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إعادة اإلعمار ما بعد النزاع في اليمن:
مؤسســــي
إطــــار عمــــــل
ّ
خالد حميد

ملخص تنفيذي

المقدمة
يعــود النــزاع الحالــي يف اليمــن إلــى عقــود مــن االضطــراب
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 خــال 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  2017أعلنــت األمــم املتحــدة أن اليمــن يمثــل أســوأ
أزمــة إنســانية يف العالــم؛ وبحلــول نهايــة العــام ،وحتــى إبريــل
 ٢٠١٨كان حوالــي  22.2مليــون يمنــي بحاجــة إلــى مســاعدات
إنســانية ،منهــم  8.4مليــون إنســان معرضيــن لخطــر املجاعــة .
وقــد عانــى االقتصــاد اليمنــي مــن انخفــاض يف الناتــج املحلــي
اإلجمالــي بنســبة  %٤٧.١بيــن  2015و ،2017يف حيــن أفــادت 40%
مــن األســر عــن فقــدان مصــدر دخلهــا األساســي  .وقــد تــم تعليــق
معظــم الخدمــات العامــة ،ممــا أدى إلــى خســارة  16مليــون 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
بتحقيــق ســام دائــم يف اليمــن ســرعة البــدء يف إرســاء
األســاس إلطــار إعــادة اإلعمــار يف أعقــاب توقــف الحــرب
كونهــا مهمــة عاجلــة .وقــد أثبتــت التجــارب الدوليــة أن مــن
الضــرورة البــدء مبكــرًا يف التخطيــط إلعــادة اإلعمــار.

اتســمت الجهــود الســابقة إلعــادة اإلعمــار مــا بعــد النزاع
أو الكــوارث الطبيعيــة يف اليمــن بضعــف التنســيق،
وارتفــاع توقعــات املانحيــن الدولييــن ،ومحدوديــة
قــدرات الحكومــة اليمنيــة ىلع اســتيعاب املســاعدات
وتنفيــذ املشــاريع ،ممــا أدى إلــى عــدم تحقــق تغييــر
ملمــوس ىلع املــدى الطويــل.
يف ضــوء هــذه الــدروس املســتخلصة مــن ســياقات
مشــابهة ملــا بعــد النــزاع وكذلــك مــن املاضــي اليمنــي
نفســه ،يقتــرح موجــز السياســات أدنــاه إيجــاد بنيــة
مؤسســية واضحــة وقويــة إلعــادة إعمــار مســتقبلية
يف اليمــن ،تتمثــل يف هيئــة عامــة دائمــة ومســتقلة
إلعــادة اإلعمــار ،تعمــل ىلع تمكيــن وتنســيق العمــل
بيــن مكاتــب إعــادة االعمــار املحليــة التــي ستؤســس
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
األزمــات املقبلــة .وينبغــي أن يضــم مجلــس إدارتهــا
مجموعــة مــن أصحــاب املصلحــة ،وأن يرأســها نائــب
رئيــس الــوزراء لشــؤون إعــادة اإلعمــار لضمــان حصولهــا
ىلع أىلع مســتويات الدعــم .كمــا ينبغــي أن تتخــذ
نهجــا مؤسســيًا مختلطــا شــام ً
ال 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
أن عليهــا وضــع إطــار واضــح للعمــل عــن كثــب مــع
جميــع أصحــاب املصلحــة.

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

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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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.
تســعى هــذه الورقــة إلــى تحديــد كيفيــة ضمــان التدفــق الســليم لألمــوال ودقــة توقيــت وجــودة تنفيــذ
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 البــاد ىلع طريــق االســتقرار الدائــم.

جهود إعادة اإلعمار السابقة يف اليمن
خاضــت اليمــن تجــارب عديــدة إلعــادة اإلعمــار ،نظــرًا لتجــارب طويلــة مــع الكــوارث الطبيعيــة والنزاعــات
املســلحة ،ففــي العقــود األخيــرة ،أصابــت اليمــن العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة ،فقــد أدى الزلــزال الــذي وقــع
يف ذمــار عــام  1982إلــى مقتــل قرابــة  2500إنســان وإصابــة  1500آخريــن بجــروح ،وقــدرت قيمــة الخســائر
التــي ســببها الزلــزال بـــ 2مليــار 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
لعــدم مالءمتهــا الثقافيــة ملتطلبــات املجتمعــات املحليــة .لــم يكــن دور املكتــب التنفيــذي فعــاالً أيضــا
بســبب قدرتــه املحــدودة ىلع التنســيق والرقابــة .كمــا تســببت فيضانــات حضرمــوت واملهــرة يف عــام
 2008بخســائر قــدرت بنحــو  1.6مليــار دوالرا  .وبالرغــم مــن نجــاح صنــدوق إعــادة إعمــار حضرمــوت واملهــرة
يف إشــراك أصحــاب املصلحــة املحلييــن ،لكنــه افتقــر إلــى آليــة تنســيقية وإطــار رقابــي فعــال .ولــم يتمكــن
الصنــدوق مــن االســتفادة مــن مبلــغ الـــ 210مليــون دوالر الــذي خصــص لــه بشــكل كامــل ،فقــد تمكــن مــن إنفاق
 70%فقــط مــن إجمالــي التمويــل املتــاح لــه.
كذلــك شــهدت اليمــن ســنوات مــن االضطرابــات املســتمرة .فقــد أدى النــزاع املتكــرر يف محافظــة صعــدة
بيــن  2004و 2010إلــى مقتــل املئــات وإصابــة آالف آخريــن ،وتســبب يف أضــرار تقــدر بحوالــي  600مليــون
دوالر  .وقــد أنشــئ صنــدوق إلعــادة إعمــار صعــدة بموازنــة قدرهــا  55مليــون دوالر مــن الحكومــة اليمنيــة،
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
الــوالءات الشــخصية وليــس الحاجــات املحليــة.
وقــد بلغــت تكلفــة ســيطرة تنظيــم القاعــدة ىلع محافظــة أبيــن ومــا تــا ذلــك مــن عمليــات قتاليــة يف
الفتــرة  2011-2012قرابــة ـ 580مليــون دوالر  .خصصــت موازنــة لصنــدوق إعــادة إعمــار أبيــن بمبلــغ  46.5مليــون
دوالر ،غيــر أن الصنــدوق لــم يقــدم شــيئًا يذكــر الســتيعاب هــذا التمويــل ،وســرعان مــا ســاءت ســمعته نتيجــة
ســوء اإلدارة والفســاد واالختــاس .وقــد قــدر تقريــر تقييــم الصنــدوق أن  4.2مليــون دوالر أنفقــت بأشــكال
احتياليــة و 1.4مليــون دوالر منحــت كتعويضــات ملســتفيدين وهمييــن.
وبنــاء ىلع طلــب املانحيــن الدولييــن ،أنشــئ املكتــب التنفيــذي لتســريع اســتيعاب تعهــدات املانحيــن
ودعــم سياســات اإلصالحــات عــام  2012لبنــاء قــدرات الدولــة بعــد أحــداث عــام  . 2011ومــع ذلــك ،لــم يكــن
لــدى املكتــب الصالحيــة السياســية الالزمــة للتغلــب ىلع مقاومــة الــوزارات التــي اعتبــرت املكتــب منافســا
لهــا .عندمــا اســتولى املقاتلــون الحوثيــون ىلع صنعــاء أواخــر  ،2014تراجعــت 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.
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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 ُص ّممــت لتكــون بدي ـ ً
ا قصيــر األجــل
فقــط؛ حيــث ال توجــد اســتراتيجية واضحــة لكيفيــة دمجهــا بشــكل دائــم يف الهيــكل الحكومــي.

التطلع قدمًا إلعادة إعمار اليمن بعد انتهاء النزاع
كمــا هــو موضــح أعــاه ،لــم تتمكــن جهــود إعــادة اإلعمــار اليمنيــة مــن اســتيعاب املســاعدات أو تنفيــذ
املشــاريع بنجــاح .وال توفــر املبــادرات الســابقة نموذجــا ناجحــا يمكــن االعتمــاد عليــه إلعــادة اإلعمــار يف
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 تدخــات إعــادة
اإلعمــار مــن خــال 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؛ اإلبــاغ؛ واإلشــراف ىلع املشــاريع الوطنيــة االســتراتيجية.

ولتحقيق هذه املهام ،يتوجب ىلع الهيئة أن:
• •تكون هيئة عامة ومستقلة.
• •تنشــأ بمرســوم رئاســي يحــدد مهامهــا وســلطاتها ومســؤولياتها ،ويكــون لديهــا لوائــح خاصــة بهــا
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 امتــاك 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
وصنعــاء وصعــدة وتعــز .تتركــز مهــام هــذه املكاتــب املحليــة حــول تصميــم وتخطيــط جهــود إعــادة
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
التنفيــذي وجميــع موظفيهــا .كمــا يجــب أن يقــوم مجلــس إدارة هيئــة إعــادة اإلعمــار بتعييــن (ىلع
حســب ترشــيحات املديــر التنفيــذي) مــدراء مكاتــب إعــادة اإلعمــار املحليــة بنفــس االَليــة .وينبغــي اتبــاع
نفــس سياســة التوظيــف للمكاتــب املحليــة للموظفيــن إلنجــاز أعمــال إعــادة اإلعمــار بفعاليــة وســرعة.
• •تعتمــد الهيئــة نهجــا مؤسســيًا 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،
ينبغــي أن تشــارك الحكومــة املركزيــة فقــط يف التخطيــط االســتراتيجي؛ ويف الســنوات التــي تلــي
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 البــاد ،خاصــة إذا أدى استشــعار املحســوبية إلــى ســخط شــعبي ىلع الدولــة.
• •ينبغي أيضًا تكريس الجهود الحتياجات وتنمية النساء والشباب والفئات املهمشة.
• •يجــب أن تعمــل هيئــة إعــادة اإلعمــار ىلع إنشــاء صنــدوق مشــترك لجميــع املانحيــن .يمكــن إدارة هــذا
الصنــدوق بصفــة مشــتركة مــن قبــل هيئــة إعــادة اإلعمــار وبنــك تنميــة دولــي أو إقليمــي .ويمكــن
أن يكــون لهــذا الصنــدوق حســاب منفصــل ومســتقل عــن ميزانيــة الحكومــة لجمــع أمــوال املانحيــن،
وينبغــي أن يتــم تدقيــق حســاباته بشــكل روتينــي مــن قبــل منظمــة مســتقلة وفقــا للمعاييــر الدوليــة
ملراجعــة الحســابات .

الهيئة العامة إلعادة اإلعمار
نائب رئيس الوزراء

مجلس االدارة

المدير التنفيذي

االدارة
الفنية
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مكتب
صنعاء
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مكتب تعز

مكتب
صعدة

اخرى

• •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،
كالجهــاز املركــزي للرقابــة واملحاســبة والهيئــة الوطنيــة العليــا ملكافحــة الفســاد واملجلــس األىلع
للقضــاء .بإنشــائها وحــدة رقابــة وتقييــم خاصــة بهــا ،تعبــر هيئــة إعــادة اإلعمــار عــن مســؤوليتها
وشــفافيتها ،مــع الحفــاظ ىلع درجــة مقبولــة مــن امللكيــة الوطنيــة بشــأن إعــادة اإلعمــار.
• •بشــكل أعــم ،يجــب أن تكــون لــدى هيئــة إعــادة اإلعمــار خطــة اســتراتيجية طويلــة األجــل لتوطيــد
وتحديــد أولويــات تمويــل إعــادة اإلعمــار مــن مــوارد يمنيــة .يمكــن توقــع تمويــل خارجــي وافــر ىلع املــدى
القصيــر ،ولكنــه قــد ينخفــض ىلع املــدى املتوســط والطويــل .مــن شــأن هــذه السياســات أن تكفــل
توفيــر األمــوال الكافيــة لجهــود التعميــر الطويلــة األجــل عنــد انخفــاض التمويــل الخارجــي.

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
مكاتــب إعــادة اإلعمــار املحليــة ،وتكــون قــادرة ىلع اقتــراح املشــاريع ،يف حيــن تعمــل هيئــة إعــادة
اإلعمــار العامــة مــع الحكومــة املركزيــة ىلع التخطيــط االســتراتيجي ىلع املســتوى الوطنــي .يقــوم
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.
• •أن تشــمل القطــاع الخــاص يف عمليــة إعــادة اإلعمــار :حيــث يمكــن للقطــاع الخــاص تمويــل وتوريــد
وتنفيــذ متطلبــات وجهــود إعــادة اإلعمــار .وينبغــي ىلع هيئــة إعــادة اإلعمــار أن تطــور القــدرة ىلع
إقامــة شــراكات متينــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،وأن تشــرف ىلع مناقصــات تنافســية للمشــاريع،
وأن تســتمد خدماتهــا مــن املصــادر املحليــة قــدر اإلمــكان.
• •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
إعــادة االعمــار .كمــا يمكــن أن تعقــد جلســات استشــارية مــع املجتمعــات املحليــة والنســاء والشــباب
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
مــع الجهــات املانحــة ولكــن أيضــا بيــن الســلطات السياســية اليمنيــة وعمــوم املواطنيــن .كمــا يجــب أن
تنســق بشــكل جيــد مــع املانحيــن الدولييــن مــع الحفــاظ ىلع ملكيــة اليمنييــن إلعــادة اإلعمــار .ينبغــي
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 للســام
أكبــر إذا كانــوا يشــعرون بزيــادة الرفاهيــة ،ويــرون تحســنًا 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 الســام ىلع املــدى الطويــل.

عن الكاتب
خالــد حميــد ،اقتصــادي تنمــوي ومحاســب قانونــي ،عمل كخبيــر سياســات عامــة يف املكتــب التنفيذي
للحكومــة اليمنيــة لتســريع اســتيعاب املســاعدات ودعــم إصــاح 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
يف دائــرة البحــوث واإلحصــاءات يف البنــك املركــزي اليمنــي ،بمــا يف ذلــك عملــه كمحلــل اقتصــادي
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
ماساتشوســتس يف الواليــات املتحــدة ،والتــي نالهــا مــن خــال برنامــج منحــة دراســية مشــترك بيــن
اليابــان والبنــك الدولــي ،كمــا يحمــل أيضــا درجــة البكالوريــوس يف املحاســبة والتدقيــق.

 مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف هــذهالوثيقــة تعكــس حص ـرًا 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 ( )CARPOأو 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.
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قيادات التنمية:
د .إسماعيل الجند

رئيس هيئة املساحة الجيولوجية والثروات املعدنية السابق

د .أسمهان العلس

أستاذ مساعد يف التاريخ يف جامعة عدن

د .أفراح عبد العزيز الزوبة

النائب األول لألمين العام ملؤتمر الحوار الوطني

د .انطالق املتوكل

استاذة جامعية وباحثة يف داسات النوع االجتماعي بجامعة صنعاء

م .بدر محمد باسلمة

وزير النقل السابق

د .جالل إبراهيم فقيرة

أستاذ يف جامعة صنعاء

جميلة علي رجاء

مديرة شركة استشارة اليمن ،عضو فريق اإلصالحات االقتصادية

جيهان نواف عبد الغفار

خبير تنمية دولية

م .خالد عبد الواحد نعمان

رجل أعمال ،رئيس املجلس األهلي يف عدن ،عضو فريق اإلصالح االقتصادي

م .رشيد الكاف

وزير النفط واملعادن السابق

د .سعاد عثمان يافعي

أكاديمية وعميدة سابقة لكلية العلوم اإلدارية بجامعة عدن ،دكتوراه يف االقتصاد
الزراعي

د .سعد الدين بن طالب

وزير التجارة والصناعة السابق ،عضو سابق يف البرملان ،وعضو سابق يف الهيئة الوطنية
العليا ملكافحة الفساد

عثمان الحدي

خبير تنمية اقتصادية وموارد بشرية

علي محمد الحبشي

رجل اعمال

م .عمار ناصر العولقي

وكيل وزارة املياه والبيئة

عمر العاقل

مستشار اقتصادي

ماجد املذحجي

عضو سابق يف لجنة التحضير الفني ملؤتمر الحوار الوطني

مازن محمود أمان

مدير تطوير األعمال يف مجموعة هائل سعيد أنعم

محمد عقيل شهاب

رجل أعمال

د .محمد منصور زمام

وزير املالية السابق ورئيس هيئة الجمارك السابق

نبيل الفقيه

الرئيس السابق لشركة كمران للصناعة واالستثمار ووزير السياحة السابق

نبيل شمسان

وزير الخدمة املدنية السابق

د .نجاة جمعان

أستاذ دكتور يف الشؤون املالية بجامعة صنعاء ،سيدة أعمال وعضو مؤتمر الحوار
الوطني ،ورئيسة قطاع سيدات األعمال يف غرفة التجارة اليمنية
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ،2017
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة
للبـــاد خـــال فتـــرة الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة
م ــا بع ــد انته ــاء الح ــرب .يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة
ّ
املطلعـــة وتعزيـــز
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة
حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة
والدوليـــة.
يتألف املشروع من أربعة مكونات:
 )1منتدي ــات قي ــادات التنمي ــة ،والت ــي تجم ــع خب ــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،والتـــي ســـتحدد
القضايـــا الرئيســـية للتدخـــل وتقتـــرح توصيـــات
ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

 )2الخليـــة البحثيـــة ،والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا
وتوصيـــات املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم
ملبـــادرة «إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي».
 )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة
ىلع املســـتوى املحلـــي ،بمـــا يف ذلـــك القطـــاع
الخ ــاص والش ــباب ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي،
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعالميـــة تتـــم عبـــر كل
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
 )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة
وإط ــاع األط ــراف املعني ــة ىلع نتائ ــج املش ــروع،
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة
قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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
استشـارات يف املجـاالت السياسـية
واالقتصاديـة واالجتماعيـة واملدنيـة
والتنمويـة ،باإلضافـة إلـى تقديـم
نصائـح فنيـة وتحليليـة حـول أهـم
القضايـا املحلية واإلقليميـة والدولية.
www.sanaacenter.org

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

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.
www.carpo-bonn.org

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

للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حده ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيoalrawhani@sanaacenter.org :
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