
1 إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو 2018

إعادة اإلعمار ما بعد النزاع في اليمن: 
إطــــار عمــــــل مؤّسســــي

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق 

.)CARPO(

اتســمت الجهــود الســابقة إلعــادة اإلعمــار مــا بعــد النزاع 
أو الكــوارث الطبيعيــة يف اليمــن بضعــف التنســيق، 
ومحدوديــة  الدولييــن،  املانحيــن  توقعــات  وارتفــاع 
قــدرات الحكومــة اليمنيــة ىلع اســتيعاب املســاعدات 
ــى عــدم تحقــق تغييــر  وتنفيــذ املشــاريع، ممــا أدى إل

ــل. ــدى الطوي ــوس ىلع امل ملم
يف ضــوء هــذه الــدروس املســتخلصة مــن ســياقات 
مشــابهة ملــا بعــد النــزاع وكذلــك مــن املاضــي اليمنــي 
ــة  ــاد بني ــاه إيج ــات أدن ــز السياس ــرح موج ــه، يقت نفس
ــتقبلية  ــار مس ــادة إعم ــة إلع ــة وقوي ــية واضح مؤسس
يف اليمــن، تتمثــل يف هيئــة عامــة دائمــة ومســتقلة 
ــل  ــيق العم ــن وتنس ــل ىلع تمكي ــار، تعم ــادة اإلعم إلع
ــي ستؤســس  ــة الت ــار املحلي ــب إعــادة االعم ــن مكات بي
ىلع املســتوى املحلــي يف املناطــق املتأثــرة بالصراع 
او الكــوارث الطبيعيــة. وال يأتــي هــذا املقتــرح نتيجــة 
للــدروس الســابقة فقــط، ولكــن أيضــا اســتجابة للحاجــة 
امللحــة ملثــل هـــذه الهيئــة للبــدء يف التخطيــط 

وتنفيــذ مشــاريع إعــادة اإلعمــار بأفضــل مــا يمكــن. 
يجــب أن يكــون لهــذه الهيئــة املعنيــة بإعــادة اإلعمــار 
صالحيــات واضحــة إلدارة جميــع املهــام املطلوبــة يف 
عمليــة إعــادة اإلعمــار يف أعقــاب النــزاع الحالــي، وأيضــا 
ــا  ــس إدارته ــم مجل ــي أن يض ــة. وينبغ ــات املقبل األزم
ــب  ــها نائ ــة، وأن يرأس ــاب املصلح ــن أصح ــة م مجموع
رئيــس الــوزراء لشــؤون إعــادة اإلعمــار لضمــان حصولهــا 
ــذ  ــي أن تتخ ــا ينبغ ــم. كم ــتويات الدع ىلع أىلع مس
نهجــا مؤسســيا مختلطــا شــاماًل ومتعــدد املســتويات، 
وأن تمتلــك خطــة واضحــة طويلــة األمــد لبنــاء قــدرات 
الدولــة. عليهــا كذلــك أن تنشــئ وحــدة رصــد وتقييــم 
خاصــة بهــا إلثبــات االلتــزام بالشــفافية. األهــم مــن ذلــك 
ــع  ــب م ــن كث ــل ع ــح للعم ــار واض ــع إط ــا وض أن عليه

جميــع أصحــاب املصلحــة.
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المقدمة
االضطــراب  مــن  عقــود  إلــى  اليمــن  الحالــي يف  النــزاع  يعــود 
السياســي واالقتصــادي. وأيــة جهــود إلعــادة اإلعمــار يف املســتقبل 
ســتكون مهمــة شــاقة. فعلــى ســبيل املثــال تظهــر تقديــرات 
البنــك الدولــي ان قرابــة ربــع شــبكة الطــرق قــد هدمــت إمــا جزئيــا 
أو كليــا يف عشــر مــدن يمنيــة تــم فيهــا املســح خــالل العــام ٢٠١٦، 
إضافــة إلــى تراجــع إنتــاج الطاقــة إلــى النصــف، وكذلــك تدميــر قرابــة 
نصــف شــبكات امليــاه والصــرف الصحــي. ومــع تفاقــم حــدة الصــراع 
منــذ ذلــك العــام، يتوقــع أن مســتوى الدمــار يفــوق تلــك التقديــرات 

بشــكل كبيــر.

يف أوائــل عــام 2017 أعلنــت األمــم املتحــدة أن اليمــن يمثــل أســوأ 
ــل  ــى إبري ــام، وحت ــة الع ــول نهاي ــم؛ وبحل ــانية يف العال ــة إنس أزم
إلــى مســاعدات  22.2 مليــون يمنــي بحاجــة  ٢٠١٨ كان حوالــي 
إنســانية، منهــم 8.4 مليــون إنســان معرضيــن لخطــر املجاعــة . 
ــي  ــج املحل ــاض يف النات ــن انخف ــي م ــاد اليمن ــى االقتص ــد عان وق
ــادت 40%  ــن أف ــن 2015 و2017، يف حي ــبة ٤٧.١% بي ــي بنس اإلجمال
مــن األســر عــن فقــدان مصــدر دخلهــا األساســي . وقــد تــم تعليــق 
معظــم الخدمــات العامــة، ممــا أدى إلــى خســارة 16 مليــون شــخص 
القــدرة ىلع الوصــول إلــى ميــاه صالحــة للشــرب وفقــدان 16.4 
مليــون شــخص القــدرة ىلع الحصــول ىلع رعايــة صحيــة مناســبة. 

ويف الواقــع املعــاش حاليــا ال توجــد دالئــل ىلع انتهــاء 
النــزاع قريبــا. لكــن يتوجــب ىلع أصحــاب املصلحــة املعنييــن 
ــاء  ــدء يف إرس ــرعة الب ــن س ــم يف اليم ــالم دائ ــق س بتحقي
األســاس إلطــار إعــادة اإلعمــار يف أعقــاب توقــف الحــرب 
كونهــا مهمــة عاجلــة. وقــد أثبتــت التجــارب الدوليــة أن مــن 

ــار.  ــادة اإلعم ــط إلع ــرًا يف التخطي ــدء مبك ــرورة الب الض

خالد حميد
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يتكون هذا املوجز والذي هو مبني ىلع ورقة بحثية تفصيلية )ورقة بيضاء( ىلع األقسام التالية:

القســم األول: تــم فيــه اســتعراض تجــارب اليمــن الســابقة يف التعــايف وإعــادة اإلعمــار بعــد الكــوارث  •
الطبيعيــة والصراعــات املســلحة.

القســم الثانــي:  قــدم مقترحــا لنمــوذج مؤسســي جديــد إلعــادة اإلعمــار يتولــى إدارة سياســات/برامج  •
اإلعمــار، عبــر إنشــاء هيئــة مســتقلة إلعــادة اإلعمــار والتنســيق بيــن جميــع أصحــاب املصلحــة. 

ــذ  ــت وجــودة تنفي ــوال ودقــة توقي ــة ضمــان التدفــق الســليم لألم ــد كيفي ــى تحدي ــة إل تســعى هــذه الورق
مشــاريع إعــادة اإلعمــار بعــد الحــرب. كمــا أن التقريــر يؤكــد ىلع أهميــة حوكمــة ويمننــه الهيئــة – أي قيــادة 
هــذا الجهــد مــن قبــل اليمنييــن والحــرص ىلع إشــراك وتأييــد جميــع أصحــاب املصلحــة اليمنييــن. مــن شــأن 
هــذا اإلطــار الشــامل أن يبنــي قــدرة الدولــة اليمنيــة ىلع تلبيــة االحتياجــات والحقــوق األساســية ملواطنيهــا، 

ممــا يضــع البــالد ىلع طريــق االســتقرار الدائــم.

جهود إعادة اإلعمار السابقة يف اليمن

ــات  ــة والنزاع ــوارث الطبيعي ــع الك ــة م ــارب طويل ــرًا لتج ــار، نظ ــادة اإلعم ــدة إلع ــارب عدي ــن تج ــت اليم خاض
املســلحة، ففــي العقــود األخيــرة، أصابــت اليمــن العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، فقــد أدى الزلــزال الــذي وقــع 
ــدرت قيمــة الخســائر  ــن بجــروح، وق ــة 1500 آخري ــة 2500 إنســان وإصاب ــل قراب ــى مقت ــار عــام 1982 إل يف ذم
التــي ســببها الزلــزال بـــ2 مليــار دوالر. بالرغــم مــن أن املكتــب التنفيــذي إلعــادة إعمــار أضــرار زلــزال ذمــار، الــذي 
أنشــئ بعــد الزلــزال، قــام ببنــاء وحــدات ســكنية مقاومــة للــزالزل إال أن معظمهــا لــم تســكن إلــى اليــوم وذلــك 
ــا  ــااًل أيض ــذي فع ــب التنفي ــن دور املكت ــم يك ــة. ل ــات املحلي ــات املجتمع ــة ملتطلب ــا الثقافي ــدم مالءمته لع
ــام  ــرة يف ع ــوت وامله ــات حضرم ــببت فيضان ــا تس ــة. كم ــيق والرقاب ــدودة ىلع التنس ــه املح ــبب قدرت بس
ــار دوالرا . وبالرغــم مــن نجــاح صنــدوق إعــادة إعمــار حضرمــوت واملهــرة  2008 بخســائر قــدرت بنحــو 1.6 ملي
يف إشــراك أصحــاب املصلحــة املحلييــن، لكنــه افتقــر إلــى آليــة تنســيقية وإطــار رقابــي فعــال. ولــم يتمكــن 
الصنــدوق مــن االســتفادة مــن مبلــغ الـــ210 مليــون دوالر الــذي خصــص لــه بشــكل كامــل، فقــد تمكــن مــن إنفاق 

%70 فقــط مــن إجمالــي التمويــل املتــاح لــه.

ــزاع املتكــرر يف محافظــة صعــدة  ــات املســتمرة. فقــد أدى الن ــك شــهدت اليمــن ســنوات مــن االضطراب كذل
ــون  ــي 600 ملي ــدر بحوال ــرار تق ــبب يف أض ــن، وتس ــة آالف آخري ــات وإصاب ــل املئ ــى مقت ــن 2004 و2010 إل بي
ــة،  ــة اليمني ــن الحكوم ــون دوالر م ــا 55 ملي ــة قدره ــدة بموازن ــار صع ــادة إعم ــدوق إلع ــئ صن ــد أنش دوالر . وق
إال أنــه أهمــل البنيــة التحتيــة العامــة لصالــح إعــادة بنــاء املمتلــكات الخاصــة، كمــا واجــه اتهامــات واســعة 
النطــاق بـ”التحيــز يف إعــادة اإلعمــار”، حيــث توجهــت جهــود إعــادة اإلعمــار إلــى مناطــق دون أخــرى بناء ىلع 

ــوالءات الشــخصية وليــس الحاجــات املحليــة.  ال

 وقــد بلغــت تكلفــة ســيطرة تنظيــم القاعــدة ىلع محافظــة أبيــن ومــا تــال ذلــك مــن عمليــات قتاليــة يف 
الفتــرة 2012-2011 قرابــة ـ580 مليــون دوالر . خصصــت موازنــة لصنــدوق إعــادة إعمــار أبيــن بمبلــغ 46.5 مليــون 
دوالر، غيــر أن الصنــدوق لــم يقــدم شــيئا يذكــر الســتيعاب هــذا التمويــل، وســرعان مــا ســاءت ســمعته نتيجــة 
ــكال  ــت بأش ــون دوالر أنفق ــدوق أن 4.2 ملي ــم الصن ــر تقيي ــدر تقري ــد ق ــالس. وق ــاد واالخت ــوء اإلدارة والفس س

احتياليــة و1.4 مليــون دوالر منحــت كتعويضــات ملســتفيدين وهمييــن.

ــن  ــدات املانحي ــتيعاب تعه ــريع اس ــذي لتس ــب التنفي ــئ املكت ــن، أنش ــن الدوليي ــب املانحي ــاء ىلع طل  وبن
ــم يكــن  ــك، ل ــة بعــد أحــداث عــام 2011 . ومــع ذل ــاء قــدرات الدول ودعــم سياســات اإلصالحــات عــام 2012 لبن
لــدى املكتــب الصالحيــة السياســية الالزمــة للتغلــب ىلع مقاومــة الــوزارات التــي اعتبــرت املكتــب منافســا 
لهــا. عندمــا اســتولى املقاتلــون الحوثيــون ىلع صنعــاء أواخــر 2014، تراجعــت قــدرة املكتــب التنفيــذي ىلع 
العمــل. وىلع الرغــم مــن املحــاوالت الالحقــة إلحيائــه، فــإن تمويــل املانحيــن للمكتــب انتهــى منتصــف العــام 

2015؛ ومــع تدهــور الحالــة األمنيــة، تــم ســحب تمويــل املكتــب.

http://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No1_Ar.pdf
http://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No1_Ar.pdf
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مــع ذلــك، فــإن لــدى اليمــن أمثلــة ناجحــة ملبــادرات مبتكــرة الســتيعاب أمــوال املانحيــن وتقديــم الخدمــات 
العامــة، وإن لــم تكــن يف ســياق مــا بعــد النــزاع . فمنــذ منتصــف التســعينات، عملــت وكاالت شــبه مســتقلة 
بالتــوازي مــع الحكومــة املركزيــة لتقديــم الخدمــات العامــة وبالــذات يف املناطــق الريفيــة. فقــدم مشــروع 
األشــغال العامــة، وصنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، والصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، نموذجــا لتوفيــر خدمــات 
تتســم بالكفــاءة والفعاليــة والشــفافية يف اليمــن. لــدى كل مــن هــذه املؤسســات ســلطة قانونيــة مصممــة 
بعنايــة توفــر اســتقاللية كافيــة مــع االحتفــاظ بعالقــة محــددة جيــدًا مــع الحكومــة. وهــي هيئــات مســتقلة 
ولهــا نظمهــا الخاصــة الشــفافة والفعالــة، وتتخــذ نهجــا المركزيــا تقــوده املجتمعــات املحليــة، وقــد اجتذبــت 
بذلــك مســتوى أىلع مــن انخــراط الجهــات املانحــة وتمويلهــا. إال أنهــا ُصّممــت لتكــون بديــاًل قصيــر األجــل 

فقــط؛ حيــث ال توجــد اســتراتيجية واضحــة لكيفيــة دمجهــا بشــكل دائــم يف الهيــكل الحكومــي.

التطلع قدمًا إلعادة إعمار اليمن بعد انتهاء النزاع

ــذ  ــاعدات أو تنفي ــتيعاب املس ــن اس ــة م ــار اليمني ــادة اإلعم ــود إع ــن جه ــم تتمك ــاله، ل ــح أع ــو موض ــا ه كم
ــار يف  ــادة اإلعم ــه إلع ــاد علي ــادرات الســابقة نموذجــا ناجحــا يمكــن االعتم ــر املب املشــاريع بنجــاح. وال توف
املســتقبل، ال ســيما وأن الدمــار الحالــي يفــوق بكثيــر مــا أحدثتــه الكــوارث أو النزاعــات الســابقة. ومــع ذلــك، 
ثمــة إمكانيــة للبنــاء ىلع املخطــط املؤسســي للمكتــب التنفيــذي، وباملثــل، الشــروع يف تدخــالت إعــادة 
اإلعمــار مــن خــالل نمــاذج محليــة لديهــا مزايــا الفهــم العميــق للمجتمــع، واالنتشــار الوطنــي، والقــوى العاملــة 

املهنيــة مثــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة ومشــروع األشــغال العامــة.

يقتــرح موجــز السياســات أن تكــون الخطــوة القادمــة إلعــادة االعمــار يف اليمــن هــي إيجــاد إطــار مؤسســي 
اســتباقي للتعامــل مــع مــا خلفــه الصــراع القائــم أو مــع أيــة كــوارث قادمــة، ويتطلــب ذلــك انشــاء هيئــة عامــة 
دائمــة ومســتقلة إلعــادة اإلعمــار، تعمــل ىلع تمكيــن وتنســيق العمــل بيــن مكاتــب إعــادة االعمــار املحليــة 

التــي ستؤســس ىلع املســتوى املحلــي يف املناطــق املتأثــرة بالصــراع او الكــوارث الطبيعيــة. 

وتتركــز مهــام هــذه الهيئــة حــول إدارة جميــع املهــام املطلوبــة يف عمليــة إعــادة اإلعمــار، مثــل التخطيــط 
الحالــي واملســتقبلي يف مرحلــة مــا بعــد النــزاع أو إعــادة اإلعمــار؛ تصميــم السياســات؛ التمويــل وجمــع األمــوال؛ 
والتنســيق مــع جميــع أصحــاب املصلحــة. كمــا ينبغــي ىلع هيئــة إعــادة اإلعمــار أن تحتفــظ باملهام األساســية 

الالزمــة لعمليــة شــفافة: الرقابــة والتقييــم؛ اإلبــالغ؛ واإلشــراف ىلع املشــاريع الوطنيــة االســتراتيجية. 

ولتحقيق هذه املهام، يتوجب ىلع الهيئة أن: 

تكون هيئة عامة ومستقلة.  •

ــا  • ــة به ــح خاص ــا لوائ ــون لديه ــؤولياتها، ويك ــلطاتها ومس ــا وس ــدد مهامه ــي يح ــوم رئاس ــأ بمرس تنش
للمشــتريات وتوظيــف األفــراد وسياســة األجــور.

يضــم مجلــس إدارة هيئــة إعــادة اإلعمــار ممثليــن مــن أصحــاب املصلحــة: ممثليــن عــن مجتمــع املانحيــن  •
)ســواء مــن داخــل مجلــس التعــاون الخليجــي أو مــن الجهــات املانحــة الدوليــة(؛ ممثليــن عــن مجلــس 
الــوزراء؛ ممثليــن عــن القطــاع الخــاص؛ باإلضافــة إلــى املديــر التنفيــذي لهيئــة إعــادة اإلعمــار. وينبغــي أن 
يــرأس مجلــس اإلدارة نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون إعــادة اإلعمــار لضمــان أىلع مســتوى مــن الدعــم لهــذه 
الهيئــة. كمــا ينبغــي أن تقتصــر مســؤوليات املجلــس بشــكل واضــح وصــارم ىلع املســتوى االســتراتيجي، 
بمــا يكفــل امتــالك اإلدارة التنفيذيــة لهيئــة إعــادة اإلعمــار املرونــة الالزمــة لتنفيــذ خطــط إعــادة اإلعمــار 

ىلع نحــو فعــال.
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تنشــأ مكاتــب محليــة تعمــل ككيانــات إلدارة العمليــات ىلع املســتوى املحلــي. ســتقوم الهيئــة العامــة  •
إلعــادة اإلعمــار بتفويــض الصالحيــات إلــى املكاتــب املحليــة، ويقتــرح إنشــاء هــذه املكاتــب يف عــدن 
ــم وتخطيــط جهــود إعــادة  ــة حــول تصمي ــب املحلي ــز مهــام هــذه املكات وصنعــاء وصعــدة وتعــز. تترك
اإلعمــار ىلع املســتوى املحلــي. كمــا يتوجــب ىلع الهيئــة العامــة إنشــاء مكاتــب إضافيــة يف املناطــق 

األخــرى التــي تأثــرت بالصــراع او أيــة كــوارث طبيعيــة. 

ينبغــي أن تتبــع هيئــة إعــادة اإلعمــار عمليــة تنافســية شــفافة وقائمــة ىلع الجــدارة لتعييــن مديرهــا  •
ــن )ىلع  ــار بتعيي ــادة اإلعم ــة إع ــس إدارة هيئ ــوم مجل ــب أن يق ــا يج ــا. كم ــع موظفيه ــذي وجمي التنفي
حســب ترشــيحات املديــر التنفيــذي( مــدراء مكاتــب إعــادة اإلعمــار املحليــة بنفــس ااَلليــة. وينبغــي اتبــاع 
نفــس سياســة التوظيــف للمكاتــب املحليــة للموظفيــن إلنجــاز أعمــال إعــادة اإلعمــار بفعاليــة وســرعة.

تعتمــد الهيئــة نهجــا مؤسســيا مختلطــا، بحيــث يشــمل أصحــاب املصلحــة اليمنييــن الرئيســيين: الحكومة  •
املركزيــة، الســلطات املحليــة، املنظمــات غيــر الحكوميــة املحليــة، القطــاع الخــاص، ومؤسســات شــبه 
حكوميــة كالصنــدوق االجتماعــي للتنميــة ومشــروع األشــغال وغيرهــا. وألنــه مــن غيــر العملــي االعتمــاد 
فقــط ىلع الحكومــة املركزيــة الضعيفــة إلعــادة اإلعمــار بعــد النــزاع مباشــرة يف جميــع أنحــاء اليمــن، 
ــي  ــي تل ــنوات الت ــتراتيجي؛ ويف الس ــط االس ــط يف التخطي ــة فق ــة املركزي ــارك الحكوم ــي أن تش ينبغ
النــزاع، يجــب أن يتــم التركيــز ىلع تنفيــذ مشــاريع صغيــرة يف املقــام األول يف املجتمعــات املتضــررة 
وأيضــا يف جميــع أنحــاء اليمــن. إن التركيــز ىلع احتياجــات املناطــق املتضــررة ال يعنــي بالضــرورة تجاهــل 

بقيــة البــالد، خاصــة إذا أدى استشــعار املحســوبية إلــى ســخط شــعبي ىلع الدولــة. 

ينبغي أيضا تكريس الجهود الحتياجات وتنمية النساء والشباب والفئات املهمشة. •

يجــب أن تعمــل هيئــة إعــادة اإلعمــار ىلع إنشــاء صنــدوق مشــترك لجميــع املانحيــن. يمكــن إدارة هــذا  •
ــن  ــي. ويمك ــي أو إقليم ــة دول ــك تنمي ــار وبن ــادة اإلعم ــة إع ــل هيئ ــن قب ــتركة م ــة مش ــدوق بصف الصن
ــن،  ــوال املانحي ــع أم ــة لجم ــة الحكوم ــن ميزاني ــتقل ع ــل ومس ــاب منفص ــدوق حس ــذا الصن ــون له أن يك
وينبغــي أن يتــم تدقيــق حســاباته بشــكل روتينــي مــن قبــل منظمــة مســتقلة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 

ــابات . ــة الحس ملراجع

نائب رئيس الوزراء

الهيئة العامة إلعادة اإلعمار 

مجلس االدارة

المدير التنفيذي

 االدارة
مكتب تعزالفنية مكتب عدن
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ينبغــي ىلع هيئــة إعــادة اإلعمــار أن تنشــئ وحــدة رقابــة وتقييــم خاصــة بهــا. يمكــن لهــذه الوحــدة  •
أن تعمــل بالتعــاون والتنســيق مــع هيئــات الرقابــة والتقييــم املوجــودة بالفعــل يف الحكومــة اليمنيــة، 
ــس األىلع  ــاد واملجل ــة الفس ــا ملكافح ــة العلي ــة الوطني ــبة والهيئ ــة واملحاس ــزي للرقاب ــاز املرك كالجه
ــؤوليتها  ــن مس ــار ع ــادة اإلعم ــة إع ــر هيئ ــا، تعب ــة به ــم خاص ــة وتقيي ــدة رقاب ــائها وح ــاء. بإنش للقض

ــار. ــادة اإلعم ــأن إع ــة بش ــة الوطني ــن امللكي ــة م ــة مقبول ــاظ ىلع درج ــع الحف ــفافيتها، م وش

ــد  • ــل لتوطي ــة األج ــتراتيجية طويل ــة اس ــار خط ــادة اإلعم ــة إع ــدى هيئ ــون ل ــب أن تك ــم، يج ــكل أع بش
وتحديــد أولويــات تمويــل إعــادة اإلعمــار مــن مــوارد يمنيــة. يمكــن توقــع تمويــل خارجــي وافــر ىلع املــدى 
ــل  ــات أن تكف ــذه السياس ــأن ه ــن ش ــل. م ــط والطوي ــدى املتوس ــض ىلع امل ــد ينخف ــه ق ــر، ولكن القصي

ــة األجــل عنــد انخفــاض التمويــل الخارجــي. توفيــر األمــوال الكافيــة لجهــود التعميــر الطويل

وإلدارة العالقة مع أصحاب املصلحة، يتوجب ىلع الهيئة: 

التنســيق بشــكل وثيــق مــع الحكومــة اليمنيــة ىلع جميــع املســتويات. يجــب أن يكــون لــكل مســتوى  •
مــن املســتويات الحكوميــة نطــاق واضــح مــن املشــاركة، بحيــث تعمــل الســلطات املحليــة بالتعــاون مــع 
ــة إعــادة  ــن تعمــل هيئ ــراح املشــاريع، يف حي ــادرة ىلع اقت ــة، وتكــون ق ــار املحلي ــب إعــادة اإلعم مكات
ــوم  ــي. يق ــتوى الوطن ــتراتيجي ىلع املس ــط االس ــة ىلع التخطي ــة املركزي ــع الحكوم ــة م ــار العام اإلعم
مجلــس الــوزراء بتوفيــر حصــة الحكومــة اليمنيــة مــن التمويــل واملســاهمات العينيــة، كمــا تواصل الــوزارات 
التنفيذيــة تقديــم الخدمــات العامــة الجاريــة، وتقديــم البيانــات املتعلقــة باملشــاريع املخططــة، وإدارة 
مشــاريع التعميــر بعــد إكمالهــا. ويف املقابــل، تقــدم هيئــة إعــادة اإلعمــار للحكومــة املركزيــة توصيــات 
فنيــة، بمــا يضمــن تعزيــز قــدرة الحكومــة ىلع الحفــاظ ىلع املشــاريع املنجــزة. وينبغــي للعالقــات بيــن 

مكاتــب إعــادة اإلعمــار ىلع املســتويات املحليــة أن تتبــع نفــس النمــط.

أن تثبــت للشــركاء الدولييــن التزامهــا بالشــفافية والفعاليــة. يشــير وجــود ممثلــي املانحيــن يف مجلــس  •
إدارة هيئــة إعــادة اإلعمــار إلــى شــراكة حقيقيــة بيــن اليمــن واملانحيــن الدولييــن واإلقليمييــن، ويمكــن 
توقيــع اتفــاق رســمي بيــن الحكومــة والجهــات املانحــة الدوليــة يضمــن توضيــح أدوار الشــركاء الدولييــن، 
وتحديــد آليــة لالمتثــال، وتشــجيع املانحيــن ىلع تقديــم التمويــل ىلع املــدى القصيــر والطويــل، وكذلك 

تحديــد االلتزامــات الحكوميــة، وضمــان امللكيــة الوطنيــة لبرامــج إعــادة اإلعمــار.

ــد  • ــل وتوري ــاص تموي ــاع الخ ــن للقط ــث يمك ــار: حي ــادة اإلعم ــة إع ــاص يف عملي ــاع الخ ــمل القط أن تش
ــدرة ىلع  ــور الق ــار أن تط ــادة اإلعم ــة إع ــي ىلع هيئ ــار. وينبغ ــادة اإلعم ــود إع ــات وجه ــذ متطلب وتنفي
إقامــة شــراكات متينــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وأن تشــرف ىلع مناقصــات تنافســية للمشــاريع، 

ــة قــدر اإلمــكان. وأن تســتمد خدماتهــا مــن املصــادر املحلي

أن تعامــل املنظمــات غيــر الحكوميــة واملجتمعــات املحليــة كشــريك أساســي يف إعــادة اإلعمــار. ال أحــد  •
يعــرف احتياجــات املجتمــع املحلــي أفضــل مــن أبنــاء املجتمــع نفســه: فهــم لديهــم الخبــرة يف تحديــد 
األولويــات األكثــر أهميــة ملجتمعاتهــم، ويمكــن لهــذه املجتمعــات أن تمثــل قنــاة هامــة للحصــول ىلع 
املعلومــات حــول تقــدم عمليــة إعــادة اإلعمــار. كمــا يتوجــب ىلع املنظمــات غيــر الحكوميــة أن توفــر 
حلقــة وصــل هامــة بشــكل خــاص مــع املجموعــات املتضــررة مــن النــزاع، ممــا يجعــل احتياجــات هــذه 
الفئــات وشــواغلها جــزءًا مــن عمليــة إعــادة اإلعمــار، وكذلــك القيــام بالــدور الرقابــي ىلع تنفيــذ مشــاريع 
ــة والنســاء والشــباب  ــع املجتمعــات املحلي ــا يمكــن أن تعقــد جلســات استشــارية م ــار. كم إعــادة االعم
والفئــات املهمشــة. كمــا يمكــن للجامعــات واملراكــز البحثيــة واالستشــارية وجمعيــات األعمــال أن توفــر 

مصــدرًا للمقترحــات املهنيــة املســتقلة والتقييــم واملشــورة.
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ىلع عمليــة إعــادة اإلعمــار يف اليمــن أن تتبــع نموذجــا يســتجيب للحقائــق ىلع أرض الواقــع، ويبنــي قــدرة 
الدولــة، ويضمــن الشــفافية، وينســق بيــن األطــراف ذات العالقــة بكفــاءة. يجــب أن تعــزز الثقــة ليــس فقــط 
ــب أن  ــا يج ــن. كم ــوم املواطني ــة وعم ــية اليمني ــلطات السياس ــن الس ــا بي ــن أيض ــة ولك ــات املانح ــع الجه م
ــار. ينبغــي  ــن إلعــادة اإلعم ــة اليمنيي ــع الحفــاظ ىلع ملكي ــن م ــن الدوليي ــع املانحي ــد م تنســق بشــكل جي
تركيــز الجهــود ليــس فقــط ىلع املناطــق املتضــررة ولكــن ىلع الســكان اليمنييــن ككل، ويتمثــل ذلــك يف 
توفيــر الخدمــات األساســية وخلــق فــرص عمــل يف جميــع املناطــق. فاحتماليــة العــودة إلــى النــزاع تكــون 
أقــل إذا كان الســكان منشــغلين بأعمــال تعــود عليهــم باملــال واملنفعــة. كمــا أن احتمــال دعمهــم للســالم 
أكبــر إذا كانــوا يشــعرون بزيــادة الرفاهيــة، ويــرون تحســنا يف تقديــم الخدمــات العامــة، ويســمعون أخبــارًا عــن 
مشــاريع التنميــة الناجحــة. ىلع هــذا النحــو، ســيكون لنمــوذج مؤسســي إلعــادة اإلعمــار يؤكــد ىلع امللكيــة 

الوطنيــة والشــفافية والشــمولية فرصــة كبيــرة لتوطيــد الســالم ىلع املــدى الطويــل.

ــواردة يف هــذه  ــات ال ــدا يف اليمــن. التوصي ــي وســفارة مملكــة هولن ــن االتحــاد األوروب ــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم م ــة: ت - مالحظ
الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية للمشــاركين يف منتــدى قيــادات التنميــة، وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات 
االســتراتيجية أو شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق )CARPO( أو أي أشــخاص أو منظمــات 
أخــرى ينتمــي إليهــا أي مــن املشــاركين. كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف االتحــاد 

األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.

عن الكاتب

خالــد حميــد، اقتصــادي تنمــوي ومحاســب قانونــي، عمل كخبيــر سياســات عامــة يف املكتــب التنفيذي 
للحكومــة اليمنيــة لتســريع اســتيعاب املســاعدات ودعــم إصــالح السياســات، كمــا أجــرى برامــج بحثيــة 
ملنظمــات غيــر حكوميــة دوليــة بــارزة يف اليمــن، بمــا يف ذلــك برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي والبنــك 
الدولــي ووزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة ومنظمــة كيــر ومنظمــة أوكســفام. شــغل حميــد عــدة مناصب 
ــادي  ــل اقتص ــه كمحل ــك عمل ــا يف ذل ــي، بم ــزي اليمن ــك املرك ــاءات يف البن ــوث واإلحص ــرة البح يف دائ
ونائــب مديــر، وهــو حاليــا املديــر العــام ملؤسســة تأميــن الودائــع املصرفيــة يف اليمــن. يحمــل حميــد 
شــهادة ماجســتير يف السياســات االقتصاديــة مــن مركــز اقتصاديــات التنميــة يف كليــة ويليامــز بواليــة 
ــات املتحــدة، والتــي نالهــا مــن خــالل برنامــج منحــة دراســية مشــترك بيــن  ماساتشوســتس يف الوالي

اليابــان والبنــك الدولــي، كمــا يحمــل أيضــا درجــة البكالوريــوس يف املحاســبة والتدقيــق.
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قيادات التنمية: 

رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية السابقد. إسماعيل الجند

أستاذ مساعد يف التاريخ يف جامعة عدند. أسمهان العلس

النائب األول لألمين العام ملؤتمر الحوار الوطنيد. أفراح عبد العزيز الزوبة 

استاذة جامعية وباحثة يف داسات النوع االجتماعي بجامعة صنعاءد. انطالق املتوكل

وزير النقل السابقم. بدر محمد باسلمة

أستاذ يف جامعة صنعاءد. جالل إبراهيم فقيرة

مديرة شركة استشارة اليمن، عضو فريق اإلصالحات االقتصاديةجميلة علي رجاء

خبير تنمية دوليةجيهان نواف عبد الغفار

رجل أعمال، رئيس املجلس األهلي يف عدن، عضو فريق اإلصالح االقتصاديم. خالد عبد الواحد نعمان

وزير النفط واملعادن السابقم. رشيد الكاف

أكاديمية وعميدة سابقة لكلية العلوم اإلدارية بجامعة عدن، دكتوراه يف االقتصاد د. سعاد عثمان يافعي
الزراعي

وزير التجارة والصناعة السابق، عضو سابق يف البرملان، وعضو سابق يف الهيئة الوطنية د. سعد الدين بن طالب
العليا ملكافحة الفساد

خبير تنمية اقتصادية وموارد بشريةعثمان الحدي

رجل اعمالعلي محمد الحبشي

وكيل وزارة املياه والبيئةم. عمار ناصر العولقي

مستشار اقتصاديعمر العاقل

عضو سابق يف لجنة التحضير الفني ملؤتمر الحوار الوطنيماجد املذحجي

مدير تطوير األعمال يف مجموعة هائل سعيد أنعممازن محمود أمان

رجل أعمالمحمد عقيل شهاب

وزير املالية السابق ورئيس هيئة الجمارك السابقد. محمد منصور  زمام

الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة واالستثمار ووزير السياحة السابقنبيل الفقيه

وزير الخدمة املدنية السابقنبيل شمسان

أستاذ دكتور يف الشؤون املالية بجامعة صنعاء، سيدة أعمال وعضو مؤتمر الحوار د. نجاة جمعان
الوطني،  ورئيسة قطاع سيدات األعمال يف غرفة التجارة اليمنية



إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو 82018

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا 
باألبحـــاث  عالقـــة  لـــه  فيمـــا 
ـــع  ـــادل، م ـــارات والتب ـــم االستش وتقدي
ـــر  ـــاريع عب ـــذ املش ـــز ىلع تنفي التركي
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب 
األوســـط.  الشـــرق  يف  املصلحـــة 
يمتلـــك فريـــق CARPO خبـــرات 
املشـــاريع  تنفيـــذ  يف  طويلـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم، 
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة 

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

بتمويل مشترك من: بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية 
إلـى  روت  ديـب  تهـدف  اليمـن.  يف 
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية 
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات 
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة 
فهـم  ىلع  بنـاء  تدخالتهـم  لتوجيـه 
والوطنيـة  املحليـة  للسـياقات  أوسـع 
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات 
روت  ديـب  إدارة  تتمتـع  الدوليـة. 
بخبـرة طويلـة  االستشـاري  ومجلسـها 
ويف  والخـاص  العـام  القطاعيـن  يف 
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن 

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

مركز سياسـات وأبحاث مستقل، يعمل 
ىلع تقديـم مقاربـات جديـدة لفهـم 
الواقـع اليمنـي واإلقليـم املحيط عبر 
وضـع رؤى متوازنـة، ودراسـات عميقة 
وتحليـل مـن ِقبل خبـرات محليـة. تم 
تأسـيس مركز صنعاء يف العـام ٢٠١٤، 
ويعمـل ىلع تنفيـذ أبحـاث وتقديـم 
السياسـية  املجـاالت  يف  استشـارات 
واملدنيـة  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة 
تقديـم  إلـى  باإلضافـة  والتنمويـة، 
أهـم  حـول  وتحليليـة  فنيـة  نصائـح 
القضايـا املحلية واإلقليميـة والدولية. 

 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ٢٠١٧، 
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات 
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة 
ـــرة  ـــر لفت ـــى التحضي ـــرب، وإل ـــرة الح ـــالل فت ـــالد خ للب
مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب. يهـــدف املشـــروع إلـــى بنـــاء 
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة 
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة املّطلعـــة وتعزيـــز 
ـــر  ـــى التأثي حضورهـــا يف الخطـــاب العـــام، باإلضافـــة إل
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــط التنمي ـــي يف خط اإليجاب

والدوليـــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:

ـــراء  ـــع خب ـــي تجم ـــة، والت ـــادات التنمي ـــات قي ١( منتدي
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة 
ســـتحدد  والتـــي  واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
ــات  ــرح توصيـ ــل وتقتـ ــية للتدخـ ــا الرئيسـ القضايـ

ــا.                                 ــذه القضايـ ــة هـ ملعالجـ

٢( الخليـــة البحثيـــة، والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا 
أفضـــل  يف  ســـتبحث  املنتديـــات  وتوصيـــات 
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب 
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــالزم 
ملبـــادرة »إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي«.

3( ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة 
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة 
ـــاع  ـــك القط ـــا يف ذل ـــي، بم ـــتوى املحل ىلع املس
ـــي،  ـــع املدن ـــات املجتم ـــباب ومنظم ـــاص والش الخ
باإلضافـــة إلـــى حمـــالت إعالميـــة تتـــم عبـــر كل 
مـــن اإلعـــالم التقليـــدي واالجتماعـــي، وذلـــك 

ــع. ــي األوسـ ــور اليمنـ ــراك الجمهـ ــدف إشـ بهـ

ـــة  ـــة ودولي ـــراف إقليمي ـــراك أط ـــيتم إش ـــرًا س ٤( وأخي
ـــج املشـــروع،  وإطـــالع األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائ
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــالت املجتمـــع 
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة 

قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.
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