساهمات الدولة في تنفيذ مشاريع التعاونيات األهلية، كان ال بد من قيام اتحاد عام يضم عادل إزاء توزيع م

ممثلين عن كل التعاونيات، وبالفعل تم تشكيل " االتحاد العام لهيئات التطوير" ، الذي تحول اسمه فيما بعد 

ونيات في كل منطقة، وضمان إلى " االتحاد العام لهيئات التعاون األهلي"، وحددت مهمته بتحقيق أهداف التعا

أن يستفيد المواطنون في أنحاء اليمن من مشاريع التعاونيات بشكل يتفق، وأمانيهم في حياة تكفل العيش الكريم 

ا له  .لكل مواطن، واختير األخ إبراهيم الحمدي رئيسا

 15ام واحد من والواقع أن تأسيس االتحاد شجع المواطنين على تشكيل الهيئات بحيث ارتفع عددها خالل ع

، يم الحمدي في منصب رئاسة االتحاديونيو، ثم إن وجود المقدم إبراه 13بعد حركة  100ثم إلى  60إلى 

ورفع مساهمة الدولة في تمويل مشاريع هذه الهيئات، شجع المواطنين على إقامة الهيئات في شتى المناطق. 

ربة بادرت إلى تقديم المساعدات لهذه الهيئات وهي كما أن بعض الدول العربية الشقيقة التي أعجبت بهذه التج

واثقة من أن ما تقدمه سيصل إلى أيدي أمينة بناءة تعمل من أجل مصلحة المجموع. وهكذا لم تعد المشاريع 

مركزي للتخطيط من قبل الجهات المختصة كالجهاز ال علميةترتجل ارتجاالا، بل أصبحت تنفذ بعد دراسات 

 .والمنظمات الدولية

وأولى االتحاد المشاريع التربوية والصحية أهمية كبرى، فشجع الهيئات على إقامة المدارس والمستوصفات، 

عالوة على تلك التي تقيمها الدولة، في حين وفرت الحكومة المدرسين والكتب للمدارس، واألطباء 

 والممرضين واألجهزة للمشافي والمستوصفات.

لقرى لتوفير مياه الشرب النقية الخالية من الجراثيم، وركز على إنشاء وأعطى االتحاد األولوية بالنسبة ل

السدود الصغيرة وحفر اآلبار االرتوازية حسب طبيعة المنطقة، في حين أعطى شق الطرقات المرتبة الثانية 

من األهمية باعتبار أن أكثر المشروعات ال يمكن أن تنفذ ما لم يكن هناك طريق يمكن أن يوصل الخبراء 

 والمعدات إلى القرية الَمنوي تنفيذ المشروع فيها.

ولقد حاول األخ رئيس مجلس القيادة بسبب ضخامة مسؤولياته أن يترك رئاسة االتحاد ألي من إخوانه، لكن 

مؤتمر هيئات التطوير الذي انعقد تحت رعايته رفض االستقالة معتبراا وجوده في رئاسة االتحاد ضمانة لخير 

ا. االتحاد والبالد  معا

ويقول المقدم الحمدي عن هذه التجربة: " إنني اعتبر تجربة التعاونيات وهيئات التطوير تجربة إنسانية تستحق 

أن تضاف إلى تجارب الشعوب.. إنها تجربة عطاء إنساني قدمها إنسان الريف اليمني المتحمس للثورة 

ني ألنها تؤكـد أن مواطنينا يقدرون الظروف والمقدر لظروفها. ثم هي مثار اعتزاز تستحق أن يفخر بها كل يم

 .  "الصعبة والمشاكل، ويبادرون بإمكانياتهم المتواضعة إلى حلها

وفي شهور قليلة توقف دور هذه التعاونيات عقب اغتيال رائد هذه التجربة الناجحة، الشهيد إبراهيم الحمدي 

 .1977أكتوبر عام  11بتاريخ 

 

 

 (1982)مجلس إعادة اعمار ذمار . 2.2

درجات بمقياس ريختر، حيث أحدث  6، تعرضت محافظة ذمار لزلزال بلغت قوته 1982ديسمبر  13في 

، شخص 2.500الى  1.507بين  عدد الضحايا ما الزلزال اضرار وخسائر كبيرة في األرواح، حيث بلغ 
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أصبحت  منزالا  42.300ن أكالة االمريكية للتنمية الدولية . بحسب الوشخص 1,500وبلغ عدد المصابين نحو 

 131جانب البنية التحتية فقد تضرر  منو ،منزال تعرض للتدمير الكامل 11.380، منها غير صالحة للسكن

لى خسائر كبيرة في اقتصاد األرياف، وقدرت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية مجموع إأدى  مشروع مياه، ما

 .1مليار دوالر 2بلغ الخسائر االقتصادية وخسائر البنية التحتية بم

ا  /1983في كانون الثاني/ يناير  للتصدي لتحديات إعادة « على الى أسفلأمن »وضع مرسوم رئاسي نموذجا

؛ وقد ترأس المجلس األعلى رئيس عمار ومكتبه التنفيذي االعمار: حيث تم انشاء المجلس األعلى إلعادة اإل

تمثلت المهمة  ، والتخطيط المركزية، ومحافظ ذمارالوزراء وأعضاء الوزارات الرئيسية، ورئيس وكالة 

فيذي مسئولية جمع البيانات عمار، في حين تولى المكتب التنللمجلس في تخطيط سياسة إعادة اإل األساسية

عداد وتنفيذ برامج إشراف المحلي على العمل، والمناقصات، واإل رحالدراسات، وتقدير التكاليف، وط جراءإو

د تألف المكتب التنفيذي من سبع وحدات رئيسية )وحدة التصميم، وحدة االشراف، وحدة التعليم المحلي. وق

صالح وبناء التعليم، وحدة المساعدة الذاتية، وحدة الزالزل( إ، وحدة العالقات العامة، وحدة التمويل واإلدارة

)سلطان بركات،  2لىعضواا في المجلس األع ية المدير التنفيذي الذي كانوقد تراس جميع الوحدات الرئيس

1993). 

عمار، تمتع المكتب التنفيذي لتقدم السريع في عمليات إعادة اإلوبغية الحد من البيروقراطية الحكومية وضمان ا

باالستقالل المالي واإلداري عن اإلدارات الحكومية األخرى؛ وقد تعامل كل من المجلس األعلى والمكتب 

بناء الوحدات  إلعادةوكانت خطتها استئجار مقاولين محليين  ،محلياع إعادة االعمار كجهد يقاد التنفيذ م

ذهبت مساعدات  ، حيثح الوحدات المدمرة جزئياالمدمرة بالكامل، والتعاقد مع أصحاب المنازل إلصال

اثبت بسرعة لى أن األخير إلى ميزانية المكتب التنفيذي، إوحصة الحكومة من التمويل مباشرة المانحين 

لى الخبرة في مشاريع اإلسكان الواسعة النطاق، إعمار، فقد كان يفتقر الفعالية مع بدء تنفيذ إعادة اإلضعف في 

و المراقبة. كما ظهرت عالمات محسوبية في اختيار المستفيدين، أعلى التنسيق وبالكاد يمتلك القدرة 

 وتضخمت ميزانيته نتيجة المبالغة في التوظيف.

 ،ؤولية مهماته ضمن نطاقها الوزاريت المختلفة خارج نطاق المكتب التنفيذي مسبالتدريج، استعادت الوزارا

ن أكما  ،عماروازدواج واسع النطاق في إعادة اإللذلك حصل تداخل  نشاء هيئة للتنسيقإن ذلك تم دون أإال 

تعمير عبر ل الوافقت على تنفيذ اعما الدولي والمنظمات الدولية األخرىباالتفاق مع البنك  الحكومة المركزية

أدى ذلك في وعمار، في تنفيذ جميع مراحل إعادة اإل رائداا  عطى ذلك المانحين دوراا أمقاولين خارجيين، وقد 

ر بعد الزلزال عمائمة، باختصار كانت جهود إعادة اإللى انتشار المالجئ السكنية غير المالإة المطاف نهاي

انية، وفشلت في النهائية، وتجاوزت األرقام المثبتة في الميزتخلفت عن المواعيد  إذ في ذمار غير ناجعة

 .(1993سكانية )سلطان بركات، تحقيق أهدافها اإل

 (2007. صندوق إعادة اعمار صعدة )2.3

بمقتل مئات الجنود والمدنيين واصابة وتسببت  صراعتسببت ثالث جوالت من ال م  2006، 2004بين عامي 

شمل ذلك و، صراعالممتلكات الخاصة جراء ذلك المنشأة من  26.000آالف آخرين تضرر ما يقرب من 

 1.060ضرار التي لحققت ب ؛ ناهيك عن األأخرىمزرعة ومشاريع تجارية  3.150وحدة سكنية و 21.500

، عمار صعدة(إ، صندوق إعادة 2014تقرير السنوي )ال 3مدرسة 238و مسجداا  684مؤسسة عامة، منها 

                                                           
 الوكالة: العاصمة واشنطن) ذمار منطقة زلزال - اليمنية العربية الجمهورية: الكوارث حالة تقرير للكوارث، األمريكية الخارجية المساعدة مكتب 1

 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaab301.pdfوللحصول على التقرير من خالل الرابط  (1983 الدولية، للتنمية األمريكية
 (.1993 يورك، جامعة دكتوراه، أطروحة) الحرب اإلعمار بعد إلعادة دولي ميثاق نحو الحرب دمرتها التي المستوطنات إحياء بركات، سلطان 2
 .صعدة إعمار إعادة لصندوق 2014 لعام السنوي التقرير من مأخوذة المعلومات هذه 3
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من )مكتب األ 1مليون دوالر 600بلغت التكلفة التقديرية لألضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة 

صندوق إعادة إعمار  تم إنشاء  خالل الجولة الرابعة من النزاع 2007في يوليو  ،و(2007لقومي اليمني،ا

ل عمار، وجمع األموا، وتقدير تكلفة إعادة اإلصراعار الضرأندوق في تقييم هداف الصأ، تمثلت 2صعدة

عمار الطارئة، مليون دوالر لتمويل إعادة اإل 55 بـ  الميزانية وتم تحديد ،عمارالالزمة وإدارة عملية إعادة اإل

 يضاف اليها أي تمويل من مصادر وطنية ودولية.

 وإهمالعمال التعمير، ألى إعاقة إ صراعفقد أدى استمرار العمار تحديات كبيرة واجهت عملية إعادة اإل

% فقط من أمواله إلعادة بناء الهياكل األساسية العامة، في 12بنية التحتية العامة، حيث خصص للالصندوق 

عمار عاال حيث لم يقم برنامج إعادة اإلحين ذهبت البقية إلعادة بناء الممتلكات الخاصة؛ ولم يكن التنفيذ ف

% فقط من 10نجاز إفي حين تم ، لها% من الوحدات السكنية المخطط 41عاقد عليه ببناء ما يزيد عن المت

ان  ،، صندوق اعمار صعدة(2014السنوي  و المؤسسات التجارية )التقريرأصالح المنازل الخاصة إعقود 

االستقرار الطويل  النسبة لفرصعمار عنصر الشمول التام بعث مزيدا من القلق بعدم تضمين نهج أعاد اإل

لى إجهود إعادة البناء مع توجيه  «التحيز في التعمير»جل، فقد كانت هناك اتهامات واسعة النطاق بشأن األ

لثقة مناطق معينة دون غيرها بناء على والءات شخصية وليس على احتياجات حقيقية، وكثيرا ما أدى غياب ا

لى مختلف المناطق، ما وجه إان للوكاالت الحكومية من الوصول لى منع السكإالمحلية بالحكومة المركزية 

 لى المنظمات الدولية غير الحكومية.إعمار في هذه المناطق إلعملية أعاد ا

 ( 2005عمار قرية الظفير )إإعادة . 2.4

نهيار جبلي إطر وتعرضت القرية للتدمير نتيجة قرية الظفير تقع غرب محافظة صنعاء ضمن مديرية بني م

لى تدمير إنهيار الجبلي أدى ن اإلأنباء اليمنية شخص وجرح العشرات وبحسب وكالة اال 96لى مقتل إأدى 

 منزال. 31منزال من أصل  25

 عمار قرية الظفير السكني إمشروع إعادة  فتتاحباوذلك  2009هذا وقد تأسس مشروع إعادة قرية الظفير عام 

بناء كما تم ليك الخاصة بالمتضررين والتي تتألف من مئة وحدة سكنية ، فيما توزيع عقود التموتم من خالله 

مشاريع البنية التحتية في المشروع والتي تتضمن مشروع الكهرباء وربطها بالخط الرئيسي وتوفير 

كما  ،ويد القرية بخدمة الهاتف الثابتمتر مربع إلقامة كابينة الياف ضوئية وتز 88االتصاالت على مساحة 

ربط القرية القديمة بمشروع القرية الجديدة بطول كيلو ونصف ونجاز طرق رئيسية وشوارع داخلية إتم 

 400كيلومتر شق وسفلته، وربط مشروع القرية الجديدة بالخط الرئيسي صنعاء شبام بطول خمسة كيلو و

متر  200أربعة كيلو ووتنفيذ الشوارع الداخلية والخط الدائري للقرية شق وسفلته بطول  ،متر شق وسفلته

 ،متر مربع 500وتنفيذ األرصفة جوار أحواش المنازل والجزر الوسطية بمساحة عشرة كيلو و ، طولي

وتنفيذ محطة كهروميكانيك لضخ المياه وتنفيذ تقنية ،باإلضافة إلى تنفيذ مشروع للمياه والصرف الصحي 

نجح أوتعتبر هذه المبادرة من  ،لكل وحدةجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ويتمثل ذلك بعمل خزانات 

 (2009)المركز الوطني للمعلومات،  3المبادرات التي تم تنفيذها

 (2009صندوق إعادة اعمار حضرموت والمهرة ). 2.5

شاطئ الشرقي لليمن، أدى االعصار لى الإا إعصار مداري من المحيط الهندي وصلت بقاي 2008في أكتوبر 

في مناطق تعتبر قاحلة في العادة، ما تسبب بفيضانات سريعة، تأثرت به محافظات لى هطول امطار غزيرة إ

                                                           
 .اليمني البرلمان إلى اليمني القومي األمن مكتب قدمه الذي 2007 لعام صعدة نزاع تقييم تقرير من مأخوذة المعلومات هذه 1

2 United Nations High Commissioner for Refugees, “Constitution of the Republic of Yemen” accessed Dec. 23, 
2020. http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf. 

https://yemen-، المركز الوطني للمعلومات، رابط المصدر 2009افتتاح مشروع إعادة اعمار قرية الظفير، مايو  3
nic.info/news/detail.php?ID=21826 



 

23 
 

 2020ديسمبر  –استراتيجيات إعادة االعمار في اليمن 

مليار  1.6حضرموت والمهرة على وجه الخصوص، بلغت التكلفة التقديرية االجمالية لألضرار والخسائر 

عمار إصندوق إعادة  تم إنشاء استجابة لذلك (؛2009، المرفق العالمي للحد من الكوارث واالزمات) 1دوالر

خضع صندوق حضرموت والمهرة لمجلس إدارة رئاسة الوزراء، وقد شمل أيضا وحضرموت والمهرة، 

ا  لرئيس مجلس اإلدارية؛ ووزراء المالية  وزراء رئيسيين من بينهم وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا

والداخلية، والطاقة؛ باإلضافة والشئون القانونية والتربية والصحة العامة واألشغال العامة والبيئة والزراعة 

لألمين العام لمجس الوزراء ومحافظي حضرموت والمهرة؛ وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمحلية؛ 

. تولى صندوق حضرموت (2008المرفق العالمي للحد من مخاطر الكوارث، ) 2وأعضاء من القطاع الخاص

كان غرض  لى ذلكإمع السلطات المحلية، باإلضافة ق والمهرة مهمة التخطيط للتعمير وتنفيذه بالتنسي

نشاء مراكز طوارئ في إاعدة في إنعاش الخدمات العامة، والصندوق تيسير التدخالت اإلنسانية، والمس

جاء تمويل الصندوق من كل من الحكومة، والتبرعات المحلية، والنقد الخارجي، والمنح العينية.  ،المحافظتين

لى صندوق إعادة االعمار، بل جرى تمريره من خالل وزاراتي التخطيط إمباشرة موال لم يتم تحويل األ

كان يفترض بمجلس ،(2016عمار حضرموت والمهرة، إية )التقرير السنوي صندوق إعادة والمال

حضرموت والمهرة تحقيق درجة عالية من االستقالل المالي واإلداري، حيث كان يقدم تقاريره لمجلس 

 و الرقابة والتقييم.أو اإلبالغ أشرة مع المانحين من حيث التمويل يكن يمتلك عالقة مبا الوزراء فقط، ولم

كانت آلية التعمير الرئيسية في صندوق حضرموت والمهرة هي التحويالت النقدية الخاصة بـ "المساعدة 

بتمويل إعادة تأهيل عمال المتأثرين بالفيضانات، قام الصندوق أيضا تية" ألصحاب المنازل او أصحاب األالذا

لى إعاقة قدرته على توفير مثل هذه التحويالت؛ فقد إإال أن النقص المالي أدى  ،مشروعا 226وإعادة بناء 

وحتى مع التمويل « 2009مليون دوالر بحسب صرف  210»مليار لاير يمني فقط  42قدمت له الحكومة 

جلس ن الموارد المتاحة له، فوفقا لتقرير صدر عن مفقد سعى الصندوق لتحقيق االستفادة الكاملة م الذي تلقاه

في الفترة ما « مليون دوالر 137.2»مليار لاير فقط  29.5مبلغ  إنفاقتم  إدارة صندوق حضرموت والمهرة

 (2009)وكالة سبأ لألنباء،  3له % من اجمالي التمويل الذي أتيح70، أي ما ال يزيد عن 2013و 2009بين 

التقييمي ، وفقا للتقرير نجاحا محدوداا  2009د إعادة االعمار التي أعقبت فيضانات بصفة عامة، حققت جهو 

نجح الصندوق في اشراك السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في  إذ الذي أعده البنك الدولي

ل جأالتحويالت النقدية المباشرة من  كما استخدم ل التواصل المباشر مع المحافظينالمشاورات من خال

و إطار ألى آلية للتنسيق إحليين، غير أن الصندوق ظل يفتقر التعويض وتوفير فرص العمل للسكان الم

 للمراقبة.

 

 2012 -صندوق إعادة اعمار ابين . 2.6

احتل المحافظة و بينألعرب على أجزاء كبيرة من محافظة ، سيطر تنظيم القاعدة في شبه جزيرة ا2011عام 

من للدراسات )مركز الي 4يتمكن الجيش اليمني من استعادة السيطرة على المحافظة لمدة عام تقريبا، قبل أن

لى دمار واسع النطاق للممتلكات العامة والخاصة، باإلضافة إأدت العمليات القتالية  ،و(2012االستراتيجية، 

                                                           
1  Global Facility for Disaster Risk Reduction, Damage, Loss and Needs Assessment (2009) accessed Dec 23, 2020 
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Yemen_DLNA_2009_EN.pdf 
2 Global Facility for Disaster Risk Reduction, Tropical Storm, October 2008: Recovery Framework Case Study 
(August 2014) 

، وكالة سباء لألنباء، رابط 2009يوليو  25، الجزئية االضرار حصر بيانات رفع سرعة على يحث الشرقية المناطق اعمار اعادة صندوق 3

 م23/12/2020بتاريخ   https://www.saba.ye/ar/news189844.htmالمصدر 
 .االستراتيجية للدراسات اليمن لمركز 2012 السنوي التقرير من مأخوذة المعلومات هذه 4

https://www.saba.ye/ar/news189844.htm
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 1«دوالر مليون 581.4»مليار لاير  125وبلغت االضرار المقدرة  ،لمقتل واصابة وتشريد آالف السكان

للبدء بعملية إعادة البناء وتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة للمنطقة، ، و (2013)صندوق إعادة اعمار ابين، 

(؛ وقد 2012)سبأ نت،  2بين بموجب مرسوم رئاسيأعمار إصندوق إعادة  2012حكومة في تموز أنشأت ال

ار بالتعاون مع جراء تقييمات لألضرإوللصندوق إلنشاء « مليون دوالر 46.5»مليار لاير  10خصصت 

بين لم يبذل جهدا يذكر لتعزيز قدرته على استيعاب هذا التمويل من أغير أن صندوق ، السلطات المحلية

ة بإظهار النهاي لم ينجح في  ، إال أنه التنفيذيةالحكومة ومن المانحين، على الرغم من ثالثة تغييرات إلدارته 

 ة سوء اإلدارة والفساد نتيج مارعاية نجاحات في إعادة اإل

 2013 -. المكتب التنفيذي 2.7

لى إحكومة الرئيس على صالح التي أدت ضغط مكثف على  وجود لىإ 2011الصراع عام   أحداث بدأت 

ن أر هادي ليصبح رئيسا لليمن، وقبل لى نائبه عبد ربه منصوإوانتقلت سلطاته عبر االنتخابات  استقالته،

جل ألكافي لتلبية توقعات الجمهور من وفاق وطني لم يكن لهذه الحكومة النفوذ المؤسسي اتتشكل حكومة 

التغيير السياسي، وال الموارد االقتصادية الالزمة لتوفير خدمات عامة أفضل وتوفير فرص عمل مدرة 

التمويل  استيعابللدخل، أدرك المانحون التحدي الذي يمثله كل من نقص التمويل ومحدودية القدرة على 

سياسي؛ تعهدت الجهات المانحة بتقديم ماليين الدوالرات لليمن لتسهيل عملية االنتقال ال ، والخارجي بفعالية

طالبوا بإنشاء مكتب تنفيذي بهدف ضمان فعالية المساعدات من  ونظرا لتجاربهم السابقة في اليمن ومع ذلك

 (.Louise, 2016-Maria) 3خالل بناء قدرات الدولة

، اتفقت الجهات المانحة والحكومة اليمنية على إطار للمساءلة المتبادلة يحدد اإلجراءات 2012عام 

إطار المساءلة  نشاء المكتب التنفيذي لدعم تنفيذإاتفق الطرفان على  ، إذاللتزامات الرئيسية لكال الطرفينوا

-Mariaواالحتياجات التشغيلية للمكتب )ن يتولى البنك الدولي قيادة التنسيق اإلداري والمالي أوعلى  المتبادلة

Louise, 2016)  ،الجهات المانحة والحكومة حول صالحيات المكتب التنفيذي بين  استمرار الخالفات  ومع

دم الدعم خالل الفترة ن يقأالمكتب التنفيذي فعلى الرغم من أنه كان يفترض  إطالقلى تأخر إأدى ذلك  ،اليمنية

 .(BBC, 2017) 20144رع في العمل إال مطلع العام ولم يش 2013طلق حتى ديسمبر نه لم ينأال إاالنتقالية 

 

 

 . الدراسات السابقة3

 عمار في اليمنلتي تناولت موضوع إعادة اإلفي هذا الجزء سيتم تناول أبرز ما تناولته الدراسات السابقة ا  

 ، حميد"2018، مايو اليمنعمار ما بعد النزاع في إعمل مؤسسي إلعادة  إطار" ورقة بحثية. 3.1

                                                           
 مارس في أبين إعمار إعادة صندوق قدمه" صنعاء في النطاق واسع اجتماع: للمحافظة تقرير" بعنوان داخلية وثيقة من مأخوذة المعلومات هذه 1

2013. 
 الزيارة تمت ،2020 ديسمبر 23 في تعديل آخر نت، سبا أبين"، إعمار إعادة صندوق إنشاء بشأن مرسوم مشروع على يوافق الوزراء مجلس" 2

 .http://sabanews.net/en/news274497.htm. 2018 مايو 18 في
3 Maria-Louise Clausen, State-building in Fragile States: Strategies of Embedment (doctoral dissertation, Aarhus 
University, 2016) Accessed Dec 23, 2020 http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/ph.d.-
afhandlinger/maria-louise_clausen.pdf 
4 Yemen Profile - Timeline,”BBC, last modified December 4, 2017, accessed Dec 23, 2018. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14704951 
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ستخالص في اليمن وذلك من خالل ا عمارلخروج بإطار عمل مؤسسي إلعادة اإللى اإلقد سعت هذه الورقة   

بقة عمار السالى جهود إعادة اإلإنستان والعراق ولبنان، باإلضافة عمار في أفغاالدروس من تجارب إعادة اإل

يمومة عمار مستقبلية في اليمن تتمتع بالدإنشاء هيكل مؤسسي لهيئة إعادة إفي اليمن وقد اقترحت الورقة 

  صراعواالستباقية وذلك ألن ال

د ما يجعل من غير العملي االعتما والطائفي،المناطقي وساهمت في تفاقم التفكك على تقديم الخدمات أثر       

نحاء اليمن، لذلك ينبغي لليمن اتباع نهج مؤسسي أفي جميع  عمار ما بعد النزاع إفقط على الهيئة العامة إلعادة 

ميع أصحاب المصلحة وخلصت الورقة مختلط ومتعدد المستويات إلعادة اإلعمار مع التنسيق الوثيق بين ج

 لى التوصيات التالية:إ

ا  ، بحيث وعامة للتعمير بموجب مرسوم رئاسيبإنشاء هيئة دائمة ومستقلة  على اليمن أن يقوم استباقا

 آلتي:يتم ا

  عمار ما بعد النزاع إواضحة لتنسيق جهود إعادة  بالية عمار ن تتمتع الهيئة العامة إلعادة اإلأيجب

سيق موال؛ والتنلسياسات؛ وتنظيم التمويل وجمع األ، بما في ذلك التخطيط االستراتيجي وتصميم ا

مع السلطات المركزية والمحلية، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، وأصحاب المصلحة 

الخاص بالتنافس في المحليين )من خالل عملية تنافسية تسمح لوحدات القطاع العام وشركات القطاع 

 جراء رقابة وتقييم مستمرين لمستوى الشفافية والمساءلة.إالمناقصات(؛ و

  هيئة العامة إلعادة اإلعمار بروتوكوالت خاصة بها للتوريد والتوظيف ودفع كون لدى الين أ

 الرواتب.

  أي حدوث عمار محلية فور إنشاء مكاتب إعادة إعمار بالقدرة على ن تتمتع الهيئة العامة إلعادة اإلأ

 نزاع.

  مجاالت عمار المحلية بشكل كامل من إدارة مشاريع ذات نطاق معين ضمن تمكين مكاتب إعادة اإل

اختصاصها، بما في ذلك التقييم والتخطيط والتمويل المحلي وجمع األموال وتنفيذ المشاريع والمراقبة 

 واالبالغ والتنسيق.

 جميع أصحاب مع  طويلة األجل واالستراتيجيةوالتنسيق لمشاريع  ضع إطار عمل واضح للعملو

 .المصلحة

  و أعمار نفسها من قبل الهيئة العامة إلعادة اإل نشاء صندوق لجميع المانحين، سواء اكان يدارإ

و إقليمي يعمل كوصي على أنمائي دولي إمصرف  وأعمار دارته هيئة إعادة اإلإتشترك في 

 .الصندوق

 ا  هوحد إنشاء وذلك باستخدام نظامها  القائمة الجهات الرسميةلى جنب مع إ خاصة للرقابة والتقييم جنبا

 .الداخلي للرقابة والتقييم

  عمار ما يلي: ممثلين من مجتمع المانحين س إدارة الهيئة العامة إلعادة اإلمجل تضمنن يأينبغي

ن ألى مدير تنفيذي؛ وينبغي إالقطاع الخاص باإلضافة  ممثلين منوممثلين عن مجلس الوزراء، مع 

 على مستوى من الدعم.أب رئيس الوزراء لضمان حصوله على يرأس المجلس نائ

  ن وأليات مجلس اإلدارة منصوص عليها بوضوح في المرسوم المنشئ للمكتب، مسؤو تحديديجب

شراف على المستوى االستراتيجي، بما يضمن امتالك هذه المسؤوليات على التوجيه واأل تقتصر

 عمار المرونة المطلوبة لتنفيذ المشاريع بشكل فعال.إلدارة التنفيذية لهيئة إعادة اإلا

 عمار عملية تنافسية وشفافة وقائمة على الجدارة لتعيين هيئة إعادة اإلن يتبع مجلس إدارة يجب أ

 عمار المحلية وجميع الموظفين.التنفيذي ومديري مكاتب إعادة اإل مديره
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 شراك المهنيين والمواطنين اليمنيين في جميع القطاعات إلى إن تسعى أعمار على هيئة إعادة اإل

 محلية لتسهيل األعمال الفنية إلعادة اإلعمار.االقتصادية على المستويات المركزية وال

 ، ساسكيافان"2016نتهاء الصراع، مارس، إاليمن بعد نظرة تحليلية . ورقة عمل "3.3

ات التعافي االقتصادي المبكر سلطت النظرة التحليلية من أكاديمية االمارات الدبلوماسية الضوء على مبادر

القريب والبعيد لالقتصاد  يالمد على تناولت هذه النظرة االتجاهاتحيث جل مساعدة الحكومة اليمنية ، أمن 

من المبادرات االقتصادية ومبادرات اإلنعاش األخرى التي تحقق نتائج سريعة وملموسة  اليمني، ثم تبين عدداا 

 وظاهرة وقد خرجت هذه الورقة بالنتائج التالية:

  لحل السياسي ال كن التخطيط لما بعد هذا الى حل سياسي للحرب في اليمن، ولإال بديل عن التوصل

وتتمثل األولويات القصوى في تقديم اإلغاثة اإلنسانية العاجلة وتوفير األمن  ،يقل عن ذلك أهمية

 والحماية للتجمعات السكانية تأمين المنشئات والمرافق الحيوية.

  االقتصادي المبكر التي تحقق ن تنفذ عدد من مبادرات التعافي أ الجهات الرسمية ومدنيةينبغي على

 ن تحظى بثقة السكان وتحافظ على زخم التقدم.أجل أتائج سريعة وملموسة وإيجابية من ن

 تقوم  ن أمن المحتمل  لتنفيذ هذه المبادرات لذا الكافية ات و الخبرأوارد المالية اليمن ال يملك الم

 عمار.لتعافي االقتصادي وإعادة اإلرات اهام في مباد ربدوالجهات المانحة االقليمية والدولية 

   ن تساهم أالصراع؛ ويجب صياغة المبادرات بحيث تتناسب مع ظروف كل سياق وتراعي مجريات

وابعاد األنشطة االقتصادية في كل منطقة ، هذه المبادرات في تخفيف حدة الصراع وتعزيز السالم 

 .قتاليةاالعتماد على األنشطة ال عن )والسيما بين الشباب( بعيداا 

  عمار اإل وإعادةلى مبادرات التعافي االقتصادي إل السلس من المساعدات اإلنسانية االنتقا العمل على

و البدء في أنشطة أيز السكان المحليين على استئناف وينبغي تجنب االعتماد على المعونات، وتحف

 إنتاجية.

  لمواجهة التحديات بعيدة ن يصمم صانعو السياسات إجراءات التدخل بحيث تضع األسس أيجب

ستنزاف المتواصل الحتياطات الطاقة، وارتفاع نسبة الشباب بينهم، واإل المدى ومنها تزايد السكان

وندرة المياه والغذاء، والمعدالت غير المستدامة من اختالل التوازن المالي والتوازن االقتصادي 

 ستيعابية المحدودة للدولة.الخارجي، وضعف نظم الحكم واإلدارة المحلية، والطاقة اال

  ينبغي إعطاء األولوية لمبادرات التعافي االقتصادي المبكر التي تركز على تحقيق االستقرار النقدي

عمار، وزيادة نسبة االعتماد المدى القريب في مشاريع إعادة اإلوالمالي، وتوفير فرص العمل على 

 .الذات في اإلنتاج الزراعي، وتكوين رأس المال البشري

 تخفيض األسعار وتوفير الواردات الحيوية وذلك بالنقدي والمالي، تحسين االستقرار  العمل الجاد على

وإعادة الثقة في العملة المحلية، ومن بين وسائل المساعدة الممكنة تقديم الدعم المباشر للميزانية ولكن 

 هذا الدعم.مع تخصيص األموال ألغراض معينة وتطبيق نظام مالئم لمتابعة ومراقبة 

 مثل مشاريع البنية التحتية تهدف إلى احتواء جميع الفئات عمار كثيفة العمالتوفر مشاريع إعادة اإل 

 لأليدي العاملة اليمنية .رص عمل كثيرة ف لتوفير

 ن يقوم اليمن بتنفيذ أالذات في القطاع الزراعي، يمكن  لزيادة فرص العمل ونسبة االعتماد على

اقل من المياه وال تسبب  فعالة لتقديم حوافز للمحاصيل الزراعية التي تستهلك قدراا استراتيجية إحالل 

 مماثال للقات. ضرراا 

 ملة ن تتزامن مبادرات التعافي االقتصادي مع حأة ماسة لقصص النجاح، ولذا ينبغي اليمن في حاج

عليهم  في الحياة وأنلى إعطاء الشعور للشباب اليمني بأن لهم هدفا إللتوعية العامة للسكان تهدف 

 .وطندورا في إعادة بناء ال
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، فريق اإلصالحات 2018عمار، يناير/مرار النشاط القتصادي وإعادة اإل"رؤية است دراسة بحثية. 3.4

 ("ERTاليمن ) -القتصادية 

عمار؛ تمرار النشاط االقتصاد وإعادة اإلبراز رؤية القطاع الخاص في اسإحيث حرصت هذه الدراسة على 

كل سيناريو  إطاروقد وضعت الدراسة عدد من السيناريوهات واقترحت األدوار المقترحة للقطاع الخاص في 

 .محتمل

 . السيناريو األول: استمرار الحرب والصراع لسنوات قادمة3.4.1

ية واإلنسانية يوما بعد آخر؛ يمثل هذا السيناريو األسواء بالنسبة لليمن ويعني المزيد من المعاناة االقتصاد   

عداد القتلى أاالجتماعية المتمثلة في ارتفاع  نه كلما استمرت الحرب فإن ذلك يعني استمرار تزايد الخسائرأإذ 

عداد النازحين والمهجرين ... الخ، وفي ظل هذا السيناريو المرعب فقد اقترح فريق البحث أوالجرحى وتزايد 

 التالي:عدد من السياسات والتدخالت ك

 :تحييد القتصاد الوطني وتعزيز سبل المعيشة، من خالل 

  المشاركة في بناء ودعم آلية عملية )مبادرة تحييد االقتصاد( ومتوافق عليها من جميع أطراف

 .النزاع، تضمن تجنيب ما تبقى من بنية تحتية ومنشآت ومرافق اقتصادية

 اليمن من خالل تسهيل إجراءات التفتيشلى إتسهيل تدفق السلع والخدمات من و العمل على. 

 مجتمعية، عبر النقد مقابل دعم برامج التنمية الريفية المحلية لتوفير الحد األدنى من المتطلبات ال

 و المشاريع الصغير المدرة للدخل.أالعمل 

 تهيئة مناطق آمنه لوصول المساعدات وتحويلها نحو المستفيدين 

 من خالل توفير السلع والدخول في  نسانيةواإلغاثية عمال اإلفي تقديم اال الخاص شراك القطاعإ

  .المناقصات الكبيرة مع المنظمات الدولية

 :تحسين األوضاع اإلنسانية وخاصة للفئات األكثر تضرر، من خالل 

 غاثية ومياه الشرب النقية والمساعدات النقدية للمتضررين.توفير المواد الغذائية اإل 

  وتوفير االحتياجات الطارئة لسوء التغذيةالعمل على معالجة. 

  تأمين االحتياجات األساسية من السلع والخدمات للمواطنين وخاصة توفير المشتقات النفطية والغاز

 المنزلي.

 توفير الوسائل البديلة في المجال الصحي )مثل الفرق الطبية المتنقلة( للمرافق التي تضررت سابقا. 

 ن الجهات المعنية بمعالجة األوضاع اإلنسانيةتقوية التعاون والتنسيق بي. 

  دعم تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن وتعزيز جوانب التنسيق بين الجهود المحلية وجهود المانحين

 .في هذا المجال

 

 

 

 :مساعدة القطاع الخاص على البقاء في ظل الحرب، من خالل 

  العمليات اإلنتاجية والنقل، وبالذات المشتقات النفطية العمل على تأمين مصادر الطاقة الالزمة لبقاء

والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته منها وفق ضوابط واضحة وبما ال يضر باالحتياطي من 

 .العمالت األجنبية وبقيمة العملة الوطنية

 العمل على ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية.  

 مالة وبالذات المشاريع الصغيرة من خالل توفير مصادر التمويلالتركيز على دعم مشاريع كثيفة الع. 
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  عداد استراتيجية لمواجهة إمن خالل  الصراعالخاص في إدارة المخاطر اثناء مساعدة القطاع

 .زماتاأل

 .تسهيل الحركة التجارية من خالل ضمان حرية التجارة الخارجية وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة 

 وتحقيق السالم صراعالثاني: انهاء ال. السيناريو .23.4

التي لها عالقة  األولوياتلى سالم ويركز على إريو األولويات في حال تم الوصول يحدد في هذا السينا

لى جانب األولويات ذات العالقة بأمن إو امنية، أو سياسية ألطات الدولة سواء كانت اقتصادية باستعادة س

عن أولويات دعم  تمثلة بالعدالة والتوظيف وتوفر الخدمات األساسية، فضالا المواطن واحتياجاته األساسية الم

لى إن جديد وبما يسهم في عودة اليمن التحول المؤسسي )اإلصالحات المؤسسية( الالزم لتحقيق التنمية م

األولويات السياسية واألمنية والتي تضمن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحددت ، مضمار التنمية

 :، وذلك من خاللوقدرتها على تقديم الخدمات العامة

 ات وجميع اشكال العنف وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي وفض االشتباك بين القو صراعوقف ال

 لى ثكناتها.إات المسلحة األخرى وضمان عودتها والجماع المسلحة والتشكيالت 

  الزمني تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية إطالق عملية سياسية جديدة وواضحة المعالم والتوقيت

 وتنتهي باالستفاء على الدستور الجديد.

  لى الدولة مع تجريم حيازتها واالتجار بهاإعادتها إوجميع الوالثقيلة من سحب األسلحة المتوسطة 

 يل إعادة تأهيل البرنامج الوطني لنزع األلغام واالستفادة من خبراته السابقة في جوانب التدريب والتأه

 .والتوعية بمخاطر األلغام والمتفجرات

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

 من وإعادة انتشار قوات األمن، واالستفادة من التنظيمات صالح المؤسسات المسئولة عن األإ

من ال تنطبق عليهم شروط الخدمة في  من، وإعادة تأهيلعية التقليدية في حل إشكاليات األاالجتما

 .القوات المسلحة واألجهزة األمنية

 تخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة االنتقاليةإ. 

 فيما يتعلق بتحديد إجراءات صارمة لمكافحة الفساد  ومعايير الحوكمة تفعيل قواعد الحكم الرشيد . 

  عمار، وذلك من خالل:وإعادة اإل األولويات اإلنسانيةتحددت 

 حداث للمناطق والفئات المتضررة من األ عمارضرار اإلنسانية وإعادة اإلحصر ومعالجة األ

 .عمارمصادر التمويل المتاحة إلعادة اإلواإلسراع في استيعاب 

  إعطاء حداث، مع العامة والخاصة المتضررة جراء األعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق إإعادة

لى إودة الطالب األولوية للخدمات التعليمية والصحية، الطرق، الكهرباء، شبكات المياه، وتشجيع ع

 .المدارس والجامعات

 يل المبكر والسريع للمجتمعات جل تساعد على تقوية التأهتدخالت االغاثية بأهداف طويلة األربط ال

 أعمالهم. فراد وكذلك توفير سبل معيشية لألشخاص الذين فقدواواأل

 و نقدية( للفئات المحتاجة وتنسيق االعمال أ)عينية  هيئة عليا لإلغاثة لتقديم المساعدات ينو تمكأنشاء إ

 .االغاثية بين الجهات المتعددة المقدمة للمساعدات

 :أولويات تحفيز النمو القتصادي وإنعاش سبل المعيشة، وذلك من خالل 

  العامة المتوقفة وبالذات قطاعات النفط والغاز والكهرباء لما لها إعادة تشغيل القطاعات االقتصادية

 .من دور في تنشيط االقتصاد وتحقيق النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل



 

29 
 

 2020ديسمبر  –استراتيجيات إعادة االعمار في اليمن 

  تنويع مصادر النمو االقتصادي عبر تحقيق االستغالل األمثل للثروة السمكية، وتنمية قطاع الزراعة

 السياحة.والصناعات الغذائية وإعادة تنشيط قطاع 

 في ترسيخ االستقرار  يعهانقدية، تجارية( رشيدة تسهم جمسياسات اقتصادية كلية )مالية،  نتهاجا

ت نمو اقتصادية ومساعدة لتحقيق معدال ،االقتصادي الالزم لتهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة

التضخم ودعم  وتخفيض معدالت،وباألخص فيم يتعلق بعجز الموازنة العامة  عالية ومستدامة

استقرار قيمة العملة الوطنية وتكوين احتياطات كافية من العمالت األجنبية والحد من عجز ميزان 

 .المدفوعات

 فرص  إيجادشر وذات اإلمكانيات الهامة في التركيز على المشاريع ذات األثر التنموي الواضح والمبا

 .عمل

 راتيجية شراك القطاع الخاص في وضع السياسات والخطط االستإ. 

  منح التسهيالت االئتمانية للقطاع الخاص كأفراد وشركات تجارية وإعادة تأهيل وإصالح ممتلكاتهم

لى جانب العمل على حل مشكلة تأخر إ ن والمنشئات الصناعية والخدميةالمدمرة وبالذات المساك

 .لصراعالخاص وتراكم الفوائد بسبب ا سداد القروض التي على القطاع

 عمار والمشاريع الجديدة الالزمة بما يسمح بتمويل مشاريع إعادة اإلمن الدعم الخارجي  حشد المزيد

 .لتحقيق النمو

 توسيع برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمبادرات الذاتية للشباب والنساء. 

 :أولويات تحسين بيئة العمال وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خالل 

  األساسية ألعمال القطاع الخاص من خالل تحسين البنية التحتية والمرافق األساسية توفير الخدمات

 لالستثمار.

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

 صدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشكيل البنى المؤسسية الالزمة لتنفيذهإ 

 واالشراف عليه.

نشاء إقترح كما ا وكما اقترح الفريق في السيناريو األول تكوين هيئة وطنية لتنسيق الدعم اإلنساني في اليمن، 

صندوق ائتماني متعدد الشركاء ويمثل هذا الصندوق الوعاء المالي لكافة موارد الدعم الخارجي )قروض 

صادية المختلفة وفق ويعيد تخصيصها على القطاعات االقتومنح( التي يحصل عليها اليمن من شركاء التنمية 

  تي سيتم تحديدها.عمار الخطة إعادة اإل

، أمل 2018. ورقة بحثية "مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن، اغسطس/3.5

 فليم"

روس التي يمكن تطبيقها لقد بحثت هذه الورقة في تجارب بعض الدول النامية في مرحلة ما بعد النزاع، والد

على السياق اليمني، كما تقوم تقييم العوامل التي تؤثر على تطوير القطاع الخاص في اليمن مع مرور الوقت، 

بما في ذلك التحديات التي تواجه بيئة العالقات العامة ومحاوالت اإلصالح، وغير ذلك من الموضوعات 

 وختمت هذه الورقة بالتوصيات التالية:

لى إتعدد األوجه والمتواصل في اليمن : لقد أدى النزاع المن تكون التدخالت حساسة للنزاعاتأيجب   

في اقتصاد   اطراف جديدةمما سمح بظهور  رسمية ونشاط القطاع الخاص الرسميالدولة ال سلطة اضعاف

نزاع والمفسدين ؛ لذا يجب التحقق من التدخالت المبكرة لضمان عدم تمكينها الجهات المنخرطة في الصراعال

المحتملين للسالم من الحد من تطوير القطاع الخاص الرسمي وتهديد االستقرار االقتصادي االجتماعي 

الشامل؛ ينبغي على األطراف الدولية التي تتدخل على ارض الواقع انشاء آليه شاملة تشارك فيها الجهات 
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في تعزيز بناء السالم وتمكين البيئات التجارية  القاعلة التجارية المحلية بشكل هادف من أجل توفير دعم قوي

 المالئمة.

يجب أن يعمل أصحاب المصلحة لضمان  : فرص العمل إيجادعمال المحلية لتنفيذ البرامج وبناء قدرات األ

امتالك الشركات المحلية لألدوات والمهارات الالزمة لالستفادة من التدخالت الدولية، وينبغي أن يشمل ذلك 

نقل المعرفة، وخاصة المعرفة باستخدام التكنولوجيا في االعمال التجارية، من خالل توفير برامج تسهيل 

 تعليم وتدريب للقوى العاملة في اليمن.

: فالزراعة، التي كانت توظف الجزء األكبر من القوى ينبغي أن يكون القطاع الزراعي هدفا ألي تدخل مبكر

ا ألي في اليمن، ويجب أن تكون هدف صراعبشكل خاص بديناميكيات التأثرت العاملة اليمنية قبل النزاع، 

نشاء برامج لدعم األعمال التجارية الصغيرة في إعلى سبيل المثال يمكن  ،تدخل مبكر لتعزيز االقتصاد

ا.إلفنية للمزارعين وكل من يأمل في الزراعة وتقديم التدريب والمساعدة ا  نشاء مشاريع صغيرة ومستدامة ذاتيا

الجهات : على الجهات الفاعلة الخاصة مساعدة تهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمالاس

غيرة والمتوسطة، والمانحين الدوليين في تطوير آليات مالية مشتركة لتمويل المشروعات الص الرسمية

ساعدهم كما ينبغي أن تستهدف هذه اإلجراءات النساء والشباب على وجه التحديد وأن ت ،عمالوحاضنات األ

 نظرا لضعف تمثيل هذه المجموعات في أنشطة القطاع الخاص. عمال التجاريةعلى بدء األ

جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ي ينبغ على المدى القصيرضمان وصول القطاع الخاص الى التمويل: 

ينبغي  المركز اليمني؛ على المدى الطويلبما في ذلك تثبيت البنك  ة الكاملة للقطاع المالي الفعالددعم العو

توجيه الجهود لقيادة اإلصالحات في اللوائح البنكية وضمان وجود نصة مناسبة للمستثمرين األجانب إلنشاء 

نشاء آلية إالجهات الرسمية  علىصدد، ينبغي عن تأمين تدفق التحويالت وفي هذا ال بنوك في البالد، فضالا 

 لضمانات االستثمار لجذب تحويالت المغتربين اليمنيين للمساهمة في االنتعاش االقتصادي الوطني.

يجب أن تكون مؤسسات التمويل األصغر ذات الخبرة في اليمن هدفا رئيسيا لجميع أصحاب المصلحة لدفع 

في ما ينبغي تمكين البنوك وشركات التمويل األصغر ؛ كالمزيد من الشمول المالي في جميع انحاء اليمن

ينبغي تعزيز الخدمات  تقديم خدمات مالية لألفراد وخدمات إدارة النقد للشركات الصغيرة عالوة على ذلك

 لى المقترضين ذوي الدخل المنخفض.إول في اليمن لتوسيع نطاق الوصول الهاتف المحم رالبنكية عب

نشاء نظام ضريبي مناسب لألعمال، ومؤسسات مكافحة إ جهات الرسميةعلى ال: يجب صالح بيئة العمالإ

الفساد، وتشجيع االستثمارات عبر تخفيف بعض اللوائح التي تقيد االستثمارات األجنبية وتثبط الشركات 

 في القطاعات التحويلية مثل النقل ستثمارالا التعامل و جهات الرسميةعلى الوالناشئة، على وجه الخصوص، 

 والخدمات المالية واالتصاالت والسياحة وإنتاج الطاقة وتجهيز األغذية وتوزيعها.

خالل المرحلة المبكرة من  ( "التحديات القتصادية والمالية والجتماعية2. مذكرة سياسية اليمن رقم )3.6

 "ويلغريد انجلك، 2017/مايو، فترة ما بعد الصراع في اليمن

 :لى عدد من الرسائل والتوصيات تتمثل باآلتيإ« البحثيةورقة السياسات »ولقد خرجت هذه المذكرة 

  مرا أساسيا لتحقيق السالم وجني ثماره، فعلى المدى القصير تتمثل أيعتبر استقرار االقتصاد الكلي

 التحديات الرئيسية فيما يلي:

 االقتصادية الوطنية المركزية، وعلى رأسها  إعادة بناء األرصدة االقتصادية الرئيسية والمؤسسات

 االحتياطات األجنبية والبنك المركزي، وهي المرتكز للنظام المالي اليمني.

 اإليرادات المالية استعاده. 
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 قطاع النفط والغاز استعادة. 

 المؤسسات المركزية، وخاصة من خالل استعادة نظام اإلدارة المالية وآليته الخاصة  نظام تأسيس

 .عمار واستعادة الخدمات العامةاءلة اثناء تقديم خدمات إعادة اإلبالمس

  يعتبر استعادة الحد األدنى من رصيد االحتياطيات األجنبية أولوية لتمكين القطاع الخاص من التعافي

رصدة االحتياطيات األجنبية المتاحة أن يصل الحد األدنى من أقتصادي؛ ينبغي حقيق االنتعاش االوت

 هرية واردات البالد لمدة ثالثة اشلى ما يقرب من تغطإاسب مع استعادة االستقرار الكلي بداية بما يتن

 مليار دوالر خالل الفترة التي سبقت اندالع الصراع. 4.5والمقدرة بمبلغ 

 ا ن استعادة عمليات أ ال غنى عنه للتعافي االقتصادي واستعادة  البنك المركزي على الفور يعتبر شرطا

ن يكون قادرا على استئناف أداء وظائفه المالية أالتالي يتعين على البنك المركزي االستقرار الكلي؛ وب

 : االعتيادية مجددا والمتمثلة باآلتي

 منيتقديم الخدمات كمقرض ومالذا أخيرا للنظام المالي الي. 

  ةوالعام ةالخاص للمديونية تحقيق التوازن في السوق الوطنية. 

 تسهيل التجارة الدولية. 

 ضمان استمرارية ومصداقية النظام المالي اليمني. 

 ية حياء قطاع النفط والغاز يتطلب تسوية أوضاع الديون الخارجإتعادة التجارة بكامل إمكاناتها ون اسأ

لى التدفقات النقدية؛ فالمتأخرات المتراكمة على التزامات الديون إلتمكين المستثمرين من الوصول 

 .الخارجية تمثل عقبة امام استئناف أنشطة التجارة المعتادة

  نمية في اليمن عمار واالستقرار والت؛ فمسار إعادة اإل لى استعادة قاعدة إيراداتها الماليةإتحتاج اليمن

لزيادة الجهات الرسمية  والبعيد يعتمد على مدى قدرةلى المدى المتوسط إعلى المدى الفوري 

هاما  ن توفر الموارد الخارجية يلعب دوراا أمويل برنامج االنفاق العام، كما اإليرادات المحلية لت

 لتحقيق   رميم النسيج االجتماعي والمؤسسيعن ت لتحقيق االستقرار المبكر وتعافي سبل العيش، فضالا 

 .التعافي المستدام

  ا  ضرائب التجارة واالستهالك دوراا تلعب على المدى القصير في تعافي الموارد المالية، فالنظام  هاما

لى تعزيز تحصيل اإليرادات؛ بيد أن إمسبقا عقبة امام الجهود الرامية الضريبي في اليمن ال يمثل 

ا  ويل ودعم جل لتمولية قصيرة االاأل« االستجابة الطارئة»من  مرحلة ما بعد الصراع تتطلب نوعا

 :اآلتي ن يتمأ من األهمية ونعمار، وفي هذا الصدد، سيكجهود إعادة اإل

 ترتيب إعادة انشاء اإلدارات الضريبية والجمركية بشكل مناسب. 

 إعادة االضطالع بوظائفها األساسية دون إعاقة  جهات الرسميةعقيدات اإلدارية بما يتيح للالحد من الت

 ع الخاص.المؤشرات األولية لتعافي القطا

 ( على  12-6تعتمد وتيرة تعافي اإليرادات المالية وعائدات التصدير على المدى المتوسط )شهراا

تعتمد سرعة تعافي إيرادات القدرة ،و بهما استعادة قطاع النفط والغاز السرعة والعمق اللذين يمكن

 اإلنتاجية السابقة على:

 شراك المستثمرينإإعادة  سرعة. 

  لالستثمارات المقدمةاالستخدام األمثل. 

  ظروف االستثمار المستقبلية المتاحة للقطاع، والتي ستثمر عنها اتفاقية حل الصراع في نهاية

 .المطاف

 أي برنامج إنفاق تتطلب جميعها استعادة العمليات المعتادة للموازنة. بناء الثقة وفعالية نأ 

 من اجل بناء الثقة بين األطراف المعنية دون استعادة نزاهة ومصداقية الموازنة وثقة  لن تكون هناك

واستخدام الموارد المحدودة استخداما فعاال، سيكون من المهم ضمان وجود ضوابط أساسية لمنع 
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تسرب األموال، وفي ظل االفتراض بأن أولوية االنفاق ستكون في البداية لدفع مرتبات موظفي 

 الخدمة المدنية.

 مل بها سيمثل أحد اإلجراءات الهامة لبناء الثقةإن االلتزام بالشفافة المالية والع. 

 .إن العملية األولى لصياغة موازنة ما بعد الطوارئ سوف تكون محدودة بمدى القدرات المتاحة 

عمار والتعافي في ( "جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة اإل3. مذكرة سياسية اليمن رقم )3.7

 وآخرون"، لورينت غونيت 2017اليمن، مايو/

اع الخاص أوضحت مدى جاهزية القط حيث لقد تناولت هذه المذكرة ما تعرض له القطاع الخاص اليمني

عمار والتعافي في اليمن وختمت المذكرة بعدد من التوصيات التي من شأنها سترفع للمساهمة في إعادة اإل

مار وخرجت بعدد من التوصيات عنشطة إعادة اإلأسهام بفعالية في اهزية القطاع الخاص وتمكنه من اإلج

 :عمار وتعافي القطاع الخاص ضمن العناوين التاليةالتي من شأنها ستسرع في إعادة اإل

 دور القطاع الخاص في المرونة الجتماعية والقتصادية والتعافي:

 يمثل القطاع الخاص في اليمن فرصة هامة أداة ال غنى عنها لدعم عملية التعافي والمرونة 

 .عمار اليمنإاالجتماعية واالقتصادية وإعادة 

 جتمعات اليمنية على التعافي من آثار الحرب، من خالل حيوية لى حد ما يمكن قياس قدرة المإ

 الشركات التجارية المحلية التي توفر السلع والخدمات والوظائف للمجتمع.

 وتمثلت في اآلتي : (أشهر 6-3توصيات على المدى القصير )

  توفير التمويل  لزم االمر وإذا تقديم الدعم للتمويالت التجارية البنك المركزي اليمني الستئنافدعم

التجاري مباشرة لمستوردي المواد الغذائية األساسية لغرض توفير شراء مخزونات غذائية جديدة 

 من الخارج بصورة مؤقتة وطارئة.

 ربط النظام المصرفي اليمني ببقية العالم. استعادة 

 لى الموانئ اليمنية عن طريق طرف إل للفحص والتفتيش للسفن المتجهة م عملية وضع نظام فعادع

 مباشرة. صراعوالفترة التي ستعقب انتهاء ال لصراعك لتسهيل التجارة خالل فترة اثالث وذل

  ف التشييد لمساعدته في الحفاظ على المستوى الحالي من القدرة اإلنتاجية والتوظيودعم قطاع البناء

د البناء عند بدء عملية إعادة في قطاع البناء والتشييد والمساعدة على تفادي التضخم في أسعار موا

 عمار. اإل

 عمال، بما في ذلك األنشطة الصغيرة والمتوسطة ورواد األالتمويل االصغر و  دعم المنشئات

 الزراعية وغير الزراعية، من خالل منح التعافي.

 صراعلية دون االنتظار حتى تنتهي العمال تحليأجراء إ: تتمثل في التحليلية للسالمتوفير األسس القتصادية 

مر يكتسب أهمية خاصة ألن استدامة التسوية تصادي نحو عملية السالم، وهذا األبهدف المساهمة بمنظور اق

تفصيلية أولية  دراج خطةإوينبغي  السلمية ستعتمد جزئيا على استدامة االستقرار االقتصادي الذي تقوم عليه

 .للعالقات التجارية كجزء من خطة السالم المستدام

 تمثلت في اآلتي: شهر( 26-6توصيات على المدى القصير والمتوسط )

  توفير ضمانات استثمارية للمساعدة في إدارة راس مال القطاع الخاص لمشاريع البنى التحتية

ال إذا تم حماية المستثمرين إرها من التعامالت التي لن تستمر ومشاريع تقديم الخدمات وغي

 والمقرضين ضد مخاطر محددة.
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  عمار البنية التحتية التجارية إلحياء األنشطة التجارية ومعالجة تدهور األمن الغذائي.إتمويل إعادة 

 السلطات في  نشاء مؤسسة مشتركة بين القطاع المالي العام والخاص إلعادة الهيكلة بغرض مساعدةإ

 جهودها إلعادة هيكل القطاع المصرفي، بحيث تشمل اختصاصات هذه المؤسسة ما يلي:

  ضخ رؤوس األموال في المؤسسات المالية )المصارف ومؤسسات التمويل األصغر( التي تعتبر

 قابلة لالستمرار بهدف استعادة سيولتها وتسريع عملية تعافيها.

 دة البنك المركزي اليمني على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات نشاء نظام لتأمين الودائع لمساعإ

 المالية.

 ن يشمل ذلك أيضا مساعدة أشة لتسهيل إعادة هيكلتها، ويمكن تقديم الدعم الفني للمؤسسات المالية اله

و انشاء بنك أو تصفية أندماج ات المعقدة مثل عمليات اإلفنية للبنك المركزي اليمني لتسهيل العملي

 حصيل الديون المتعثرة.لت

  توفير التسهيالت المصرفية الكبيرة )بما في ذلك الضمانات( للوسطاء الماليين المؤهلين )البنوك

جل ضخ السيولة وتسهيل استئناف أورؤوس األموال االستثمارية( من  ومؤسسات التمويل األصغر

 التمويل راس المال للقطاع الخاص.

 المالية لتنفيذ إعادة هيكلة القروض المتعثرة. تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات 

 منتدى رواد التنمية"توصيات ، 2019عمار واإلصالح في اليمن، ابريل/. ورقة سياسة "إعادة اإل3.8

حتياجات ومتطلبات عملية إعادة ومن خالل النقاشات المعمقة التي نفذها منتدى رواد التنمية التي تناولت ا

خذ رشادية والتوصيات التي يمكن األإلاثمرت تلك النقاشات عن عدد من المبادئ اعمار واإلصالح، وقد اإل

 عمار في اليمن وتتمثل بالمبادئ التالية:لمباشرة مرحلة التعافي وإعادة اإلبها 

 :، وذلك من خالل تنفيذ التوصيات التاليةتلبية الحتياجات اإلنسانية العاجلة

 من غذائيأمكافحة التضخم في أي استراتيجية يوصي بإدراج تدابير ل 

  شدد على ضرورة الربط بين تلبية االحتياجات العاجلة ووضع خطة تضمن النمو االقتصادي الدائم

دى خلق هذا الرابط عبر تشجيع المنظمات اإلقليمية تمن وراء أي تدخل انساني، حيث يقترح المن

 على صعيد استيراد وتوصيل المواد االغاثية والتنمية. والدولية على االستعانة بالقطاع الخاص اليمني

 مواجهة التحديات المالية، وذلك من خالل تنفيذ التوصيات التالية:

 .إعادة تشغيل قطاع النفط والغاز 

 نه يحذر من التدفق المفاجئ للمساعدات الخارجية لتغطية أيأال إلى تقديم المساعدات المالية، إو يدع 

لى ان المعونات المالية قد تحدث اضطرابات في السوق المالية إعجز مالي محتمل، ويشير المنتدى 

 مثل التضخم واالرتفاع الحاد في األسعار.

 يشدد على ضرورة صرف جميع الرواتب، بما في ذلك رواتب المؤسستين العسكرية واألمنية 

 تالية:توفير الحماية الجتماعية، وذلك من خالل التوصيات ال

 فإعادة بناء المدارس المتضررة يجب ان يرافقه خطط الستثمارات قطاع التعليم  تفضيل الحرص على

 أكثر شمولية وجدية في التعليم.

  خول سوق العمل اإلقليمي تأسيس برامج تمكين إلعداد المنقطعين عن الدراسة والطالب الجامعيين لد

 .والمحلي

  قدرات مسؤولي الدولةتأسيس برامج دراسات عليا لتحسين. 
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 .وضع برامج لتدريب الشباب على المهارات الالزمة لتصميم وتنفيذ برامج تنموية فعالة 

  .تطوير برنامج لبناء السالم يُعنى بمحاربة األيديولوجيات السلبية والمتطرفة 

  اخذ السياق المحلي المجتمعي في اليمن بعين االعتبار في جميع برامج الحماية الحرص على 

 االجتماعية.

هم جوانب البنى التحتية، وذلك من خالل أنشاء إخاص والمؤسسات المحلية في إعادة دور القطاع ال

 التوصيات التالية:

   للموانئ اليمنية، بما في ذلك المخا وسقطرى والمهرة التأهيل الكاملإعادة.  

 القطاع الخاص في اليمن دورا أساسيا في إعادة تشييد البنية التحتية، ويشدد على عدم اغفال  منح

 المحليين. مساهمينفي عملية التعافي وتمكين الالمساهمة المحلية 

   عمار.الخاص اليمني في مشاريع إعادة اإلاشراك القطاع 

 مصادر الطاقة الكهربائية المتجددة وباألخصعمار إعادة اإل الحرص على. 

 االتصاالت في اليمن وتكنولوجيا المعلومات  ن قطاعتحسي 

  مد التي لى مراحل، أولها هو اإلصالحات قصيرة األإمليات إعادة تأهيل مطارات اليمن تقسيم ع

 .وهذه اإلصالحات يجب العمل بها فوراا  تمكن المطارات من العمل

الجتماعية ومشروع الشغال العمل بالعمل على تقييمهما وتحسينهما على عدم اهمال صندوق الرعاية 

 خلق الوظائف، وذلك من خالل التوصيات التالية:و ساس التعامل معهما كشركاء منفذينأ

  عمار على االستثمار في عملية إعادة اإلفرض سيادة القانون سيساعد على تحفيز القطاع الخاص

 .فرص عمل جديدة وجدو ما سيواإلصالح، وه

  نها أحد آليات دعم النمو االقتصادي في اليمنأعلى  عمارجهود إعادة اإل النظر إلى. 

  للعاملين اليمنيين  فتح أسواق عملل االستثمار الخارجي محاولة تشجيع. 

  .إعادة بناء المصانع المتضررة أولوية وذلك لكي يتم احياء دور القطاع الصناعي في اليمن 

  من القوة العاملة قبل النزاع30، كون هذا القطاع كان يستوعب الزراعةقطاع  دعم %. 

 ، وذلك من خالل التوصيات التالية:شراك المؤسسات اليمنية المحلية وتفعيل دورهاإ

 والعمل عمارلمراحل األولى من تخطيط إعادة اإلن يتم استشارة الشريحة اليمنية المحلية خالل اأ ،

 على استيعاب الجميع.

  تفعيل دور السلطات المحلية في عمار، ووإعادة اإلأهمية نزع سمة المركزية من عملية التعافي

 عمليات تقييم االحتياجات والتخطيط والتنفيذ.

 يتم تصنيف عمار على أساس المنطقة الجغرافية ونوع التدخل، فتقسيم جهود إعادة اإل العمل على

 و تنموي.أو إصالحي أغاثي إاو نوع هذا التدخل هل هو  و محليأالتدخل على أساس وطني 

 عمارعادة اإلإلتوفير خدمات الكهرباء  العمل على. 

 عمار.السلطات المحلية مسئولية تصميم وقيادة مشاريعها الخاصة بإعادة اإل  منح 

 إعادة بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون، وذلك من خالل التوصيات التالية:

  خدمات العامةعادة بناء مؤسسات الجهود إعادة االعمار واإلصالح األولوية إل ضرورة أن تمنح ،

 وتحسين اإلدارة العامة واإلدارة المالية، وإعادة تأهيل الجهازين األمني والقضائي.
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  وجوب اشتمال عملية إعادة االعمار على إصالحات سياسية تتواكب مع وجود محددات قانونية

ويشدد على الحاجة لتنفيذ تدابير متينة وترتيبات مؤسساتية  الثقة في هذه العمليةملزمة في سبيل بناء 

 .عمارساد خالل جهود اإلصالح وإعادة اإلللحد من ممارسات الف

 ا إ توفير  لعمليات إعادة اإلعمار. ان حسن تصميمها وتبنيها وتنفيذهالضم طارا عمليا

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

 مويل وتنسيق تن يقوم بإدارة الأعمار وشراف على جهود التعافي وإعادة اإلتأسيس مكتب لإل

منيين والمانحين مشاركين اليالمكتب يتم تحديد أدوار ال السياسات المختلفة بين المانحين، وبتأسيس هذا

 الدوليين بدقة وبوضوح.

  عمار.وازي مع عملية التعافي وإعادة اإلومكافحة الفساد بالتوضع آلية لإلشراف 

 

بناء السالم المستدام في اليمن، عمار و"التعافي القتصادي وإعادة اإل في مجلة . دراسة3.9

 ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي"2020غسطس/أ

موضوع الدراسة من خالل خمس محاور تناول المحور األول التكلفة االقتصادية  صداراإلتناول هذا 

وتناول المحور الثاني اإلنعاش والتعافي  ،واالجتماعية للحرب والصراع )تقدير الخسائر واالضرار(

ي لرابع أولويات التعافوتناول المحور ا ،وتناول المحول الثالث اإلنعاش والتعافي االقتصادي ،االجتماعي

عمار لقطاعات البنية التحتية، اما المحور الخامس تناول إعادة البناء المؤسسي وبناء السالم وإعادة اإل

عمار وسنتعرض تعافي كونها تسبق مرحلة إعادة اإلواالجتماعي؛ وقد تم التركيز على مرحلة اإلنعاش وال

 الثاني: راسة حسب محاورها ابتداء من المحونتائج هذه الدر

 اإلنعاش والتعافي الجتماعي. 3.9.1

 ويتم اإلنعاش والتعافي االجتماعي من خالل:

هداف ، وتتمثل أمن الغذائي وسوء التغذيةنعدام األإر وتعزيز سبل كسب العيش ومواجهة الحد من الفق اولا:

 من خالل: اإلنعاش والتعافي للحد من الفقر

 ويات التي تتمثل بدعم تأسيس قاعدة بيانات دعم العمل المؤسسي واالستراتيجي، وذلك من خالل األول

عداد إاالسرة؛ ودعم الجهود الوطنية في شاملة تنبني على المسح االجتماعي واالقتصادي لميزانية 

الفقر وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتخفيف من الفقر في اليمن؛ وتأسيس نظام مستدام لمواجهة 

شاملة لرصد وتقييم أوضاع الفقر واالستعداد آلثار التغييرات نشاء نظم إواحتماالته في المستقبل؛ و

 .المناخية

  تعزيز سياسات متعددة القطاعات لصالح الفقراء، وذلك من خالل دعم الحماية االجتماعية والزراعة

والصيد لكسر حلقة الفقر؛ وبناء نظام حماية اجتماعية شاملة ومراعية للتغذية؛ دعم برامج ومبادرات 

ص عمل الئقة؛ والتركيز على صغار المزارعين والصيادين واالستجابة ألولويات توفير فر

 دعم ل الزراعة لتعزيز النمو االقتصادي في مجال بيات؛ ودعم أصحاب المشروعات الشباالمدير

 .الوظائف وتنمية المهاراتواستثمار 

 من خالل: لتعافي لتعزيز سبل كسب العيشهداف اإلنعاش واأتتمثل  

  سبل العيش وفرص التمكين االقتصادي والخدمات متعددة القطاعات لجميع فئات السكان.توفير 
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  زيز المرونة واالعتماد على من الغذائي لتعالمجتمعية واألصول اإلنتاجية واألتحسين سبل العيش

 .الذات

 جل فرص كسب العيش المستدام وتعزيز تقديم أعات الضعيفة بالطاقة الشمسية من دعم المجتم

 دمات االجتماعية.الخ

 .تأهيل وترميم البنى التحتية االجتماعية واالقتصادية، بدعم لجان تنمية المجتمعات المحلية 

 فرص عمل مؤقتة من خالل مشاريع التنمية المجتمعية. إيجاد 

 .تأسيس منشآت في شتى القطاعات الفرعية عبر لجان التنمية المجتمعية 

 باب من خالل برامج النقد مقابل العمل.تحسين فرص سبل كسب العيش للنساء والش 

  ا  بين النساء. خلق فرص عمل من خالل دراسات سوق العمل والتدريب على المهارات، وخصوصا

 عمال وتوفير مستلزمات تأسيسها.آت صغيرة من خالل التدريب على األتأسيس منش 

 من خالل:  التغذيةمن الغذائي وسوء نعدام األإي لمواجهة نعاش والتعافهداف اإلأتتمثل 

 من الغذائي، وذلك من خالل دعم استئناف دفع قم انعدام األالحد من العوامل المباشرة الستمرار تفا

م؛ دعم توفير نحاء البالد وفق اتفاق استكهولأي الخدمة بصورة مستدامة في جميع المرتبات لموظف

العمل وبرامج المساعدات الغذائية لى الغذاء؛ دعم توسيع برامج النقد مقابل إالقدرة على الوصول 

 مقابل تنمية األصول.

 من  األكثر تضرراا  تعزيز مجاالت األمن الغذائي وإنتاج الغذاء، من خالل دعم برامج مساعدة الفئات

ودعم توفير  تشغيل الطاقة الكهربائية ةعادإم توفير الوقود بصورة مستدامة، والصراع؛ ودعاستمرار 

أسعار ميسورة من اجل أنظمة الري الزراعية؛ دعم تعافي أسواق المدخالت أنظمة الطاقة الشمسية ب

والمنتجات الزراعية والحيوانية والصيد وتقديم الخدمات الالزمة والمواد األولية ودعم مجاالت 

التسويق والدعم االستثماري؛ استمرار دعم النازحين والعمل على توفير المعالجات لعودتهم وبناء 

 اج.األصول واإلنت

ا: اإلنعاش والتعافي في قطاعات التنمية البشرية والخدمات االجتماعية )الصحة  الحماية  –التعليم  –ثانيا

 االجتماعية(

 هداف اإلنعاش والتعافي في القطاع الصحي، من خالل:وتتمثل أ 

 ة تعميق التدخالت الطارئة في مجال الصحة اإلنجابيب العمل على استمرار وتوسيع الجهود الخاصة

واألمومة والطفولة عبر المؤسسات الصحية الوطنية وبالشراكة مع المنظمات األممية؛ والوقاية من 

مراض المنقولة والسيطرة عليها؛ تقديم خدمات الرعاية الحصة نتشار الكوليرا والدفتيريا، واألإ

 األولية األساسية على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية.

 اسبة لصرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي وتوفير الحوافز المالية عداد آلية سريعة ومنإ

 المجزية.

  ضمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشغيلية للخدمات الصحية، والعمل على رفع قدرة العامليين

 الصحيين.

 .دعم إعادة تأهيل المرافق الصحية 

  المتنقلة للنازحين.توفير المستلزمات الطبية واألدوية والخدمات الصحية 

 هداف اإلنعاش والتعافي في القطاع التعليمي، من خالل:أتتمثل  
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العملية التعليمة، من خالل صرف بدالت للمعلمين المنقطعة رواتبهم؛  ستمرارالضمان بقاء المدارس مفتوحة 

النازحين؛ وتوزيع مواد ل نشاء فصول دراسية للتعلم المؤقت لألطفاإوجبات مدرسية للبنين والبنات؛ و وتقديم

ثاث وكتب ومستلزمات للمدارس المستهدفة؛ توفير برامج متخصصة تتمحور حول الطفل في أنظافة و

يم جراء االمتحانات الوطنية؛ تقدإفي تمويل طباعة الكتاب المدرسي والمناطق المتضررة بشدة؛ المساعدة 

 لمين على تقديم مثل هذا الدعم.مما يتطلب بناء قدرات المع الدعم النفسي والعاطفي للطالب

إعادة تأهيل المدارس المتضررة والمدمرة من خالل ترميم المباني بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة؛ تدريب كادر التعليم المتخصص على جمع البيانات في حاالت الطوارئ وتحليلها؛ تقديم 

 القدرات المؤسسية على المدارس والمرافق التعليمية.المساندة الفنية والمالية لتطوير 

 :في اآلتي هداف اإلنعاش والتعافي لتحقيق الحماية الجتماعيةأتتمثل 

 التركيز على تأسيس نظام شامل ومستدام للحماية االجتماعية. 

 تعزيز قدرات صندوق الرعاية االجتماعية. 

  القدرة على التكيف واستئناف وتوسيع نطاق وضع تدخالت ذات أولوية في األمد القصير لمساندة

 البرامج االجتماعية.

  تصميم وتنفيذ برنامج للحماية االجتماعية تعزز برامج ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة

 .واالصغر

 .تعزيز الحماية االجتماعية لألسر الفقيرة ذات القدرات اإلنتاجية في مجالي الزراعة والصيد 

 جتماعية لألسر المحرومةدعم برامج الحماية اال. 

 . اإلنعاش والتعافي القتصادي3.9.2

 اوالا: استقرار االقتصادي الكلي: استقرار المالية العامة، االستقرار النقدي )سعر الصرف، واالسعار(

 اآلتي: هداف اإلنعاش والتعافي في المالية العامة، من خاللتتمثل أ

  بما يضمن تقليل االعتماد على التمويل التضخمي تنمية اإليرادات العامة وخصوصا الضريبية

 .والتمويل من اإليرادات النفطية على المدى الطويل

 السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود المقبولة اقتصاديا. 

 رفع كفاءة تخصيص االنفاق العام، بما يكفل رفع نسبة االنفاق االستثماري. 

 ر غير تضخمية واختيار اقلها كلفة اقتصادية ومالية تمويل عجز الموازنة العامة من مصاد

 واجتماعية.

 : هداف اإلنعاش والتعافي في الستقرار النقدي، من خاللتتمثل أ

لى االستقرار إعم جهود السالم المستدام المفضي د : من خالل ر الصرف والتعافي للعملة الوطنيةاستقرار سع

محدد من شأنها  آليةومجراها الطبيعي؛ والعمل وفق  لى نصابهاإوالسياسي الدائمين وعودة الحياة األمني 

و استراتيجية لتنمية وتنويع الصادرات غير أعداد خطة إكامل بين السياسات االقتصادية؛ وتحقق التنسيق والت

لى الداخل؛ التفاوض مع المجتمع إقطاب مدخرات المغتربين اليمنيين النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية؛ است

و أء من الديون السابقة عفاو اإلأطريق الودائع في البنك المركزي  دولي لدعم العملة الوطنية سواء عنال

 .و تأجيل السداد مع عدم احتساب فوائد للفترة المقبلةأفوائدها 

أسعار السلع األساسية ومعالجتها؛ تشجيع  رتفاعالدراسة االختناقات المسببة :  من خالل استقرار األسعار

تنفيذ اإلعفاءات الضريبية على المدخالت  ،لرقابة على أسعار السلع األساسيةالمنافسة ومحاربة االحتكار وا
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تطوير آليات الوصول للمحافظات بديناميكية  ،والمنشئات الصغيرة واالصغر الزراعية والطاقة المتجددة

المواد األساسية الغذائية اليها؛ تأمين زيادة رفع نسبة المخزون االستراتيجي عالية ومتابعة ضمان إيصال 

السلعي لمادتي القمح والدقيق في كل محافظة على حدة؛ تفعيل أنشطة دورية في حماية المستهلك والرقابة 

 .يةلى الحدود اآلمنة وتمويله من مصادر حقيقإعلى السلع؛ تخفيض عجز الموازنة  التموينية والسعرية

 .البطالةل وتوفير فرص عمل والحد من التشغي

تحفيز النمو في القطاعات اإلنتاجية )القطاع النفطية والقطاعات غير النفطية وقطاع الزراعة والصيد 

 .وقطاع الصناعة والخدمات(

 . أولويات التعافي وإعادة العمار لقطاعات البنية التحتية، وتتمثل بالقطاعات التالية:3.9.3

  االتصاالت وتقنية المعلوماتقطاع  

 قطاع الطاقة  

 قطاع النقل. 

 قطاع المياه والصرف الصحي. 

 قطاع اإلسكان. 

 إعادة البناء المؤسسي وبناء السالم الجتماعي. 3.9.4

اوالا: العناصر األساسية للبناء المؤسسي باعتباره شرط الزما للشروع في إعادة بناء البنى التحتية 

 وتتمثل باآلتي: واإلنتاجية والخدمية

  صياغة عقد اجتماعي واقتصادي ومؤسسي جديد )دستور( يركز في بعده المؤسسي واالقتصادي

على تعزيز الثقة لدى المواطنين بالدولة ومؤسساتها وحماية الفئات األكثر ضعاف في المجتمع، 

تعزيز الشراكة وإيجاد مناخ استثماري مالئم لتوجهات القطاع الخاص وداعم له بصورة تسهم في 

 مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وزيادة دورهما االقتصادي واالجتماعي.

 في إعادة البناء المؤسسي، بمعنى التركيز على إعادة بناء المؤسسات الحكومية بشقيها  يةالشمول

 المادي والبشري والتركيز على إعادة بناء القدرات.

 في اليمن. رعماعادة اإلت التجارب السابقة إلتجاوز إخفاقا 

 

 

 

ا: المتطلبات الداعمة إلعادة البناء المؤسسي وبناء السالم االجتماعي، وتتمثل باآلتي:  ثانيا

  لى نصابها ويضع إالة الصراع والحرب ويعيد األمور لى اتفاق سالم شامل ومستدام ينهي حإالتوصل

ات الصراع ويلغي كل المظاهر معالجات لكل التحديات واالشكاالت وخاصة الناتجة عن تداعي

المسلحة وعلى النحو الذي يجعل السالح المتوسط والثقيل حصريا بيد الدولة، مع تنظيم حيازة وحمل 

 السالح الشخصي.

  اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية وضمان حماية حرية حقوق

 االنسان.

  االجتماعي من خالل خلف الفرص االقتصادية المنصفة لجميع المناطق اليمنية تعزيز التماسك

وبصورة تسهم في خلق فرص العمل الالئقة للجميع والتركيز على األشخاص والفئات والمناطق 
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األكثر تأثرا وضعفا، تساعد في الحد من الفقر والتهميش للفئات او المناطق كونها ستمثل بؤرا جديدة 

 للصراع.

 وإعادة بناء وإعمار كافة  المؤسسات الخدمية واإلنتاجية بما اإلدارة العامة  والعمل على تحسين ،

 .ينهض بمتطلبات المرحلة 

  ،ضرورة تبني اجندة لإلصالح السياسي واالقتصادي لمعالجة االختالالت في بنيان الدولة اليمنية

باألخص في جانب السياسات االقتصادية واالتفاق على األولويات االقتصادية للحكومات القادمة، و

 الكلية التي تعزز النمو االقتصادي وتعمل على توفير السلع والخدمات األساسية.

 الدراسة الميدانية :

 . نتائج الدراسة الميدانية4

 اهيم الرئيسية للكوارث وإعادةالمفحول البؤرية  مجموعاتالفي  الدراسةعينة  نتائج استجابات تحليلبعد      

اسات أبرز ما خرجت به الدر ، بجانب استعراض عمار في اليمن تجارب ومبادرات إعادة اإل،وعمار اإل

حول استراتيجيات إعادة  عينة البحثتوزعت استجابة   ،عمار في اليمنالسابقة حول موضوع إعادة اإل

ما قبل انتهاء النزاع ل باستراتيجيات مرحلة ، وتتمثمن حيث التنفيذ عمار في اليمن ضمن ثالثة مراحلاإل

بعد انتهاء النزاع مرحلة استراتيجيات  تليها  ثم، الى ان ينتهي الصراع  بهاويستمر العمل  ()المرحلة الحالية

 عمارإعادة اإل، ومرحلة كثرلى سنة على االإشهر أ 6من  هاويمتد مرحلة تنفيذ (استراتيجيات التعافي) مباشرة

ل النزاع مباشرة، وقببعد انهاء  ايبعد مرحلة التعافي مباشرة  ها ويبدأ تنفيذ عمار(إعادة اإلاستراتيجيات )

األطر المؤسسية  حول  عينة البحثافراد  نقاش ات ، نستعرض نتائج الدخول في سرد هذه االستراتيجي

 ، وهي كما يلي : مار ضمن مراحلها الثالث في اليمنعلقانونية إلدارة عمليات إعادة اإلوا

   عمليات العمار في اليمن. إلدارة الهيئة العليا .4.1

عمار واالشراف على تنفيذها في مختلف ة هو اعداد استراتيجيات إعادة اإلإن الهدف من انشاء هذه الهيئ

شراف على تطبيق هذه االستراتيجيات وتعديلها، داد االستراتيجيات والتنظيم، واإلالمراحل الزمنية وتهتم بإع

ذه االستراتيجيات ه مسئولية التقييم والمتابعة والحشد المحلي والوطني والدولي لعمليات تنفيذهوتتولى أيضا 

 ن تتمتع هذه الهيئة بالخصائص التالية:أوالتمويل لها و

 داري ومؤسسي.إاءها بمرسوم رئاسي وذات استقالل نشإن يتم أ 

  على سلطاته.ن تحدد سلطات هذه الهيئة بشكل واضح ويصادق مجلس النواب أيجب 

  تتكون هذه الهيئة من وحدات فرعية تتمثل بوحدة التخطيط ووضع االستراتيجيات، وحدة التنسيق

 العالقات العامة، ووحدة المراقبة والتقييم، وحدة الشئون القانونية، وحدة اإلدارة المالية.

  حينبروتكوالت واضحة ومرنة ومشجعة مع الشركاء والمانن يكون للهيئة العليا أيجب.  

  دارته بالمشاركة مع الجهات المانحة إعمار في اليمن يتم نشاء صندوق مركزي إلعادة اإلإيجب

دارة المالية االشراف على الصندوق المبرمة مع تلك الجهات وتتولى اإلبحسب االتفاقات والتدخالت 

 بحسب اللوائح والقوانين الضابطة والمحققة للنزاهة والشفافية.

  عن التعقيدات  عمار مرونة وسلسلة في اإلجراءات بعيداا ئة العليا إلدارة اإلن يكون للهيأيجب

 .الراديكالية في المؤسسات الحكومية

 مصادقة الهيئة  عمار هيئات مستقلة تنتشر في مختلف ربوع اليمن حاصلة علىيتولى تنفيذ عمليات اإل

والضامنة التي تؤكد قدرة هذه الهيئات عمار بحسب اللوائح والتشريعات الضابطة العليا إلعادة اإل

 بتنفيذ العمليات المناط بها.
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 عمار ليست معنية بتوفير رواتب موظفين المكاتب الفرعية المصادقة من قبلها.هيئة العليا إلعادة اإلال 

 عمار المحلية و وحدات اإلأعمار من خالل مكاتب لمحلية بالهيئة العليا إلعادة اإلترتبط المجالس ا

التشريعات  ضمن طائلة كونة الهيئة العليا على حد سواء وتمن خالل مصادقة المجلس ومصادقتعتمد 

داري وصالحيات نافذه ضمن إطار اختصاصها بعيد عن تأثير إللهيئة العليا وتتمتع باستقالل  النافذة

 المجلس المحلي.

  من قبل الهيئة  بالدعمجل تشجيع التعاون األهلي يتم عمل صناديق مالية محلية مستقلة وتحظى أمن

مر الذي والمحققة للنزاهة والشفافية، األ امنةعمار ويخضع للقوانين والتشريعات الضالعليا إلعادة اإل

 .ريافرات على أوسع مستوى في القرى واألسيشجع المباد

 من  عمار في اليمن مصرح ومرخصمل هيئات محلية مستقلة إلعادة اإليحق للمانحين الدوليين ع

الدولة  طر قانونية واضحة بما يحفظ سيادةأعمل وفق تن أو ،عمار في اليمنقبل الهيئة العليا إلعادة اإل

الصندوق المركزي لهيئة إعادة  ن تمر التمويالت الخاصة بهم عبرأوحفظ السلم االجتماعي، و

في تمويل  %50ن يسهم الشريك صاحب الهيئة المحلية بنسبة ال تقل عن أعمار في اليمن، واإل

مبرم مع عمار بصفة عامة مالم يكن هناك استثناء بحسب العقد الإلعادة اإلمشروعات الهيئة العليا 

 عمار.الهيئة العليا إلعادة اإل

 عمار في اليمن بوعي محدث عن سير أنشطة اإلعمار بعمل تقرير استقوم الهيئة العليا إلعادة اإل

جل الحشد وخلق نماذج أجل المراقبة المجتمعية ومن أعلى المستوى المحلي والدولي من  ويشارك

 النجاح.

 م المدنية لى المحاكإحالة القضايا إعمليات فساد بالوثائق واألدلة و تقوم الهيئة العليا بالكشف عن أي

ما يضمن خلق الثقة لدى و المديريات التي تقع ضمن دائرة االختصاص، بأالمحلية في المحافظات 

 عمار الذاتي.منهم رافد قوي وفعال في إعادة اإلمر الذي سيجعل الناس، األ

  : ا لهدف الدراسة  إلعادة االعمار في اليمن.المناسبة  االستراتيجيات  تحديد النتائج  الميدانية وفقا

   في اليمن: . الستراتيجيات المقترحة إلعادة العمار4.2

شاملة  ،وقائيةاستراتيجيات لإلعمار  تتضمن مجموعة من المبادئ وهي : أن تكون  أن اليمن بحاجة إلى

، وقد  توصلت نتائج الدارسة إلى تحقق االستدامة، وومرنة  ، وتمثل جزء من خطط التطوير المستقبل،

 ضرورة العمل ضمن ثالث مراحل وهي :

  :النزاع )المرحلة الحالية(انتهاء مرحلة ما قبل استراتيجيات  المرحلة األولى تتضمن  .4.2.1

مرحلة جمع المعلومات ووضع التوقعات والسيناريوهات المحتملة، وبناء على هذه المعلومات  هذه  تعتبر

لوقاية والتخفيف من أثر الكارثة سيتم وضع السياسات والخطط واالستراتيجيات وتوزيع األدوار لالستعداد وا

 :اآلتي كما ه اإلجراءاتوفق هذوستتوزع االستراتيجيات  صراعو الأ

 الستراتيجيات الوقائية: 

لى تحقيق دعم إو الكوارث وفي ذات الوقت تسعى أ هي استراتيجيات تهتم بمنع نشوب بؤر جديدة للصراع

 نهاء النزاع وتتمثل باآلتي:إبناء السالم و

السالم والتعايش والقبول : وذلك من خالل تبني أنشطة تشجع مبادرات استراتيجية تعزيز السلم الجتماعي

باآلخر، ويتم استهداف المناطق ذات الحساسية وذات التوتر المجتمعي وتعزيز القناعة لدى المجتمع ونخبه 

والحد من العنف القائم على النوع االجتماعي والتنمر على الفئات الضعيفة  بمخاطر استمرار النزاع

 .والمهمشة
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لى إن تسعى أين األطراف المختلفة المتنازعة ودعم مبادرات الصلح ب من خاللتتم : استراتيجية بناء السالم

 .لى دور القضاء والنظام العدلي في اليمنإيها الجميع، وفي ذات الوقت تسعى إيجاد أرضية مشتركة يعيش ف

و غير أو صحية أات المتوقع تعرضها لكوارث بيئية : وذلك من خالل تجهيز المجتمعاستراتيجية المواجهة

و حتى نزاع بالوسائل الالزمة التي تمكن السكان من مواجهة هذه التهديدات وتحقق لهم أمن الكوارث ذلك 

 النجاة والسالمة.

: وذلك من خالل تحقيق االستقرار بمختلف نواحيه االقتصادي واألمني والبيئي ستراتيجية دعم الستقرارا

والسياسي من خالل ضبط أسعار العملة ودعم استمرار أنشطة البنك المركزي وعودة الحكومة ومزاولة 

، والحرص على عدم تدهور األوضاع والحفاظ على استمرار الخدمات الشغالة والحيلولة دون توقفها أنشطتها

 البقاء عند الوضع الحالي في أسوأ الحاالت ما لم يكن في اإلمكان القيام بالتحسينو

: وذلك من خالل الحرص على توفير مخزون سلعي من المواد الغذائية األساسية من الغذائياستراتيجية األ

التسهيالت  تلبي احتياجات السكان لمدة ثالثة أشهر على األقل وينبغي اشراك وتشجيع القطاع الخاص ومنحه

 والحوافز.

ة المجتمعية في مكافحة : وذلك من خالل تشجيع مبادرة المناصرمنشراك المجتمع في األإاستراتيجية 

 ن المواطن شريك وصانع أساسي لألمن.أالجريمة و

دعم االستقرار « درجة األهمية لهذه االستراتيجية» 1األهمية النسبية الستراتيجية نأ نجد وفي الشكل المجاور

%، وفي المرتبة الثانية 95تساوي 

سالم بأهمية أتت استراتيجية بناء ال

استراتيجية  %، اما91نسبية بلغت 

شراك إجية يالمواجه واسترات

% لكل 84المجتمع في االمن مثلتا 

ة منها، وبلغت األهمية النسبي

 %،82االستراتيجية االمن الغذائي 

اما استراتيجية تعزيز السلم 

% من 78االجتماعي حصلت على 

هذا من ناحية  حيث اهمتها النسبية

ناحية أخرى نالحظ من الشكل ومن 

ن جميع االستراتيجيات أأدنى 

استراتيجية تعزيز السلم االجتماعي فهي تقع ضمن فترة  اعد مهمة جداا  فترة االستجابةالوقائية تقع في حدود 

                                                           
 عضوا  46لقد بلغ عدد أعضاء عينه الدراسة المشاركين في جميع المجموعات البؤرية  -1
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 : االهمية النسبية لالستراتيجيات الوقائية5شكل 
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البؤرية المركزة جماع جميع الحلقاتإبحسب  االستجابة مهمة

 

  بدائل استجابة عينه الدراسة وفقاالستراتيجيات الوقائية  درجة االهمية: 6شكل 

 1تي التطبيق فيهاالوقائية حسب المحافظات ال والجدول التالي يستعرض األهمية النسبية لالستراتيجيات

 : االهمية النسبية لالستراتيجيات الوقائية حسب المحافظات2جدول 

 االستراتيجيات الوقائية #

األهمية  األهمية النسبية

النسبة 

للمجتمع 

 الكلي
 تعز عدن صنعاء

 %78 %81 %78 %75 تعزيز السلم االجتماعي 1

 %91 %92 %95 %85 بناء السالم 2

 %84 %84 %82 %87 المواجهة 3

 %95 %95 %95 %93 دعم االستقرار 4

 %82 %89 %75 %82 االمن الغذائي 5

 %84 %89 %90 %72 اشراك المجتمع في االمن 6

 

 

 

 :التخفيفاستراتيجيات 

                                                           
 الوقائية تباالستراتيجياانظر الملحق لالطالع على البيانات األولية لعينه الدراسة الخاصة  1
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او الكوارث على المواطنين والمجتمع والدولة بشكل عام  صراعيجيات تهتم بالتقليل من أثر الهي استرات

 وتتمثل باآلتي:

وذلك من خالل حشد الجهود اإلنسانية في دعم المجتمعات المتضررة والضعيفة والهشة،  استراتيجية اغاثية:

 .والنازحين في الجوانب الغذائية واالجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية

حشد الجهود والشراكة مع المنظمات الدولية والشخصيات النافذة للقيام  تتمثل في : واتيجية تعزيز الثقةاستر

بمبادرات تحيد المدنيين ومبادرات االفراج وتبادل االسرى، ومبادرات لخلق مبادئ مشتركة تؤمن بها جميع 

  .ات جنيف(األطراف بعدم استهداف المواطنين والبنى التحتية وفقا للقانون الدولي اإلنساني )اتفاقي

: وذلك من خالل تسخير اإلمكانات وتمكين المؤسسات الحكومية من استراتيجية تفعيل مؤسسات الدولة

ن تحقق االستقرار أمؤسساتها غير مستقرة فال يمكنها العودة الى ارض الوطن؛ فاذا كانت الحكومة ب

ر النفط والغاز وتحصيل الموارد ها، ويتضمن ذلك عودة مجلس النواب، وأيضا تمكين الدولة من تصديلمواطني

 المختلفة.

عمار وتأهيل المرافق الضرورية والتي تمثل إويتم  : وتنفذ في المناطق المستقرةعمار طارئةإاستراتيجية 

 أولوية ملحة وبتأهيلها سيكون لها تأثير إيجابي مباشر وسريع.

لى تشجيع القطاع الخاص مثل إذلك من خالل تبني مبادرات تهدف  : ويتماستراتيجية تحفيز القطاع الخاص

تسهيل تدفق البضائع ومرونة حركة النقل الداخلي ويتم تبنى هذه المبادرات من قبل جميع أطراف النزاع، 

 .وأيضا فتح الموانئ وتأهيلها

دعم تفعيل « درجة األهمية لهذه االستراتيجية» 1ن األهمية النسبية الستراتيجيةأوفي الشكل المجاور نجد 

%، وفي المرتبة 94مؤسسات الدولة 

الثانية أتت استراتيجية تعزيز الثقة 

%، اما 85بأهمية نسبية بلغت 

%، 84استراتيجية االغاثة قد اتت 

وبلغت األهمية النسبية الستراتيجية 

%، وأخيرا 78عادة االعمار الطارئة ا

أتت استراتيجية تحفيز القطاع بأهمية 

هذا من ناحية  78% 65نسبية بلغت 

ومن ناحية أخرى نالحظ من الشكل أدنى 

االستراتيجية االغاثية واستراتيجية ان 

تعزيز الثقة واستراتيجية تفعل مؤسسات 

بة مهمة جداا، الدولة تقع ضمن االستجا

عمار الطارئة ة اإلاما استراتيجي

واستراتيجية تحفيز القطاع الخاص تقع 

 .بحسب اجماع جميع الحلقات البؤرية مهمةالن االستجابة مض

                                                           
 عضوا  46جموعات البؤرية لقد بلغ عدد عينه الدراسة المشاركين في جميع الم -1
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االستراتيجيات التخفيف

 االهمية النسبية الستراتيجيات التخفيف : 7شكل 
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 وفق بدائل استجابة عينه الدراسة تخفيفاالستراتيجيات ال درجة االهمية :8شكل 

 1التي تم التطبيق فيهات التخفيف حسب المحافظات والجدول التالي يستعرض األهمية النسبية الستراتيجيا

 حسب المحافظات التخفيفستراتيجيات ال: االهمية النسبية 3جدول 

 التخفيفاستراتيجيات  #

األهمية  األهمية النسبية

النسبة 

للمجتمع 

 الكلي
 تعز عدن صنعاء

 %84 %84 %82 %87 اغاثية 1

 %85 %84 %88 %83 تعزيز الثقة 2

 %94 %91 %95 %97 تفعيل مؤسسات الدولة 3

 %78 %72 %77 %85 اعمار طارئة 4

 %65 %69 %63 %63 تحفيز القطاع الخاص 5

 

 استراتيجيات لالستجابة الطارئة:

واالحداث المفاجئة هي استراتيجيات تهتم باالستجابة السريعة والمنظمة في حال حدوث الكوارث الطارئة 

 ومنها : و طارئةأالغير متوقعة 

وفقا لهذا االستراتيجية يتم التدخل ألغراض اإلغاثة الطارئة لألحداث السيئة  استراتيجية الطوارئ الغاثية:

و اوبئة في منطقة ماء، أها في حال حدث زلزال او فيضانات التي قد تحصل بشكل مفاجئ ويتم تفعيل العمل ب

عمار لديها اإلمكانات والموارد المالية الالزمة اإل إلعادةاو حرائق وعليها ينبغي ان تكون الهيئة العليا 

 .والصالحيات في الشروع المباشر والسريع في إجراءات اإلنقاذ واالسعاف

                                                           
 التخفيف تباستراتيجياانظر الملحق لالطالع على البيانات األولية لعينه الدراسة الخاصة  1
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% وهي تقع ضمن حدود 74ة ن األهمية النسبية لهذه االستراتيجيأ أدنىوكما نالحظ من الشكل التوضيح 

 بحسب اجماع جميع الحلقات البؤرية المركزة االستجابة مهمة

 

   بدائل استجابة عينه الدراسة وفق الطوارئ االستراتيجيات درجة االهمية :9شكل 

 1تم التطبيق فيهاتي ت التخفيف حسب المحافظات الوالجدول التالي يستعرض األهمية النسبية الستراتيجيا

 : : االهمية النسبية الستراتيجيات الطوارئ حسب المحافظات4جدول 

 الطوارئاستراتيجيات  #

األهمية  األهمية النسبية

النسبة 

للمجتمع 

 الكلي
 تعز عدن صنعاء

1 
استراتيجية الطوارئ 

 %74 %77 %72 %75 االغاثية

 . استراتيجيات ما بعد النزاع مباشرة )مرحلة التعافي(.  4.2.2

لها يتم عمار فخالمرحلة التي تسبق عمليات إعادة اإللى تحقيق التعافي وهي الإتسعى هذه االستراتيجيات 

، وتمثل استراتيجيات عمال الحربية وتفتح الطرقات ويتم االفراج عن االسرى.. الخعودة النازحين وتتوقف األ

  وهي :  عمارركيزة أساسية للدخول في عملية اإله المرحلة هذ

: يبدأ تفعيل هذه االستراتيجية فور انتهاء الصراع مباشرة ومن خاللها يتم تنفيذ السالمبناء استراتيجية 

ا، وأيضا تسعى مبادرات متنوعة توعي الناس بأهمية السالم وتقبل االخر وتوضح لهم بشاعة الحرب وآثاره

لى دعم الدولة في إيجاد اطر قانونية تجرم اعمال العنف، ومبادرات تشجع الناس في إهذه االستراتيجية 

 التخلص من األسلحة.

رضاء إمبادرات المصالحة بشتى أنواعها و: خالل هذه المرحلة يجب تبني استراتيجية العدالة الجتماعية

والعمل ن يحظوا بالتكريم والتعويض أجل الوطن وأتضحياتهم من ن تعتبر أالمظلومين وتطيبهم نفوسهم و

وخلق أرضية مشتركة وأيضا تشجيع المبادرات اإلعالمية الشاملة التي تعزز  خفيف حده االختالفاتعلى ت

 و الفئوي او المذهبي.أو التنمر الفردي أيم كل عمل من شأنه يثير الضغينة هذه المرحلة والتصدي وتجر

يواء أماكن اإلنهاء جميع مخيمات النزوح وإلى إوتسعى هذه االستراتيجية  لى المنزل:إلعودة استراتيجية ا

و المرافق الحكومية وذلك من خالل حصر جميع تجمعات النازحين وتوفير لهم أالمختلفة كالمدارس 

                                                           
 الطوارئ تباستراتيجياانظر الملحق لالطالع على البيانات األولية لعينه الدراسة الخاصة  1
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العودة( التي  للتأقلم عنداالحتياجات الالزمة )تعويضهم وبناء منازلهم المدمرة وإعادة تأهيلها وحوافز مالية 

 لى قراهم ومدنهم التي أتوا منها قبل الصراع.إتمكنهم من العودة 

: من خالل هذه االستراتيجية يتم التعاقد باتباع نهج المقاولين وبعد تحديد استراتيجية التعمير الطارئ

و دولية ويتم أء محلية من قبل شركات كبيرة سوا االحتياجات بحسب األولويات الطارئة الشروع في التعمير

استهداف الطرقات الحيوية والمدارس والموانئ والمطارات وقطاعات البنية التحتية األساسية كهرباء وماء 

 عمار الشامل.ت ستعتبر ركيزة أساسية لمرحلة اإلوصحة الخ، ألن اعمار هذه القطاعا

االستمرار بأنشطة اإلغاثة الغذائية : من خالل هذه االستراتيجية يتم ل للجوع ل للمرضاستراتيجية 

للمجتمعات الضعيفة والمعدمة وتوسيع انتشار الخدمات الصحية المتنقلة وإيجاد مشاريع كثيفة العمالة واعتماد 

 استراتيجية النقد مقابل العمل وفي حال الفئات الضعيفة يتم تفعيل دور صندوق الضمان االجتماعي.

وتخفيض األسعار المحلية  العملةلى تعزيز إ: تسعى هذه االستراتيجية مبكراستراتيجية التعافي القتصادي ال

لى المستوى التي كانت عليه قبل اندالع الحرب وتعزيز دور البنك المركزي وتمكين المالية العامة للدولة إ

فين من مزاولة مهامها وتشغيل الموانئ والمطارات وتصدير الغاز والمشتقات النفطية، وصرف رواتب الموظ

 .بشكل دائم دون انقطاع

لى تحفيز القطاع الخاص إه االستراتيجية : تهدف هذالخاص والمشاريع الصغيرة استراتيجية دعم القطاع

لى توسيع إاطر، كما تهدف هذه االستراتيجية وتوفير الضمانات الالزمة لممارسة مهامه بسهولة دون مخ

تخلق المشاريع الصغيرة والتي تخلق عماله كثيرة وتوجيه أنشطة مؤسسات اإلقراض والتمويل األصغر والتي 

حوافز اإلقراض في اتجاهات ومجاالت محددة كالقطاع الزراعي والحيواني او السمكي مثال )قطاعات 

 .انتاجية(

ع التشكيالت نهاء جميإلى إ : حيث تستهدف هذه االستراتيجياتلى الحياة الطبيعيةإالعودة استراتيجية 

 هؤالءاستيعاب رة النزاع حيث يتم التي كانت منخرطة في العمليات القتالية اثناء فت غير رسميةالالعسكرية 

و بحسب دراسة تعد أو ضمن المؤسسات االخرى، أينخرطوا ضمن مؤسسات جيش الدولة، اما لالمقاتلين 

نوا أصحاب مشاريع لتحديد الرغبات ويتم تقديم المكافئات المجزية مقابل تخليهم عن السالح وتأهيلهم ليكو

 .صراعة بعيدا عن الوالعمل على عودتهم الى الحياة الطبيعي صغيرة وإعادة ادماجهم في المجتمع

عية الداعمة لألمن، لى تبني المبادرات المجتمإ: تهدف هذه االستراتيجية من مسئولية جماعيةاستراتيجية األ

منة لديمومة جميع أنشطة إعادة أساسية ضامن أرضية محفزة للمستثمرين ويعتبر ركيزة حيث يعتبر األ

حياء القيم النبيلة في المجتمع اليمني إمان في أوساط الناس وإعادة ، ويشمل ذلك بث اإلحساس باألعماراإل

وكذلك تشجيع مبادرات نزع األلغام ومبادرات الحماية للفئات الضعيفة، وتعزيز شراكة األقسام الشرطية مع 

 القضاءالمجتمع، ودور المحاكم و

عالم عالمي يحد من اإلإت وعقد اجتماعي لى تبني مبادراإ: تسعى هذه االستراتيجية عالم البناءاستراتيجية اإل

ال يكون منبرا للحشد إو عالم يستند على الحجة والبينةن يكن عمل اإلأوالنزاع و صراعاتالهدام الذي يثير ال

يتم تبنى جميع المبادرات اإلعالمية البناءة التوعوية في و المناطقي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أالطائفي 

 .المؤسساتيةعمار والمساءلة االجتماعية والشفافية جاالت اإلمجال بناء السالم وم

: يعتبر وجود الدولة امرا أساسيا في خلق االستقرار وسوف تتبنى هذه استراتيجية إعادة مؤسسات الدولة

الدولة اليمنية الحديثة، ابتداء من االستفتاء على الدستور وتشكيل األقاليم االستراتيجية مبادرة بناء مؤسسات 

 والمحليات وتعزيز شكل نظام الحكم الذي المتوافق عليه اليمنيين.
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االستراتيجيات حيث تعتبر استراتيجية إعادة مؤسسات الدولة األهمية النسبة لهذه  ويستعرض الشكل التالي

لى الحياة الطبيعية إهمية نسبية الستراتيجية العودة %، وأيضا بلغت األ100ذات أهمية نسبية مطلقة بلغت 

ن بقية االستراتيجيات حصلت على أ% لكل منها، وكما نالحظ 98لمبكر واستراتيجية التعافي االقتصادي ا

% 80ال تقل عن  أهمية نسبية

عدى استراتيجية دعم القطاع 

الخاص والمشاريع الصغيرة 

حيث بلغت أهميتها النسبية نحو 

70% 

 

 

 

 

 

الي لى الشكل التإوكذلك وبالنظر 

 اتن جميع االستراتيجيأنالحظ 

ن منطقة االستجابة تقع ضم

استراتيجية دعم  امهمة جداا، عد

القطاع الخاص والمشاريع 

 المناقشات مجموعاتفراد أجماع أعضاء وإمنطقة االستجابة مهمة وذلك بحسب الصغيرة فهي تقع ضمن 

  تطبيقها في المحافظات المعنية. البؤرية المركزة التي تم
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تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة

الصحة

البنية التحتية

التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي

ي
اف
تع

 ال
ت

جيا
تي
را

ست
ا

 عافيالت الستراتيجيات النسبية االهمية: 10شكل 
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  وفق استجابات أفراد العينه  :  استراتيجيات التعافي11شكل 

 1تي تم التطبيق فيهات التعافي حسب المحافظات الاألهمية النسبية الستراتيجيا الجدول التالي  يستعرض

 :  االهمية النسبية الستراتيجيات التعافي حسب المحافظات5جدول 

 استراتيجيات التعافي #

األهمية  األهمية النسبية

النسبة 

للمجتمع 

 الكلي
 تعز عدن صنعاء

 %88 %94 %83 %87 بناء السالم 1

 %94 %98 %90 %93 العدالة االجتماعية 2

 %91 %97 %90 %85 العودة الى المنزل 3

 %91 %100 %92 %82 التعمير الطارئ 4

 %96 %98 %95 %95 ال للجوع ال للمرض 5

 %98 %98 %98 %97 التعافي االقتصادي المبكر 6

7 
دعم القطاع الخاص والمشاريع 

 %72 %68 %68 الصغيرة
70% 
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 %98 %100 %100 %95 لى الحياة الطبيعيةإالعودة  8

 %86 %95 %82 %82 االمن مسئولية جماعية 9

 %95 %100 %92 %93 االعالم البناء 10

 %100 %100 %100 %100 إعادة مؤسسات الدولة 11

 

 إعادة العمار. استراتيجيات مرحلة 4.2.3

الملحقيات الدبلوماسية والسفارات في  واصبحتنتهاء من مرحلة التعافي وشعور الناس بالسالم بعد اإل  

 يتم الشروع في تنفيذ هذه االستراتيجيات:مزاولة نشاطها 

تم تراتيجية ي: وتمتد هذه االستراتيجية خمس سنوات على األكثر ومن خالل هذه االسعادة المدنإاستراتيجية 

يتم اتباع رع ومنشئات خدمية وفي هذا الجنب في المدن الرئيسية من مباني وشوا ه الصراععمار ما دمرإ

 عمال كثيرة.أوهذه االستراتيجية سوف تخلق فرص نهج التحديث والتطوير، 

عمار، إعادة اإل : وتهدف هذه االستراتيجية تبني مبادرات المجتمعات المحلية فياستراتيجية العمار الذاتي

 إلعادةو هيئات خاصة بها أجتمعات المحلية على تشكيل مكاتب الم االستراتيجية على تشجيع حيث ستعمل

مل هذه الوحدات و المغتربين وتعأالسكان المحلين  عمار ذات صناديق مستقلة ممولة من تبرعات ومنحاإل

معينة لمشاريع  لحوافز والمشاركة بنسبعمار التي بدورها سوف تتولى تقديم ااإل إلعادةالهيئة العليا  بإشراف

 عمار.بين المجتمعات في أنشطة إعادة اإلأجواء تنافسية  هذه الوحدات، وخلق

جل تنفيذ الطرق أحشد الدعم والمبادرات والمنح من إلى : تسعى هذه االستراتيجية استراتيجية النقل

 .نحاء البالدأتيجية والجسور واالنفاق في جميع االسترا

لى توفير المشاريع التعليمية لجميع السكان من خالل إ: تسعى هذه االستراتيجية التعليم الشاملاستراتيجية 

بناء المدارس بما يتناسب مع عدد السكان وبالمثل بناء الجامعات الكبيرة والمعاهد المهنية والتقنية القادرة 

 لفتاة من التعليم.على استيعاب جميع مخرجات التعليم األساسي، وتجريم حرمان ا

لى القضاء على البطالة وذلك من خالل تشجيع إ: تهدف هذه االستراتيجية المشروعات الصغيرةاستراتيجية 

 مبادرات مؤسسات التمويل األصغر في تأهيل وتمكين الشباب من امتالك المشروعات الخاصة بهم.

لى تشجيع إتسعى هذه االستراتيجية  :عمارقدرات القطاع الخاص في إعادة اإل شراك وتعزيزإاستراتيجية 

 و دوليين.أيع بالشراكة مع مقاولين خارجيين القطاع الخاص واشراكه في تنفيذ بعض المشار

: ستهتم هذه االستراتيجيات بتشجيع اإلدارات المحلية استراتيجية تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة

من خالل تشجيعها وتمكينها من استغالل الفرص المتوفرة في مختلف المناطق بتوسيع وتعزيز إيراداتها 

 لديهم، االمر الذي سيعود على هذه المديريات بالخير.

عمار في القطاع الصحي ويعتبر لى تبني مبادرات إعادة اإلإ: تسعى هذه االستراتيجية استراتيجية الصحة

  .شراك القطاع الخاص امر أساسي في هذا القطاعإ

لى توفير البنية التحتية إلى تشجيع المبادرات الهادفة إ: تسعى هذه االستراتيجية ة التحتيةاستراتيجية البني

  .الضرورية في قطاع الكهرباء والطاقة واالتصاالت
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ف من الحاالت المصابة : لقد خلف النزاع مئات االالاستراتيجية التكافل المجتمعي والدمج الجتماعي

رامل وتسعى هذه من النساء األ لفاآلاالسر التي فقدت المعيل ومئات لى عشرات االالف من إباإلضافة 

لى تشجيع مبادرات التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي للفئات الضعيفة والهشة والنساء إاالستراتيجية 

 وتعزيز دور المجتمع المحلي في تبني هذه الشريحة والوقوف بجانبها.

األهمية النسبة لهذه االستراتيجيات حيث تعتبر استراتيجية البنية التحتية واستراتيجية  الشكل التالي يستعرض 

ن بقية أ%، وكما نالحظ 100ية مطلقة بلغت تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة ذات أهمية نسب

حصلت على أهمية االستراتيجيات 

% عدى 90نسبية ال تقل عن 

عمار الذاتي يتي اإلاستراتيج

 شراك وتعزيزإواستراتيجية 

قدرات القطاع الخاص في إعادة 

عمار حيث بلغت األهمية النسبية اإل

% على 87% و88لكل منهما 

الترتيب وذلك بحسب استجابة 

جميع أعضاء المجموعات البؤرية 

 المركزة.

 

 

 

ن أتالي نالحظ الشكل ال يوضحو

 جميع االستراتيجية تقع ضمن منطقة االستجابة مهمة جداا 

97%

88%

96%

98%

98%

87%

100%

99%

100%

94%

اعادة المدن

االعمار الذاتي

النقل

التعليم الشامل

المشروعات الصغيرة

اشراك وتعزيز قدرات القطاع الخاص في إعادة 
االعمار

تعزيز إيرادات المحليات وايرادات الدولة

الصحة

البنية التحتية

التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي

ر
ما

ع
ال
 ا
دة

عا
 ا
ت

جيا
تي
را

ست
ا

 عادة االعمارمية النسبية الستراتيجيات اااله : 12شكل 
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 استجابه أفراد  عينه الدراسة   وفقعمار عادة اإلإ:  استراتيجيات 13شكل 

 

تي تم التطبيق حسب المحافظات ال عمارإعادة اإلاألهمية النسبية الستراتيجيات  الجدول التالي يستعرض

 1فيها

 عمار حسب المحافظاتعادة اإلإ: االهمية النسبية الستراتيجيات 6جدول 

 عماراستراتيجيات إعادة اإل #
األهمية النسبة  األهمية النسبية

 تعز عدن صنعاء للمجتمع الكلي

 %97 %100 %98 %93 عادة المدنإ 1

 %88 %92 %83 %87 عمار الذاتياإل 2

 %96 %100 %92 %95 النقل 3

 %98 %97 %100 %98 التعليم الشامل 4

 %98 %95 %100 %98 المشروعات الصغيرة 5

6 
الخاص شراك وتعزيز قدرات القطاع إ

 عمارفي إعادة اإل
83% 87% 91% 87% 

                                                           
 (2وجزء ، 1جزء إعادة االعمار ) تباستراتيجياانظر الملحق لالطالع على البيانات األولية لعينه الدراسة الخاصة  1
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7 
تعزيز إيرادات المحليات وايرادات 

 الدولة
100% 100% 100% 100% 

 %99 %100 %100 %97 الصحة 8

 %100 %100 %100 %100 البنية التحتية 9

 %94 %100 %92 %90 التكافل المجتمعي والدمج االجتماعي 10

 

 

 التوصيات:

 :عمار في اليمنشأنها التحضير لعمليات إعادة اإل لقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات من

،  تعمل بمرسوم رئاسينشاءها إعمار ويتم اإل إلعادةاستحداث هيئة عليا الجهات الرسمية  ينبغي على -1

 على :

 ن يتم التدخل من خاللها أممي ضمن استراتيجياتها الحالية وتبني االحتياجات االنسانية وفقا للتقرير األ

 .عبر صندوق الهيئة العليا

 .تبني االستراتيجيات الواردة في هذ الدراسة 

 ويضمن االستقاللية والفعالية.عداد مشروع قانون ينظم عمل هذه الهيئة إيجب على مجلس النواب  -2

 توصيات داعمة للمنظمات : -3

 يحفظ سيادة الوطن دون العمل في  موحد عمار ضمن إطار وطني ومؤسسيتبنى أنشطة إعادة اإل

  .إطار منفصل ومنفرد

 إلعادةعداد األطر القانونية واإلدارية للهيئة العليا إت المانحة والمنظمات الدولية في شراك الجهاإ 

 بما يعزز ثقتهم بها ويرسخ الشراكة معها. عماراإل

 مثل هذه الدراسات.الجهات الرسمية لالمنظمات الدولية و دعم 

  عمار على مستوى المناطق والمديريات بحيث تعطي صور أكثر تشجيع ودعم دراسات إعادة اإل

ا   .وضوحا وعمقا
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