بعيد ًا عن نهج استمرار العمل
كالمعتاد:

مؤسسي
إطار عمل
ّ
إلعادة إعمار ما بعد
النزاع في اليمن

خالد حميد

تحرير :سبنسر اوسبرغ

مايو 2018

مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن
إطار عمل
ّ

بعيد ًا عن نهج استمرار العمل
كالمعتاد:

مؤسسي
إطار عمل
ّ
إلعادة إعمار ما بعد
النزاع في اليمن

الكاتب
خالد حميد
المحرر
سبنسر أوسبرغ

مايو 2018

تــم إعــداد هــذه الورقــة مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات
االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء املشــروع ديــب روت
لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق
(.)CARPO
مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن
االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات
الــواردة يف هــذه الوثيقــة تعكــس حصــرًا اآلراء الشــخصية
للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء
للدراســات اإلســتراتيجية 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.

بتمويل مشترك من قبل

االتحاد األوروبي

تصوير،
إبراهيم قاسم
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إطار عمل
ّ

ملخص تنفيذي
فـرض النـزاع الدائـر يف اليمـن تكاليـف جمـة ىلع اليمنييـن ،ملحقـا أضـرارًا يف األرواح
واملمتلـكات والبنـى التحتيـة وانهيـارًا يف اقتصـاد البلاد الـذي كان هشـا أص ً
ال قبـل بداية
آجلا ومع ذلك فـإن النزاع سينحسـر عاج ً
ً
ً
ال
عاجلا أم
النـزاع .ومـع ذلـك فـإن النزاع سينحسـر
ً
آجلا .وبالرغـم من بدء تنفيذ بعض مشـاريع إعادة االعمار ،إال أنها بدأت بشـكل عشـوائي
أم
وليـس كجـزء مـن عمليـة شـاملة ومنظمـة ،وعليه فـإن ىلع جهود إعـادة اإلعمـار الالحقة
أن تتنـاول االحتياجـات والحقـوق األساسـية للسـكان اليمنييـن وأن تضـع البالد ىلع مسـار
السلام والتنمية املسـتدامين.
يتفحـص هـذا التقريـر أدبيـات إعـادة إعمـار مـا بعـد النزاع ويسـتخلص الـدروس مـن تجارب
إعـادة اإلعمـار يف أفغانسـتان والعـراق ولبنـان ،باإلضافة إلى جهـود إعادة اإلعمـار املتكررة
بعـد مختلـف األزمـات السـابقة التـي مر بهـا اليمن.
لقـد كانـت الجهـود املاضيـة يف اليمـن يف أعقـاب الكـوارث والنزاعـات ظرفيـة ومحكومة
بـرد الفعـل ،وقـد أظهـرت الحكومـة اليمنية محدوديـة يف اسـتيعاب املسـاعدات وضعفًا 
يف تنفيـذ املشـاريع .إال أن الجهـات املانحـة كانـت جـزءًا من هـذه النتائج السـيئة إلى حد
مـا ،حيـث دأبـت ىلع التحايـل ىلع الدولـة وصـرف املسـاعدات مباشـرة ،وبالتالـي ضمنت
عـدم تطويـر الدولـة أليـة سـلطة أصيلـة إلدارة إعـادة اإلعمـار ىلع املـدى الطويـل .وعالوة
ىلع ذلـك ،كثيـرًا مـا فشـلت املخصصـات املاليـة الفعليـة مـن جانـب املانحيـن يف تلبية
االلتزامـات األولـى التـي تعهـدوا بها يف بدايـة األمر.
باالسـتناد إلـى الـدروس املسـتخلصة مـن جهـود التعميـر السـابقة ،يقتـرح هـذا التقريـر
هيـك ً
ال مؤسسـيًا لهيئـة إعـادة إعمار مسـتقبلية يف اليمن تتمتـع بالديمومة واالسـتباقية.
ذلـك أن الحـرب نالـت مـن قـدرة الحكومـة ىلع تقديـم الخدمـات وسـاهمت يف تفاقـم
التفـكك املناطقـي والطائفـي ،مـا يجعـل مـن غيـر العملـي االعتمـاد فقـط ىلع الهيئـة
العامـة إلعـادة إعمـار مـا بعد النـزاع يف جميع أنحـاء اليمن .لذلـك ينبغي لليمـن اتباع نهج
مؤسسـي مختلـط ومتعـدد املسـتويات إلعـادة اإلعمـار مـع التنسـيق الوثيـق بيـن جميـع
أصحـاب املصلحـة.

أهم التوصيات
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•

•ىلع اليمـن أن يقـوم اسـتباقًا بإنشـاء هيئـة دائمة ومسـتقلة وعامـة للتعمير بموجب
مرسـوم رئاسي.

•

•يجـب أن تتمتـع الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار بواليـة واضحـة لتنسـيق جهـود إعـادة
إعمـار مـا بعـد النـزاع أو ما بعد الكـوارث ،بما يف ذلـك التخطيط االسـتراتيجي وتصميم
السياسـات؛ وتنظيـم التمويـل وجمـع األمـوال؛ والتنسـيق مـع السـلطات املركزيـة
واملحليـة ،واملنظمـات الدوليـة ،والجهـات املانحـة ،وأصحـاب املصلحـة املحلييـن
(مـن خلال عمليـة تنافسـية تسـمح لوحـدات القطـاع العـام وشـركات القطـاع الخاص
بالتنافـس يف املناقصـات)؛ وإجـراء رقابـة وتقييـم مسـتمرين ملسـتوى الشـفافية
واملسـاءلة.

•

•يجـب أن تكـون لـدى الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار بروتوكـوالت خاصـة بهـا للتوريـد
والتوظيـف ودفـع الرواتـب.
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•

•يجـب أن تتمتـع الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار بالقدرة ىلع إنشـاء مكاتب إعـادة اعمار
محليـة فـور وقـوع أية كارثـة أو انتهـاء أي نزاع.

•

•يتـم تمكيـن مكاتـب إعـادة االعمـار املحلية بشـكل كامـل مـن إدارة مشـاريع ذات نطاق
معيـن ضمـن مجـاالت اختصاصهـا ،بما يف ذلـك التقييـم والتخطيـط والتمويل املحلي
وجمـع األمـوال وتنفيـذ املشـاريع واملراقبة واإلبالغ والتنسـيق.

•

•ىلع هـذه الهيئـة أن تضـع إطـار عمـل واضـح للعمـل مع جميـع أصحاب املصلحـة ،بما
يف ذلـك تنسـيق املشـاريع طويلة األجـل واالسـتراتيجية مع الحكومـة اليمنية.

•

•ىلع الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار إنشـاء صنـدوق جماعـي لجميـع املانحيـن ،سـواء
أكان يـدار مـن قبـل الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمار نفسـها أو تشـترك يف إدارتـه هيئة
إعـادة اإلعمـار ومصـرف إنمائـي دولـي أو إقليمـي يعمـل كوصـي ىلع الصنـدوق.

•

•ىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار أن تنشـئ وحدتها الخاصـة للرقابة والتقييـم جنبا إلى جنب
مـع الكيانـات الحكوميـة اليمنيـة القائمـة ،وذلـك باسـتخدام نظامهـا الداخلـي للرقابة
والتقييم.

•

•ينبغـي أن يشـمل مجلـس إدارة الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار مـا يلـي :ممثليـن مـن
مجتمـع املانحيـن (مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي والجهـات املانحـة الدوليـة
األخـرى) ،وممثليـن عـن مجلـس الـوزراء ،مـع تمثيـل عـن القطـاع الخـاص باإلضافـة إلى
مديـر تنفيـذي .وينبغـي أن يـرأس املجلـس نائـب رئيـس الـوزراء لضمـان حصولـه ىلع
أىلع مسـتوى مـن الدعـم.

•

•يجـب أن تكـون مسـؤوليات مجلـس اإلدارة منصـوص عليهـا بوضـوح يف املرسـوم
املنشـئ للمكتـب .ينبغـي أن تقتصـر هذه املسـؤوليات ىلع التوجيه واإلشـراف ىلع
املسـتوى االسـتراتيجي ،بمـا يضمـن امتلاك اإلدارة التنفيذيـة لهيئـة إعـادة اإلعمـار
املرونـة املطلوبـة لتنفيـذ املشـاريع بشـكل فعـال.

•

•يجـب أن يتبـع مجلـس إدارة هيئـة إعـادة اإلعمـار عمليـة تنافسـية وشـفافة وقائمـة
ىلع الجـدارة لتعييـن مديـره التنفيـذي ومديـري مكاتب إعـادة االعمـار املحلية وجميع
املوظفين.

•

•ىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار أن تسـعى إلى إشـراك املهنييـن واملواطنيـن اليمنيين يف
جميـع القطاعـات االقتصاديـة ىلع املسـتويات املركزيـة واملحليـة لتسـهيل األعمال
الفنيـة إلعـادة اإلعمار.

إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو 2018

5

مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن
إطار عمل
ّ

المقدمة
يعـود النـزاع الحالـي يف اليمـن إلـى عقـود مـن سـوء اإلدارة السياسـية واالقتصاديـة ،ويبدو
بعيـدًا عـن الحـل بشـكل سـلمي .لقد فرضـت االضطرابـات التي تعانـي منها البلاد منذ أكثر
مـن ثلاث سـنوات ىلع اليمنييـن كلفـة باهظـة ،وأدت إلـى إلحـاق أضـرار بـاألرواح والبنـى
ً
أصلا .فعلى سـبيل املثـال تظهـر تقديرات
التحتيـة وانهيـار اقتصـاد البلاد الـذي كان هشـا
البنـك الدولـي أن قرابـة ربـع شـبكة الطـرق قـد هدمـت إمـا جزئيـا أو كليـا يف عشـر مـدن
يمنيـة تـم فيهـا املسـح خلال العـام  ،٢٠١٦إضافـة إلـى تراجـع إنتـاج الطاقـة إلـى النصـف،
وكذلـك تدميـر قرابـة نصـف شـبكات امليـاه والصرف الصحـي[[[ .ومـع تفاقم حدة الصـراع منذ
ذلـك العـام ،يتوقع أن مسـتوى الدمـار يفوق تلك التقديرات بشـكل كبير .وبحلـول نهاية عام
 ،2017أفـادت األمـم املتحـدة بأن نحو  8.4مليون شـخص معرضون لخطـر املجاعة ،يف حين
تـم توثيـق أكثر مـن مليون حالة إصابة بالكوليـرا يف البالد [[[.وقد تقلص النشـاط االقتصادي
[[[
بشـكل حـاد ،حيـث أفـادت  40باملئـة من األسـر عن فقـدان مصـدر دخلها األساسـي.
امللـح البدء يف وضع األسـاس إلطار
ومـع أنـه ال دالئـل ىلع نهايـة قريبـة للنـزاع ،إال أن من
ّ
ً
ً
آجلا .وقـد
عاجلا أم
أفضـل إلعـادة اإلعمـار يف أعقـاب العمليـات القتاليـة التـي سـتنتهي
[[[
أثبتـت التجـارب الدوليـة أن مـن الضـرورة البدء مبكـرًا يف التخطيـط إلعادة اإلعمـار.
ففـي أعقـاب النزاعـات املسـلحة السـابقة يف اليمـن ،ظهـر نمط مـن الحمـاس األولي من
قبـل املانحيـن ملبـادرات إعـادة إعمار مـا بعد النـزاع ،يليه قدر مـن االهتمام املتزايـد .إال أن
ً
تمويلا محـدودًا وتغيـرًا ماديًا طفيفـا .من هنا تعتـزم هذه الورقـة لفت نظر
النتيجـة كانـت
الجهـات املعنيـة املحليـة واإلقليميـة والدوليـة املعنيـة إلـى الحاجـة إلى إطار مؤسسـي
إلعـادة إعمـار مـا خربتـه الحرب اليمنية لتجنب أشـكال الفشـل السـابقة.
سيسـتعرض الجـزء األول مـن هذا التقريـر أدبيات مختارة تتعلـق بإعادة إعمار مـا بعد النزاع،
تضـيء ىلع ثلاث دراسـات حالـة لجهـود إعـادة اإلعمـار يف ثالثة بلـدان تتمتـع بخصائص
قابلـة للمقارنـة مـع اليمـن :أفغانسـتان والعـراق ولبنـان .بعـد ذلـك سـيأتي التقريـر ىلع
تجـارب اليمـن السـابقة يف مجـال إعـادة اإلعمـار سـواء يف أعقـاب الكـوارث الطبيعيـة أو
النزاعـات التـي جـرت خلال العقـود القليلـة املاضية.
ومـع الـدروس املسـتفادة من هذه التجـارب املختلفة ،سـيقدم الجزء الثاني من هـذا التقرير
خطـة مؤسسـية جديـدة إلعادة اإلعمـار :هيئة إعادة إعمـار عامة ودائمة هدفها إنشـاء آليات
تتسـم بالكفـاءة والشـفافية للتنسـيق واملسـاءلة فيمـا بيـن أصحـاب املصلحـة الداخلييـن
والخارجييـن .بشـكل عـام ،يسـعى االقتـراح املقـدم يف الجـزء الثانـي مـن هـذا التقريـر إلى
ضمـان التدفق السـليم لألمـوال ،والتبادل السـريع للمعلومات ،واالنتهاء يف الوقت املناسـب
مـن مشـاريع إعـادة اإلعمـار بعد الحـرب وضمان حسـن تنفيذ هـذه املشـاريع عمومًا.
ولتحقيـق مبـادئ الحوكمـة يف اليمـن يف فتـرة ما بعد الحـرب ،يجب أن يتضمـن أي ترتيب
تنظيمـي مسـتقبلي إلعـادة اإلعمـار تدابيـر لضمـان امللكية الوطنيـة – وهذا يعني إشـراك
جميـع أصحـاب املصلحـة والحصـول ىلع تأييدهـم .يشـكل هـذا اإلطـار خطـوة أساسـية
لتحقيـق االنتعـاش االقتصادي الناجح ،وضمـان تحقيق إعادة التعميـر لالحتياجات والحقوق
األساسـية للسـكان اليمنيين وبالتالي وضع البالد ىلع مسـار السلام والتنمية املستدامين.
[1] World Bank et al., “Yemen: Preliminary Damage and Needs Assessment” (unpublished report,
Washington, DC: World Bank, June 15, 2016).
[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations, “FAO Yemen Situation Report - December
2017” last modified December 31, 2017, accessed May 18, 2018. https://reliefweb.int/report/yemen/
fao-yemen-situation-report-december-2017.
[3] “Yemen’s Economic Outlook - October 2017,” World Bank, last modified October 11, 2017, accessed May 18,
2018, http://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/yemen-economic-outlook-october-2017.
[4] Sultan Barakat, “Post-Saddam Iraq: Deconstructing a Regime, Reconstructing a Nation,” Third World
Quarterly, 26, nos. 4-5 (2005): 571-591.
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نماذج إعادة اإلعمار في الدول الهشة
الخارجة من النزاعات
ىلع الرغـم مـن تنـوع الكتابـات التـي تناولـت موضـوع إعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع ،إال أن
األدبيـات املتعلقـة بهـذا املوضـوع ال توفـر اإلطـار النظـري املقبـول عامليـا إلعـادة اإلعمار
بعـد الحـرب .لقد اسـتخدم مصطلح “إعادة إعمـار ما بعد النزاع” يف ظـروف متفاوتة وىلع
نطـاق واسـع .فعندما اسـتخدم يف املاضي القريب لوصف إعادة اإلعمـار يف اليابان وأوروبا
يف أعقـاب الحـرب العامليـة الثانية ،أشـار إلى إعـادة اإلعمار يف البلدان التـي توقفت فيها
جميـع األعمـال العدائيـة املسـلحة .ورغـم أن هـذا النهج أدى إلى سلام وتنمية مسـتمرين
بعـد حـروب سـابقة ،إال أن األبحـاث تقتـرح قلـة فعاليتـه يف املرحلـة األخيـرة حيـن يجري
تطبيقـه ىلع دول هشـة ال تـزال تعانـي مـن بعـض أشـكال النـزاع املتكـرر ،كمـا هـو الحال
[[[
يف العراق وأفغانسـتان.
ىلع مـدى عقـود بعـد انتهـاء الحـرب العامليـة الثانيـة ،كان االلتـزام بتحريـر االقتصـاد هـو
أسـاس السياسـات الخارجيـة للحـرب البـاردة بالنسـبة للقـوى الغربيـة .كان يف صلـب ذلـك
النهـج السـعي ملنـع انتشـار الشـيوعية عبـر فـرض سياسـات قائمـة ىلع تحريـر السـوق
بأسـلوب موحد ،سـواء أثناء السـلم أو الحرب ،مع عـدم االهتمام كثيـرًا بالخصوصيات املميزة
لـكل بلـد ىلع حـدة .وقـد اعتمـدت املؤسسـات املاليـة الدوليـة واملنظمـات اإلنمائيـة
سياسـات اقتصـاد السـوق يف جميـع أنحـاء العالم ،حتـى أثناء القيـام بعمليات إعـادة إعمار
بعـد الحـرب [[[.وقـد طبقت الـوكاالت اإلنمائية الثنائيـة واملتعددة األطـراف نموذجًا يعطي
أولويـة للسـوق الحـرة ىلع التنميـة الطويلة األجل ،الشـاملة واململوكة وطنيـا ،والتي تقاد
[[[
عبـر مشـاركة املجتمـع املحلي مـن القاعـدة إلـى القمة.
وكثيـرًا مـا تـم تشـجيع الحكومات يف البلـدان النامية بعـد انتهاء النـزاع ىلع اتخاذ نموذج
محـدد لتمويـل وتقديـم الخدمـات العامة األساسـية – وهو نموذج تم اسـتيراده دون تعديل
ملحـوظ مـن دول أوروبـا الغربيـة يف خمسـينيات القـرن املاضـي .بيـد أن نمـوذج حكـم
التعميـر الـذي أسـفر عـن هـذه النتائـج اإليجابيـة يف أوروبـا أسـفر عـن نتائـج أسـوأ بكثيـر
ً
يف الـدول الهشـة األقـل
دخلا[[[ .حتـى نمـاذج التعميـر التـي اعتبـرت ناجحـة يف بعـض
املناطـق ال يمكـن تطبيقهـا يف جميـع سـياقات مـا بعـد النـزاع ،ما يشـير إلى أنـه ال يوجد
مخطـط عاملـي موحـد إلعـادة اإلعمار بعـد الحرب.
تعمـل االقتصـادات املتقدمة يف زمن السـلم بشـكل شـديد االختالف عن اقتصـادات الحرب
ومـا بعـد الحـرب يف البلـدان الناميـة ،حيـث تتأثـر البلـدان النامية عمومًا ،سـواء قبـل النزاع
أو يف مرحلـة السـلم الالحقـة ،بهشاشـة الدولـة وضعـف قدراتهـا .وكثيـرًا مـا تفتقـر إلـى
املعلومـات الدقيقـة واملواكبـة ،ممـا يعيـق قدرتهـا ىلع التخطيـط أو تقديـم الخدمـات.
يمكـن للنـزاع أن يدمر عمليـا قدرة الدولة ىلع تخطيط أو تنفيذ توجيهات السياسـة العامة.
’[5] Yosef Jabareen, “Conceptualizing ‘Post-Conflict Reconstruction’ and ‘Ongoing Conflict Reconstruction
of Failed States,” International Journal of Politics, Culture, and Society 26, no. 2 (2012): 107-125.
[6] Caitlin S. Fitzgerald, “Reassessing Neoliberal Economic Reform in Post Conflict Societies: Operation
Iraqi Freedom,” Critique: A Worldwide Journal of Politics (Fall 2009/Spring 2010), accessed May 18,
2018, https://about.illinoisstate.edu/critique/Documents/Spring2010%20docs/Fitzgerald_Caitlin.pdf.
[7] Ibid
”[8] Gilles Carbonnier, “Conflict, Postwar Rebuilding and the Economy: A Critical Review of the Literature,
WSP Occasional Paper No. 2. (1998).
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عندمـا تخـرج دولة هشـة من نـزاع حديث ،تكون مفتقـرة إلى املوارد البشـرية واملالية الالزمة
لإلغاثـة واإلنعـاش وإعـادة اإلعمـار .ثـم تواجـه هذه الـدول صعوبات يف تشـجيع ثقافـة إعادة
البنـاء الوطنيـة ،سـواء بيـن املوظفيـن الحكومييـن أو عامـة املواطنيـن [[[.وحين تفشـل هذه
الحكومـات يف تلبيـة متطلبـات املانحين الدوليين السـتمرار الحصول ىلع التمويل ،يسـتبدل
املانحـون قنـوات التمويـل املوجهة نحـو الدولة بتمويـل املنظمات غير الحكوميـة أو كيانات
القطـاع الخـاص ،ممـا يزيـد مـن تقويـض سـلطة الدولـة :فبـدون التمويـل ،تفشـل الدولـة يف
بنـاء القـدرات وتكـون غير قـادرة ىلع الحفاظ ىلع نفسـها بمجرد انتهـاء التدخـل الدولي[.[[1
علاوة ىلع ذلـك ،مـن الصعـب ىلع الدولـة أن تبـدو شـرعية يف نظـر شـعبها مـا لم تشـارك
يف تقديـم الخدمـات األساسـية ملواطنيهـا .وبقـدر مـا تتطلـب نماذج إعـادة اإلعمـار القديمة
قـدرة حكوميـة لكـي تنجـح ،فـإن تطبيق هـذه النماذج يف الـدول الناميـة الخارجة مـن النزاع
سيفشـل يف تحقيـق نمـو أو تنمية مسـتدامة وشـاملة أو سلام دائم[.[[1

إعادة إعمار أفغانستان والعراق ولبنان
بالنسـبة ألي مهتـم بتصميـم إطـار إعـادة إعمار مؤسسـي يف اليمن ،تكشـف تجـارب الدول
الهشـة الناميـة األخـرى يف مراحـل مـا بعـد النـزاع دروسـا مهمـة .سـيعرض هـذا القسـم
حـاالت مختـارة مـن دراسـات جهـود إعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع يف أفغانسـتان والعـراق
ولبنـان .وكمـا يوضـح الجـدول أدناه ،فـإن اليمن يحتـل مكانة مشـابهة ملكانة هـذه البلدان
مـن حيـث التنميـة البشـرية والفسـاد وهشاشـة الدولـة .ففـي اليمـن ،كما يف أفغانسـتان
والعـراق ولبنـان ،أدت التدخالت العسـكرية الخارجيـة والتأثير القوي للجهـات غير الحكومية
الداخليـة إلـى تواصـل االضطراب السياسـي .كمـا يعاني كل مـن اليمن والعراق وأفغانسـتان
بدرجـات متفاوتـة مـن ظاهـرة “لعنـة املـوارد” :وجـود مـوارد طبيعيـة تـؤدي إلـى السـعي
نحـو الريـع ومـا يرتبـط بذلـك مـن عمليات فسـاد .تمثل هـذه العوامـل جميعهـا عقبات ألي
إعمـار فعـال أو اسـتقرار دائم.
اليمن
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[[[1[ [[1[ [[1

[9] Rafat Al-Akhali, “Improving Service Provisioning in Yemen,” Resonate! Yemen (October 2014).
[10] Sultan Barakat and Steve Zyck, “The Evolution of Post-conflict Recovery,” Third World Quarterly 30,
no. 6 (2009): 1069-1086.
[11] John F. E. Ohiorhenuan, “Post-conflict Recovery: Approaches, Policies and Partnerships,” Centre for
Research on Peace and Development, Working Paper No. 4 (December 2011), accessed May 18, 2018,
https://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/wp04.pdf.
[12] United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2016 (New York: UNDP,
_2016), accessed May 18, 2018. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development
report.pdf.
[13] “Corruption Perceptions Index 2016,” Transparency International, January 25, 2017, accessed May 18,
2018. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.
[14] “Fragile States Index,” Fund for Peace, accessed May 18, 2018. http://fundforpeace.org/fsi/data.
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أفغانستان
شـهدت أفغانسـتان خلال الشـهور األخيرة من عـام  2001غـزو الواليات املتحـدة إلجبار تنظيم
طالبـان ىلع الخـروج مـن السـلطة يف كابول ،مما أدى إلى إنشـاء السـلطة املؤقتـة األفغانية
بدعـم مـن قـوات املسـاعدة الدوليـة املدعومـة مـن األمـم املتحـدة [[1[.لكـن بـدالً مـن وضـع
نهايـة لعقديـن مـن الحـرب ،منـذ االحتالل السـوفياتي وما تاله من تحـارب أهلي ،اسـتمر النزاع
بلا توقـف .كانـت الخسـائر البشـرية يف فتـرة مـا قبـل عـام  2001لوحدهـا كبيرة :فقد تسـبب
النـزاع بمقتـل أكثـر مـن مليـون شـخص ،وإصابـة عـدد مشـابه ،باإلضافـة لنـزوح أعـداد كبيـرة
مـن السـكان األفغـان [[1[.كمـا أدت الحـرب الطويلة والشـديدة إلى إلحـاق أضرار جسـيمة بالبنية
التحتيـة العامـة واملمتلـكات الخاصة .يف نهاية تلـك املرحلة ،خرجت أفغانسـتان بلدًا فقيرًا:
[[[1
نصيـب الفـرد الواحـد فيـه من الناتـج املحلي اإلجمالـي يف عـام  2002ال يتجـاوز  188دوالرا.
ويف عـام  ،2002تـم إنشـاء سـلطة التنسـيق األفغانية كسـلطة مسـتقلة مؤقتة لتنسـيق
املسـاعدات وتنفيـذ املشـاريع [[1[.بيـد أنهـا واجهـت منافسـة شـديدة من جانـب الحكومة
األفغانيـة ،وال سـيما وزارتـي التخطيـط واملاليـة .بعـد عـدة تغييـرات طالـت املديريـن
التنفيذييـن ،تـم تعييـن وزيـر املاليـة مديـرًا لسـلطة التنسـيق بهـدف وقـف التنافـس
املؤسسـي ،وتمهيد العمل يف مجال املسـاعدات ،ومواءمة التمويل مع مشـاريع امليزانية.
غيـر أن هـذه السياسـة لـم تـؤد إلـى أي تحسـن يف أداء سـلطة التنسـيق .مـن جهـة أخرى
أنشـئ صندوق االئتمان األفغاني إلعادة اإلعمار يف عام  2002أيضًا ،كمشـروع مشـترك بين
املجتمـع الدولـي والحكومـة األفغانية ممثلـة بوزارة املاليـة [[1[.هدف الصنـدوق إلى تمويل
[[[2
إعـادة بنـاء الهيـاكل األساسـية يف الريـف ،وكذلك إعـادة بناء قطاعـي التعليـم والصحة.
وىلع الرغـم مـن حجـم املسـاعدات الكبيـر الـذي تلقتـه أفغانسـتان ،بقيـت اآلثـار االجتماعيـة
واالقتصاديـة لهـذه املسـاعدات محـدودة .فلـم تخلـق سياسـات املسـاعدات اإلطـار املؤسسـي
البسـيط واملـرن اللازم لبنـاء اقتصـاد مسـتقر .فبرنامـج إعـادة اإلعمـار التـزم مبـادئ التنميـة
التقليديـة بـدالً مـن مبادئ إعـادة إعمار ما بعـد النزاع :أي تلـك التي ّ
تمكن املجموعـات املتضررة
بـرد مظاملهـا .وقـد ركـز إطـار إعـادة البنـاء االقتصـادي ىلع اإلصالحـات الهيكليـة
مـن الشـعور ّ
املصممة للبلدان املسـتقرة يف ظل ظروف سـلمية ،وال سـيما اسـتقاللية البنك املركزي وحظر
السـحب مـن امليزانيـة دون رصيـد .قدمت الجهـات املانحة نحـو  75باملئة من مسـاعداتها إلى
مجموعـات خارجـة عـن سـيطرة الحكومـة ،ممـا يعنـي أن املانحيـن أنفقوهـا ىلع أولوياتهـم
[[[2
الخاصـة ،بمـا يف ذلـك توظيـف موظفيهـم وشـراء بضائعهـم املسـتوردة من بلدانهـم.
[15] “Operation Enduring Freedom Fast Facts,” CNN, last modified October 5, 2016, accessed May 18, 2018.
http://www.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html.
[16] “Afghanistan: Soviet Invasion and Civil War,” World Peace Foundation, last modified August 7, 2015,
accessed May 18, 2018. https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/afghanistan-sovietinvasion-civil-war.
[17] “GDP per Capita,” World Bank, accessed May 18, 2018. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
PCAP.CD?locations=AF.
[18] Alastair J. McKechnie, “Humanitarian Assistance, Reconstruction & Development in Afghanistan:
A Practitioner’s View” (presentation, International Conference on Post-Conflict Reconstruction,
Hiroshima, Japan, November 11-13, 2002), accessed May 18, 2018. http://siteresources.worldbank.org/
INTAFGHANISTAN/Publications-Resources/20175916/Humanitarian_Assistance_Hiroshima_Paper.pdf.
[19] “Afghanistan Reconstruction Trust Fund,” United States Agency for International Development, last
modified August 26, 2013, accessed May 18, 2018, https://www.usaid.gov/node/51786.
[20] Graham Crouch, “Afghanistan: Supporting State Building and Development,” World Bank, last
modified April 11, 2014, accessed May 18, 2018. http://www.worldbank.org/en/results/2014/04/11/
afghanistan-supporting-state-building-and-development.
[21] Castillo del Graciana, “Peace through Reconstruction: An Effective Strategy for Afghanistan,” The
Brown Journal of World Affairs 16, no. 2 (Spring/Summer 2010).
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سـمح صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولـي ألفغانسـتان بالحصـول ىلع االئتمان بشـرط
إجـراء إصالحـات هيكليـة ومالية .وقـد تقيدت الجهات املانحـة الدولية بهذه الشـروط .حد
ذلـك مـن قـدرة الحكومـة األفغانيـة ىلع تمويل مشـاريع التشـغيل والتنمية .فعلى سـبيل
املثـال ،ذهبـت حصـة كبيـرة مـن التمويـل الدولـي الخارجـي لتمويـل اإلصالحات والـواردات
والنفقـات الحكوميـة القائمـة ،وكانـت املـدن الوسـطى هـي املسـتفيد الرئيسـي ،مـا ترك
سـكان األريـاف طـي اإلهمـال .يف املناطـق الريفيـة مـا تـزال قطاعـات إنتاجيـة رئيسـية
وبنـى تحتيـة حيويـة ،مثـل قطاعـي الكهربـاء والنقـل ،تفتقـر إلـى أي تقـدم ملمـوس يف
مجـال التعميـر وإعـادة التأهيـل ،ومـا يـزال الفسـاد يشـكل تحديـا كبيـرًا [[2[.لقـد فشـل إطار
إعـادة اإلعمـار املطبـق ألخـذ مصالـح أو لشـمل مجمـل السـكان األفغـان ،وبذلـك فشـل يف
[[[2
بنـاء ملكيـة محليـة لجهود إعـادة اإلعمـار.
لـم تـؤد هـذه الجهـود يف أفغانسـتان إلـى نمـو أو اسـتقرار مسـتدامين .النمـو االقتصـادي
املحـدود أتـى مـن اسـتهالك الكـم الهائـل مـن املسـاعدات اإلنسـانية ،باإلضافـة إلـى الروابـط
االقتصاديـة املتعلقـة بوجـود وكاالت املجتمع الدولـي واملقاولين والقـوات األجنبية .وقد أدى
االعتمـاد السـاحق ىلع االئتمـان الخارجـي والتنمية املحـدودة لقنوات التمويل العـام الوطنية
إلـى إيقـاع البلـد يف فـخ االعتمـاد الطويـل األمد ىلع املسـاعدات .ويمكـن القـول أن الظروف
[[[2
االقتصاديـة السـيئة الناتجـة عـن ذلـك لعبـت دورهـا يف إطالة أمـد النـزاع يف أفغانسـتان.

العراق
تـرك غـزو العراق عـام  2003والنـزاع الذي تاله آثارًا ضخمـة ىلع االقتصاد والشـعب العراقي.
بحسـب أحـد التقديـرات ،قتـل النـزاع ما يقـرب من نصـف مليون شـخص حتى عـام .2011
شـهدت الفتـرة نفسـها نـزوح  2.6مليون عراقـي ،وما يفوق مليـون الجئ [[2[.كذلك أسـفرت
الحـرب عـن إلحـاق أضـرار بالبنيـة التحتيـة املدنيـة العراقية ،بمـا يف ذلك اإلنتـاج النفطي
[[[2
– املحرك األساسـي لالقتصـاد العراقي.
[[[2

ويف عـام  ،2003تولـت األمـم املتحـدة والبنـك الدولـي جهودًا مشـتركة إلعـادة إعمـار العراق.
قـدر تقييـم أولي مشـترك تكاليف إعـادة البناء بـ 36مليـار دوالر [[2[.وجرى إطلاق صندوق إعادة
ّ
[[[2
اإلعمار العراقي الدولي يف أوائل عام  2004لتسهيل التنسيق بشأن جهود إعادة اإلعمار.
[22] Castillo del Graciana, “Rebuilding from War: Economic Reconstruction in Post-Conflict States,” World
Politics Review, last modified May 31, 2011, accessed May 18, 2018, https://www.worldpoliticsreview.
com/articles/9011/rebuilding-from-war-economic-reconstruction-in-post-conflict-states.
[23] Ibid.
[24] Sultan Barakat, “The Failed Promise of Multi-donor Trust Funds: Aid Financing as an Impediment to
Effective State Building in Post-conflict Contexts,” Policy Studies 30, no. 2 (2009): 107-126.
[25] Dan Vergano, “Half-Million Iraqis Died in the War, New Study Says,” National Geographic, last modified
October 13, 2013, accessed May 18, 2018. https://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131015iraq-war-deaths-survey-2013.
[26] “Iraq,” Internal Displacement Monitoring Centre, accessed May 18, 2018. http://www.internaldisplacement.org/countries/iraq; Sarah Kanbar, “Iraqi Refugees after the War,” Muftah, last modified
July 4, 2013, accessed May 18, 2018. https://muftah.org/iraqi-refugees-after-the-war/#.WkSbW9-nGUk.
[27] R. Jeffrey Smith, “The Failed Reconstruction of Iraq,” The Atlantic, last modified March 15, 2013,
accessed May 18, 2018. https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/the-failedreconstruction-of-iraq/274041; “UK: Iraq Torches Seven Oil Wells,” CNN, last modified March 21,
2003, accessed May 18, 2018. http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/03/21/sprj.irq.oil.wells.
[28] “Iraq needs $36 billion for reconstruction for 2004-2007 - UN assessment,” UN News Centre, last
modified October 3, 2003, accessed May 2018, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8445.
[29] World Bank, “World Bank Iraq Trust Fund Report to Donors” (presentation, International
Reconstruction Fund Facility for Iraq (IRFFI) Donor Committee Meeting, Dead Sea, Jordan, July 19,
2005), accessed May 18, 2018, http://documents.worldbank.org/curated/en/895801468042568364/pdf
/390340IQ0DeadS1s0july0200501PUBLIC1.pdf.
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كانـت هنـاك العديـد من القيـود املفروضة ىلع الصنـدوق .فقد ربط كل مـن البنك الدولي
وصنـدوق النقـد الدولي االئتمـان باإلصالحات االقتصادية ،وطالب املانحون العراق بالسـماح
للـدول املانحـة بشـغل عقود إعـادة اإلعمار واسـتيراد املعـدات .كما واجه الصنـدوق عقبة
رئيسـية تمثلـت يف كونـه “مؤسسـة مـا بعـد نـزاع” تعمـل يف ظـروف النـزاع؛ حيـث بـدأ
[[[3
التخطيـط والتنفيـذ إلعـادة اإلعمار يف خضم اشـتعال النـزاع يف البالد.
بـدأ املجتمـع الدولـي إعـادة اإلعمـار بافتـراض أن املنظمـات األمريكيـة والدوليـة لـن تمول
سـوى املرحلـة األولـى من إعادة اإلعمـار ،ىلع أن تقـوم الحكومة العراقيـة بتمويل املراحل
التاليـة .وكان مـن املتوقـع حـدوث انتعـاش فوري يف قطـاع النفـط ،بالنظر إلـى أن الدولة
العراقيـة تمتلـك القـدرة ىلع تنفيذ إعـادة اإلعمار.
جـرى تخصيـص مـا مجموعـه أكثر مـن  40مليار دوالر إلعـادة اإلعمـار اعتبارًا من العـام    .2006
[[[3ومـع ذلـك ،تراجـع عـدد مـن املانحيـن عـن تعهداتهـم ،ففـي عـام  ،2007ىلع سـبيل
املثـال ،لـم يتـم تسـليم سـوى  67باملئـة من تلك األمـوال .ويف العـراق ،كما هـو الحال يف
العديـد مـن البلـدان التـي تمـر بمرحلـة انتهـاء النـزاع ،حـددت املؤسسـات املاليـة الدولية
إصالحـات اقتصاديـة هيكليـة تقليديـة؛ ما أعـاق توفير فـرص العمل وجعل البلاد معتمدة
ىلع املسـاعدات [[3[.وحيـن انسـحب املجتمـع الدولي ،تـم التراجع عن العديد من مشـاريع
التعميـر؛ وبمـا أن تمويـل الحكومـة العراقيـة كان غائبـا ،فقـد توقفـت تلـك املشـاريع قبـل
اكتمالهـا .ويف ظـل ظـروف النـزاع واالفتراضـات الخاطئة ،فشـل صنـدوق إعـادة اإلعمار يف
إعـادة بنـاء جـزء كبيـر مـن البنيـة التحتيـة املدمـرة يف البالد.

لبنان
دامـت حـرب لبنـان األهليـة ألكثـر مـن  15عامـا (مـن  1975وحتـى  ،)1990وقـد سـببت دمـارًا
ً
هائلا للبنيـة التحتيـة املاليـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة .وقـدرت الخسـارة يف الناتـج
االقتصـادي اللبنانـي بنحـو  24مليـار دوالر عـام  ،1986وانخفـض نصيـب الفـرد مـن الناتـج
املحلـي اإلجمالـي بحوالـي  67باملئـة ،فيما قـدر عدد القتلـى بحوالي  131,000شـخص مع
[[[3
حوالـي نصـف مليـون الجـئ.
كان مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار اللبنانـي مؤسسـة عامـة أنشـئت عـام  1977بموجـب مرسـوم
رئاسـي لقيـادة عمليـة التعميـر والتنمية بعـد انتهاء النـزاع .تألف املجلس من سـت إدارات:
التخطيـط والتمويـل واملشـاريع والشـؤون القانونيـة واملاليـة واإلداريـة .وباعتبـاره هيئـة
مسـتقلة ماليـا وإداريـا ،فقـد تمتع املجلس بسـلطة اسـتثنائية لتجنب االختناقـات اإلدارية
[30] Diana Cammack, Diana McLeod, Alina R. Menocal, and Karin Christiansen. Donors and the ‘Fragile
States’ Agenda: A Survey of Current Thinking and Practice. (London: Overseas Development Institute,
2006), accessed May 18, 2018. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/1955.pdf.
[31] Gordon Adams, “Post-Combat Stabilization and Reconstruction: The Lessons for US Government
Organization and National Security Resource Planning,” Stimson Center, accessed May 18, 2018.
http://www.comw.org/pda/14dec/fulltext/06adams.pdf.
[32] Castillo del Graciana, “Economic Reconstruction of War-Torn Countries: The Role of the International
Financial Institutions,” Seton Hall Law Review 38, no. 4 (2008): 1265-1295.
[33] Ghassan Dibeh, “Foreign Aid and Economic Development in Postwar Lebanon” (UNU-WIDER Research
Paper No. 2007/37, June 2007) accessed May 18, 2018. https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/
rp2007-37.pdf.
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التـي قـد تـؤدي إلـى إبطاء عمليـة التمويـل وإعادة اإلعمـار .كما تمتـع املجلـس بمتطلباته
الخاصـة املتعلقـة باإلدارة وكشـوف الرواتب واإلبالغ .وكان هدفه الرئيسـي التعجيل بتنفيذ
مشـاريع التعميـر والحـد قـدر اإلمكان مـن النزاعات املتعلقـة بإعادة اإلعمار داخـل الحكومة.
كان املجلـس تابعـا ملجلـس الـوزراء ويخضـع إلشـراف رئيـس الـوزراء .احتاجت جميـع برامج
إعـادة اإلعمـار إلـى موافقـة مجلـس الـوزراء .ومـع ذلـك ،تعـاون مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار مع
أصحـاب املصلحـة اآلخريـن يف تخطيـط إعـادة اإلعمار والتمويـل والتنفيـذ واملراقبة ،وكان
[[[3
مسـؤوالً عـن االتصـال والتنسـيق والتفاوض مـع املانحيـن واملنظمـات الدولية.
كانـت هنـاك أيضـا هيئـات أخرى مشـاركة ،وإلى حد ما منافسـة ،يف أعمال التعمير ،شـملت
مجلـس الجنـوب ،الـذي أنشـئ لتعميـر جنـوب لبنـان ،والصنـدوق املركـزي للمهجريـن الذي
[[[3
أطلـق مشـاريع تمويل وإسـكان وإعـادة بناء دعمـا ملبـادرات املصالحة.
خلال الفتـرة ( ،)2009 - 1991أشـارت التقاريـر املرحليـة لبرامج االسـتثمار العـام إلى أن نصف
املشـاريع االسـتثمارية التـي أعدهـا مجلـس اإلنمـاء واإلعمـار ُعرضـت ىلع مجلـس الـوزراء،
وقـد وافـق األخيـر ىلع  30باملئـة مـن تلـك املشـروعات .لكـن يف النهايـة لم يتـم تنفيذ
سـوى  15باملئـة مـن املشـاريع االسـتثمارية التـي تمـت املوافقـة عليهـا [[3[.وقد اسـتمرت
الـوزارات اللبنانيـة يف تمويـل املشـاريع املمولـة ضمـن ميزانياتهـا السـنوية ،إال أن أجـواء
الصـراع السياسـي قللـت عـدد البرامـج االسـتثمارية املعلنـة وأضعفت قـدرة املجلس ىلع
إجـراء أعمـال إعـادة اإلعمار.
واجهـت أعمـال إعـادة اإلعمـار يف فتـرة مـا بعـد الحـرب اللبنانيـة العديـد مـن القيـود ،لعـل
أبرزهـا املنافسـة املسـتمرة بين الفرقاء داخـل الحكومـة اللبنانية .وقد حاولت الـوزارات تحت
ضغـط مـن دوائرهـا االنتخابيـة الطائفيـة احتـكار مشـاريع إعـادة اإلعمـار ،ممـا أدى إلـى سـوء
يف اإلدارة والتوزيـع .كمـا أدى االرتبـاك السياسـي إلـى عـدم تخصيص التمويل بشـكل سـليم،
ممـا تسـبب بتأخيـر املشـاريع وزيادة تكاليـف التنفيـذ .وباإلضافة إلـى ذلك ،كثيرًا مـا تعرقلت
جهـود إعـادة اإلعمار نتيجـة تدخل الجهات السياسـية القوية وغياب النهج املحلي الشـامل.
كذلـك تشـتت أمـوال املانحيـن بيـن مجلس اإلنمـاء واإلعمـار وغيره مـن الكيانـات ،كمجلس
إعمـار الجنـوب .فقـد قامـت البلـدان اإلقليميـة املانحـة مثـل السـعودية وقطـر واإلمـارات
بتمويـل وتنفيـذ مشـاريع إعادة اإلعمار مباشـرة وبشـكل منفصل عن املؤسسـات الحكومية
املركزيـة [[3[.وقـد ركـز هؤالء املانحـون من جانب واحـد ىلع مناطق وقطاعـات معينة (وال
[[[3
سـيما التعليـم والديـن) ،ممـا أدى إلـى عدم املواءمـة بين التمويـل واالحتياجـات  .

[34] Council for Development and Reconstruction, “Lebanon Municipal Service Emergency Project:
Environmental and Social Management Framework” last modified March 20, 2014, accessed May 18,
2018. http://www.cdr.gov.lb/study/MSEP/MSEPESMF.pdf.
[35] Charles Adwan, “Corruption in Reconstruction: The Cost of National Consensus in Post-War
Lebanon,” last modified December 1, 2004, accessed May 18, 2018. http://www.cipe.org/sites/default/
files/publication-docs/adwan.pdf.
[36] Nabil Al Jisr, “Council for Reconstruction and Development Working Paper,” November 23, 2010,
accessed May 18, 2018. http://www.cdr.gov.lb/Latest/speechnov232010.pdf.
[37] Alistair Harris, “Reconstructing Gaza – Lessons from Lebanon,” United State Institute of Peace,
last modified March 1, 2009, accessed May 18, 2018. https://www.usip.org/publications/2009/03/
reconstructing-gaza-lessons-lebanon.
[38] Ibid.

12

إعادة تصور االقتصاد اليمني | مايو 2018

مؤسسي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن
إطار عمل
ّ

دروس لليمن من أفغانستان والعراق ولبنان
كمـا تظهـر األمثلـة أعلاه ،فـإن األمن واالسـتقرار شـرطان مسـبقان حاسـمان إلعـادة اإلعمار.
لذلـك مـن شـأن اتفاقات سلام هشـة وتقاسـم متفـاوت للسـلطة أن تعرقـل إعـادة اإلعمار.
لكـي تنجـح عمليـة إعـادة اإلعمار ،يجب إشـراك النخـب من جميـع أطراف النـزاع يف جهود
توزيـع املسـاعدات .وىلع الرغم من ضـرورة التعاون مع أصحاب املصلحـة الدوليين ،ينبغي
تصميـم وقيـادة الترتيبـات املؤسسـية للتعميـر ىلع الصعيـد الوطنـي .وكما تبيـن الحاالت
املذكـورة أعلاه ،مـا لـم يمتلـك البلـد جهود إعـادة اإلعمـار ستفشـل مؤسسـات الدولة يف
بنـاء القـدرات .هـذا بدوره يمنـع التنمية املسـتقرة وطويلـة األمد.
إن التخطيـط املبكـر وتقييـم األضـرار وتقديـر االحتياجـات أمـر بالـغ األهمية لعـرض تكاليف
إعـادة اإلعمـار وتحديـد األولويات التـي تعكس أهـداف املجتمعات املحلية .تقـوم الوكاالت
الدوليـة عـادة بأعمـال التقييـم؛ إال أن الخبرة الوطنيـة ضرورية إلدخال فهم محلي للسـياق.
ويف حيـن ينبغـي أن تكـون املناطـق املتضـررة محـور جهود إعـادة البناء ،ينبغـي أال تركز
التنميـة بعـد انتهـاء النـزاع ىلع املـدن الرئيسـية واملناطـق املتضـررة فقـط .قـد يـؤدي
اسـتبعاد املناطـق الريفيـة وغيـر املتضـررة إلـى دفـع مواطنـي تلـك املناطـق إلـى تطوير
شـعور بالعـداء تجـاه الدولـة؛ وهـذا بـدوره قـد يضعف سـيطرة الدولـة ىلع جميـع أراضيها.
قـد يـؤدي رد الفعـل هـذا إلـى عودة البلاد إلـى النـزاع ،أي تأخيـر التعمير وإدامـة العنف.
يف جميـع الحـاالت املذكـورة أعلاه ،لعبـت وكاالت التنميـة الدوليـة دورًا كبيـرًا يف تمويل
مهمـات مـا بعـد النـزاع .ويف هـذا الـدور أصـرت هـذه الـوكاالت ىلع إصالحات غيـر واقعية
يف مجـال السياسـات العامـة وىلع ظـروف غيـر مسـاعدة تالئـم البلـدان املتقدمـة يف
زمـن السـلم .ركـزت هـذه الـوكاالت بصفـة رئيسـية ىلع اإلصالحـات الهيكليـة املؤسسـية
واالقتصاديـة الكليـة .ويف أجنـدة مـا بعـد النـزاع ،ينبغـي أن تـوازن تدخلات املجتمـع
الدولـي بيـن تلبيـة االحتياجات اإلنسـانية وبناء قـدرات الدولـة[ .[[3كما ينبغي إيلاء اهتمام
رئيسـي للقطاعات اإلنتاجية الرئيسـية لالقتصاد مثل الطاقة واملياه والنقل (وال سـيما يف
الريـف) :أي تلـك التـي مـن شـأنها توفير فرص العمل وتسـهيل النمـو االقتصادي املسـتدام.
لعـل ذلـك أحـد أهـم التدابيـر الالزمة لتجنب تكـرر النزاع .تشـمل معظم خطط إعـادة اإلعمار
نـزع السلاح ،ولكـن القليـل منهـا يولـي أهمية إليجاد فـرص العمل .ومـع ذلك ،عندمـا ُيترك
النـاس دون فـرص للعمـل أو التعليـم فهـم أكثـر عرضة للعـودة إلـى التنازع.
مـن جهـة أخـرى ،توضح الحاالت املذكـورة أعاله تحديًا كبيـرًا يتعلق بإمكانية عـدم التوافق
بيـن توقيـت املسـاعدات والقـدرة االسـتيعابية للدولة الخارجـة من النزاع .الجهـات املانحة
والـوكاالت الدوليـة أكثـر حماسـا بوجه عـام يف املراحل األولية مـن التعميـر ،أي بعد انتهاء
النـزاع مباشـرة .تتدفـق املسـاعدات؛ لكـن قـدرة الدولـة ىلع اسـتيعابها تكـون محـدودة
للغايـة .ومـع مـرور الوقـت ،حيـن تنمـو قـدرة الدولـة تبـدأ الجهـات املانحـة بالتخلـي عـن
التزاماتهـا .وىلع املـدى األطـول ،ومـع تحسـن قـدرة الدولـة ىلع االسـتيعاب والتنفيـذ،
تتراجـع املسـاعدات .مـن شـأن تعلـم الـدروس التي توفرهـا هذه األمثلـة الصعبـة أن يقدم
مثـاالً حـذرًا للمخططيـن الذيـن يتطلعـون إلى تلبيـة احتياجـات اليمن املسـتقبلية.

[39] Sultan Barakat, After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War (London: IB
Tauris, 2010).
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مبادرات إعادة اإلعمار السابقة في اليمن
حتـى قبـل النـزاع الحالـي ،كان اليمـن أفقـر بلـدان الشـرق األوسـط وأحد أقـل بلـدان العالم
نمـوًا .اعتبـارًا مـن عـام  ،2011كان ترتيـب اليمـن  154مـن أصـل  187بلـدًا يف مؤشـر التنميـة
البشـرية لبرنامـج األمـم املتحـدة اإلنمائـي ،أمـا متوسـط عمر اليمنييـن املتوقـع فبلغ 65.5
سـنة؛ فيمـا وصـل نصيـب الفـرد مـن الدخـل القومـي اإلجمالـي  2,213دوالر (ىلع أسـاس
تعـادل القـوة الشـرائية الثابتـة لعـام  )2005وبلـغ معـدل معرفـة القـراءة والكتابـة بيـن
الكبـار  65باملئـة [[4[.نحـو  70باملئـة مـن السـكان يعيشـون يف املناطـق الريفيـة ،وبينمـا
لـم تشـكل الزراعـة والرعـي أكثـر مـن  10باملئـة مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي قبـل األزمـة
الحاليـة ،فإنهمـا شـكال مصـدر رزق نحـو  50باملئـة مـن اليمنييـن [[4[.يف  ،2012بلـغ إجمالي
اإلنفـاق العـام يف املناطـق الريفيـة  4.8باملئـة مـن الناتـج املحلـي اإلجمالـي ،ولـم تكـن
أي مـن املناطـق الريفيـة يف اليمـن موصولـة بشـبكة الكهربـاء الوطنيـة ،يف حيـن كانـت
[[[4
األسـرة اليمنيـة املتوسـطة تبـذل  65دقيقـة يف اليـوم لتأميـن امليـاه.
كانـت هـذه الظـروف تتويجـا لعقـود سـابقة احتدمـت خاللهـا أزمـات سياسـية واجتماعية
واقتصاديـة متكـررة يف اليمـن .ثمـة عـداء طويـل األمـد بيـن الحكومـة املركزيـة والقـادة
مطولـة بين مناطق الشـمال والجنوب .كما شـهد
اإلقليمييـن ،حيـث شـهدت البلاد توترات
ّ
كل مـن شـمال وجنـوب اليمـن خلال العقـود الثالثـة التـي سـبقت توحيدهمـا عـام 1990
جـوالت متعـددة مـن االضطرابـات منذ العـام  .1962وبعـد التوحيـد اندلعت حـرب أخرى عام
وتوسـع نشـاط
1994؛ كمـا شـهد اليمـن عـدة حـروب يف محافظـة صعدة بين  2004و2010؛
ّ
تنظيـم القاعـدة يف شـبه جزيـرة العرب؛ وأخيرًا الحرب املسـتمرة اآلن منذ أواخـر عام .2014
كمـا شـهد اليمـن أيضـا عـددًا مـن الكـوارث الطبيعيـة ،بمـا يف ذلـك زلـزال  1982يف ذمـار
وفيضـان  2008يف حضرمـوت واملهـرة .ورغـم إعاقـة هذه النزاعـات والكوارث لقـدرة الدولة
ىلع تقديـم الخدمـات العامـة ،فقد أطلقـت الحكومات اليمنيـة املتعاقبة مبـادرات تعمير
وجهـود إعـادة تأهيـل وحمالت اسـتجابة إنسـانية.
يقـدم هـذا القسـم تاريخـا موجـزًا لخمـس مـن تلـك املبـادرات :مجلـس إعـادة إعمـار ذمـار،
والـذي تأسـس عقـب زلـزال عـام 1982؛ صنـدوق إعـادة إعمـار صعـدة ،بعـد حـرب صعـدة
الثالثـة عـام 2007؛ وصنـدوق إعـادة إعمـار محافظتـي حضرمـوت واملهـرة ،والـذي انطلـق
عقـب الفيضانـات يف عـام 2009؛ صنـدوق إعادة إعمـار أبين ،عقب سـيطرة تنظيم القاعدة
ىلع أبيـن عـام 2012؛ واملكتـب التنفيـذي ،عقـب انتفاضـة عـام  .2011وفـد عانـت كل تلك
املبـادرات مـن االفتقار إلى االسـتقالل والشـفافية ،وعـدم كفاية التمويل ،وضعف التنسـيق
بيـن املشـاركين يف جهـود إعـادة اإلعمـار يف كل مـن هـذه املبـادرات.

[40] United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2011 (New York:
_Palgrave, 2011) accessed May 18, 2018, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/271/hdr_2011
en_complete.pdf; United Nations Children’s Fund, “At a Glance: Yemen” last modified December 31,
2013, accessed May 18, 2018. https://www.unicef.org/infobycountry/yemen_statistics.html.
[41] Farea Al-Muslimi and Mansour Rageh, “Yemen’s Economic Collapse and Impending Famine: The Necessary
Immediate Steps to Avoid Worst-case Scenarios,” Sana’a Center for Strategic Studies, last modified
November 5, 2015, accessed May 18, 2018. http://sanaacenter.org/publications/main-publications/26.
[42] Ibid.; UNDP, Human Development Report 2011.
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مجلس إعادة إعمار ذمار – زلزال 1982
يف  13ديسـمبر  ،1982تعرضـت محافظـة ذمـار لزلـزال بلغـت قوته  6درجات بمقيـاس ريختر.
نجمـت عـن الزلـزال أضـرار وخسـائر كبيـرة يف األرواح ،حيـث أفيـد بـأن  1,500إلـى 2,500
شـخص لقـوا مصرعهـم وأصيـب  1,500آخـرون .بحسـب الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدولية،
فـإن  42,300منـزالً أصبحـت غيـر صالحـة للسـكن ،منهـا  11,380منـزال تدمـر بالكامـل .كذلـك
عانـت البنيـة التحتيـة العامـة :فقـد تضـرر  131مشـروع ميـاه ،مـا أدى إلـى خسـائر كبيرة يف
اقتصـاد األريـاف .وقـدرت الوكالـة األمريكيـة للتنميـة الدوليـة مجمـوع الخسـائر االقتصاديـة
[[[4
وخسـائر البنيـة التحتيـة بمبلـغ  2مليـار دوالر  .
أعلنـت الحكومـة اليمنيـة يف أعقـاب ذلـك حالـة طـوارئ يف املناطـق املتضـررة وشـكلت
لجنـة إغاثـة طارئـة .تـرأس اللجنـة قائد الجيـش ،وأعضـاء الـوزارات املعنية ،ومحافـظ ذمار،
وقـد تولـت مهـام اإلغاثـة والشـؤون اللوجسـتية املرتبطـة بإمـدادات اإلغاثـة الخارجيـة.
رأس املحافـظ مكتـب تنفيـذ اإلغاثـة يف ذمـار ،والـذي ضـم أيضـا لجـان التنميـة املحليـة
املوجـودة مسـبقًا كاملنظمـات املجتمعيـة التـي كانـت نشـطة قبـل الكارثـة .وقـد لعبت
اللجـان املحليـة دورًا رئيسـيًا يف التعامـل مـع تقييـم االحتياجـات وتوزيـع املسـاعدات.
يف كانـون الثانـي  /ينايـر  ،1983وضـع مرسـوم رئاسـي نموذجـا “مـن أىلع إلـى أسـفل”
للتصـدي لتحديـات إعـادة اإلعمـار :حيـث تـم إنشـاء املجلس األىلع إلعـادة اإلعمـار ومكتبه
التنفيـذي إلعـادة اإلعمـار .وقـد تـرأس املجلـس األىلع رئيـس الـوزراء ،وأعضـاء الـوزارات
الرئيسـية ،ورئيـس وكالـة التخطيـط املركزيـة ،ومحافـظ ذمـار .تمثلـت املهمـة األساسـية
للمجلـس يف تخطيـط سياسـة إعـادة اإلعمار ،يف حيـن تولى املكتب التنفيذي مسـؤولية
جمـع البيانـات وإجـراء الدراسـات ،وتقديـر التكاليـف ،وطـرح املناقصـات ،واإلشـراف املحلي
ىلع العمـل ،وإعـداد وتنفيـذ برامـج التعليـم املحلـي .وقـد تألـف املكتـب التنفيـذي مـن
سـبع وحدات رئيسـية لـ :التصميم؛ اإلشـراف؛ العالقـات العامة؛ التمويـل واإلدارة؛ إصالح وبناء
التعليـم؛ املسـاعدة الذاتيـة؛ ووحـدة الـزالزل .وقـد تـرأس جميع الوحـدات الرئيسـية املدير
[[[4
التنفيـذي الـذي كان أيضـا عضـوًا يف املجلـس األىلع  .
وبغيـة الحـد مـن البيروقراطيـة الحكوميـة وضمـان التقـدم السـريع يف عمليـة إعـادة
اإلعمـار ،تمتـع املكتب التنفيذي باالسـتقالل املالـي واإلداري عـن اإلدارات الحكومية األخرى.
وقـد تعامـل كل مـن املجلـس األىلع واملكتـب التنفيـذي مـع إعـادة اإلعمـار كجهـد يقـاد
محليـا .وكانـت خطتهمـا اسـتئجار مقاولين محلييـن إلعادة بنـاء الوحدات املدمـرة بالكامل،
والتعاقـد مـع أصحـاب املنازل إلصلاح الوحدات املدمـرة جزئيًا .ذهبت مسـاعدات املانحين
وحصـة الحكومـة مـن التمويـل مباشـرة إلـى ميزانيـة املكتـب التنفيـذي .إال أن األخيـر أثبت
بسـرعة ضعـف فعاليتـه مـع بـدء تنفيـذ إعـادة اإلعمـار ،فقـد كان يفتقـر إلـى الخبـرة يف
مشـاريع اإلسـكان الواسـعة النطـاق ،وبالـكاد يمتلـك القـدرة ىلع التنسـيق أو املراقبة .كما
ظهـرت عالمـات محسـوبية يف اختيار املسـتفيدين ،وتضخمـت ميزانيته نتيجـة املبالغة
يف التوظيـف.

[43] Office of US Foreign Disaster Assistance, Disaster Case Report: Yemen Arab Republic – Dhamar Region
Earthquake (Washington, DC: USAID, 1983) accessed May 18, 2018. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
pbaab301.pdf.
[44] Sultan Barakat, Reviving War-Damaged Settlements towards an International Charter for Reconstruction
after War, (doctoral dissertation, University of York, 1993).
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بالتدريـج ،اسـتعادت الـوزارات املختلفـة خارج نطـاق املكتـب التنفيذي مسـؤولية مهماته
ضمـن نطاقهـا الـوزاري .إال أن ذلـك تـم دون إنشـاء هيئـة للتنسـيق :لذلـك حصـل تداخـل
وازدواجيـة واسـعا النطـاق يف إعـادة اإلعمار .كمـا أن الحكومة املركزية ،باالتفـاق مع البنك
الدولـي واملنظمـات الدوليـة األخـرى ،وافقـت ىلع تنفيـذ أعمـال التعميـر عبـر مقاوليـن
خارجييـن .وقـد أعطـى ذلك املانحيـن دورًا رائدًا يف تنفيذ جميع مراحل إعـادة اإلعمار .أدى
ذلـك يف نهايـة املطـاف إلـى انتشـار املالجئ السـكنية غيـر املالئمـة [[4[.باختصـار ،كانت
جهـود إعـادة اإلعمـار بعـد الزلـزال يف ذمـار غيـر ناجعـة ،وتخلفت عـن املواعيـد النهائية،
وتجـاوزت األرقـام املثبتـة يف امليزانيـة ،وفشـلت يف تحقيـق أهدافها اإلسـكانية.

صندوق إعادة إعمار صعدة – نزاع 2007
بيـن عامـي  2004و ،2006تسـببت ثلاث جـوالت مـن النـزاع يف صعـدة بيـن مقاتليـن مـن
جماعـة الحوثييـن وقـوات الحكومـة اليمنيـة بمقتـل مئات الجنـود واملدنييـن وإصابة آالف
آخريـن .تضـرر مـا يقـرب مـن  26,000منشـأة مـن املمتلـكات الخاصة جـراء ذلك النزاع .شـمل
ذلـك  21,500وحـدة سـكنية ،و 3,150مزرعـة ،ومشـاريع تجاريـة أخـرى ،ناهيـك عـن األضـرار
التـي لحقـت بــ 1,060مؤسسـة عامـة ،منهـا  684مسـجدا و 238مدرسـة [[4[.بلغـت التكلفـة
التقديريـة لألضـرار التـي لحقت باملمتلـكات العامة والخاصة  600مليـون دوالر [[4[.يف يوليو
 /تمـوز  ،2007خلال الجولـة الرابعـة مـن النـزاع ،أصـدرت الحكومـة مرسـومًا رئاسـيًا بإنشـاء
صنـدوق إعـادة إعمـار صعـدة [[4[.تمثلـت أهداف الصنـدوق يف تقييـم أضرار الحـرب ،وتقدير
تكلفـة إعـادة اإلعمـار ،وجمـع األمـوال الالزمـة ،وإدارة عملية إعـادة اإلعمار .وبموجب سـلطة
رئيـس الـوزراء ،حـددت امليزانيـة الحكوميـة  55مليـون دوالر لتمويل إعـادة اإلعمـار الطارئة،
يضـاف إليهـا أي تمويـل من مصـادر وطنيـة ودوليـة توافق عليـه الحكومة.
واجهـت عمليـة إعـادة اإلعمـار تحديـات كبيـرة .فقـد أدى اسـتمرار األعمـال العدائيـة إلـى
إعاقـة أعمـال التعميـر ،وأهمـل الصنـدوق البنيـة التحتيـة العامـة ،حيـث خصـص  12باملئة
فقـط مـن أموالـه إلعـادة بنـاء الهيـاكل األساسـية العامـة ،يف حيـن ذهبـت البقيـة إلعادة
بنـاء املمتلـكات الخاصـة [[4[.ولم يكـن التنفيذ فعاالً :لم يقـم برنامج إعادة اإلعمـار املتعاقد
عليـه ببنـاء مـا يزيـد عن  41باملئـة من الوحدات السـكنية املخطط لها ،يف حيـن تم إنجاز
 10باملئـة فقـط مـن عقود إصالح املنـازل الخاصة أو املؤسسـات التجاريـة [[5[.عدم تضمين
نهـج إعـادة اإلعمـار عنصـر الشـمول التـام بعث مزيـدا من القلـق بالنسـبة لفرص االسـتقرار
الطويـل األجـل :فقـد كانـت هنـاك اتهامـات واسـعة النطـاق بشـأن “التحيـز يف التعميـر”،
مـع توجيـه جهـود إعـادة البنـاء إلى مناطـق معينة دون غيرهـا بناء ىلع والءات شـخصية
وليـس ىلع احتياجـات حقيقيـة .وكثيـرًا مـا أدى غياب الثقـة املحلية بالحكومـة املركزية
وجـه عملية
إلـى منـع السـكان للـوكاالت الحكوميـة من الوصـول إلـى مختلف املناطـق؛ ما ّ
إعـادة اإلعمـار يف هـذه املناطـق إلـى املنظمـات الدولية غيـر الحكومية.
[45] Ibid., 9.
[46] This information is taken from the 2014 annual report of the Sa’ada Reconstruction Fund.
[47] This information is taken from the 2007 Sa’ada conflict evaluation report given by the Yemen National
Security Bureau to the Yemen Parliament.
[48] United Nations High Commissioner for Refugees, “Constitution of the Republic of Yemen” accessed
May 18, 2018. http://www.refworld.org/pdfid/3fc4c1e94.pdf.
[49] This information is taken from the 2014 annual report of the Sa’ada Reconstruction Fund.
[50] Ibid.
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مع مرور الوقت ،تدخل املجتمع الدولي لتقديم املسـاعدة اإلنسـانية .بعد الجولة الخامسـة
مـن نـزاع صعـدة ،أطلقـت األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى مهمة إنسـانية يف
صعـدة ،وخصصـت  4.6مليـون دوالر إلجـراء تقييـم مشـترك لالحتياجـات الطارئـة كالصـرف
الصحـي والصحـة والتعليـم وحمايـة املدنييـن .كذلـك انخرطـت دولـة قطـر بالتوسـط يف
[[[5
املفاوضـات ويف توزيـع السـلع ىلع الالجئيـن من خالل جمعيـة الهالل األحمـر القطري.
لقد فشـلت جهـود اإلنعـاش اليمنية.

صندوق إعادة إعمار حضرموت واملهرة – فيضان 2009
يف تشـرين األول  /أكتوبـر  ،2008وصلـت بقايـا إعصـار مـداري مـن املحيـط الهنـدي إلـى
الشـاطئ الشـرقي لليمـن .أدى اإلعصـار إلـى هطـول أمطـار غزيـرة يف مناطق تعتبـر قاحلة
يف العـادة ،مـا تسـبب بفيضانـات سـريعة ،تأثـرت بـه محافظتـا حضرمـوت واملهـرة ىلع
[[[5
وجـه الخصـوص .بلغـت التكلفـة التقديريـة اإلجماليـة لألضـرار والخسـائر  1.6مليـار دوالر.
اسـتجابة لذلـك ،أصـدرت الحكومـة مرسـومًا رئاسـيا بإنشـاء صنـدوق إعـادة إعمـار حضرمـوت
واملهـرة ،وعينـت مديـرًا تنفيذيـا إلدارة عملياتـه .خضع صنـدوق حضرموت واملهـرة ملجلس
إدارة رأسـه رئيـس الـوزراء ،وقد شـمل أيضًا وزراء رئيسـيين مـن بينهم وزير التخطيـط والتعاون
الدولـي نائبـا لرئيس مجلس اإلدارة؛ ووزراء املالية والشـؤون القانونية والتربية والصحة العامة
واألشـغال العامـة والبيئـة والزراعة والداخليـة ،والطاقة؛ باإلضافة لألمين العـام ملجلس الوزراء
َ
ومحافظـي حضرمـوت واملهـرة؛ وممثليـن عـن املنظمـات غيـر الحكوميـة املحليـة؛ وأعضـاء

مـن القطـاع الخـاص [[5[.تولـى صندوق حضرمـوت واملهرة مهمـة التخطيط للتعميـر وتنفيذه
بالتنسـيق مـع السـلطات املحلية .باإلضافـة إلى ذلـك ،كان غرض الصندوق تيسـير التدخالت
اإلنسـانية ،واملسـاعدة يف إنعـاش الخدمـات العامة ،وإنشـاء مراكز طـوارئ يف املحافظتين.
جـاء تمويـل الصنـدوق مـن كل مـن الحكومـة ،والتبرعـات املحليـة ،والنقـد الخارجـي ،واملنح
العينيـة .لـم يتـم تحويـل األمـوال مباشـرة إلـى صنـدوق إعـادة اإلعمـار ،بـل جـرى تمريـره مـن
خلال وزارتـي التخطيـط واملاليـة [[5[.كان يفترض بمجلـس حضرموت واملهـرة تحقيق درجة
عاليـة مـن االسـتقالل املالـي واإلداري ،حيـث كان يقـدم تقاريـره ملجلـس الـوزراء فقـط ،ولـم
يكـن يمتلـك عالقـة مباشـرة مـع املانحين من حيـث التمويـل أو اإلبلاغ أو الرقابـة والتقييم.

كانـت آليـة التعميـر الرئيسـية يف صنـدوق حضرمـوت واملهـرة هـي التحويلات النقديـة
الخاصـة بـ”املسـاعدة الذاتيـة” ألصحـاب املنـازل أو أصحاب األعمـال املتأثريـن بالفيضانات.
قـام الصنـدوق أيضـا بتمويـل إعـادة تأهيـل وإعـادة بنـاء  226مشـروعًا عامـا .إال أن النقـص
املالـي أدى إلـى إعاقـة قدرتـه ىلع توفيـر مثل هـذه التحويلات :فقد قدمت لـه الحكومة
 42مليـار ريـال يمنـي فقـط [ 210مليـون دوالر بسـعر صـرف  [[5[.]2009وحتـى مـع التمويـل
الـذي تلقـاه ،فقـد سـعى الصنـدوق لتحقيـق االسـتفادة الكاملـة مـن املـوارد املتاحـة لـه.
[51] International Crisis Group, “Yemen: Defusing the Saada Time Bomb” (Report No. 86, 27 May, 2009),
accessed May 18, 2018. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/yemen/yemen-defusing-saada-time-bomb.
[52] Global Facility for Disaster Risk Reduction, Damage, Loss and Needs Assessment (2009) accessed May
18, 2018. https://www.gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Yemen_DLNA_2009_EN.pdf.
[53] Global Facility for Disaster Risk Reduction, Tropical Storm, October 2008: Recovery Framework Case Study
(August 2014) accessed May 18, 2018. https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/Yemen_August2014.pdf.
[54] This information is taken from the 2016 annual report of the Hadramawt and al-Mahra Reconstruction
Fund.
[55] Ibid.
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فوفقـا لتقريـر صـدر عـن مجلـس إدارة صنـدوق حضرمـوت واملهـرة ،تـم إنفـاق مبلـغ 29.5
مليـار ريـال فقـط ( 137.2مليـون دوالر) يف الفتـرة مـا بيـن عامـي  2009و ،2013أي مـا ال يزيد
[[[5
عـن  70باملئـة مـن إجمالـي التمويـل الـذي أتيـح لـه  .
بصفـة عامـة ،حققت جهود إعـادة اإلعمار التي أعقبت فيضانـات  2009نجاحًا محدودًا .وفقًا 
للتقريـر التقييمـي الـذي أعـده البنـك الدولي ،نجـح الصندوق يف إشـراك السـلطات املحلية
ومنظمـات املجتمـع املدنـي يف املشـاورات مـن خلال التواصـل املباشـر مـع املحافظين.
كمـا اسـتخدم التحويلات النقدية املباشـرة من أجل التعويـض وتوفير فرص العمل للسـكان
املحلييـن .غيـر أن الصنـدوق ظـل يفتقر إلـى أية آلية للتنسـيق أو إطـار للمراقبة.

صندوق إعادة إعمار أبين – نزاع يونيو  /حزيران 2012
عـام  ،2011سـيطر تنظيـم القاعـدة يف شـبه جزيـرة العـرب ىلع أجـزاء كبيرة مـن محافظة
أبيـن .احتـل املحافظـة ملـدة عـام تقريبـا ،قبـل أن يتمكـن الجيـش اليمنـي مـن اسـتعادة
السـيطرة االسـمية [[5[.أدت العمليـات القتاليـة إلـى دمـار واسـع النطـاق للممتلـكات العامـة
والخاصـة ،باإلضافـة ملقتـل وإصابة وتشـريد آالف السـكان .وبلغت األضرار املقـدرة  125مليار
[[[5
ريـال [ 581.4مليـون دوالر]  .
للبـدء بعمليـة إعادة البنـاء وتلبية االحتياجات اإلنسـانية العاجلة للمنطقة ،أنشـأت الحكومة
يف يوليـو  /تمـوز  2012صنـدوق إعـادة إعمـار أبيـن بموجب مرسـوم رئاسـي[ ،[[5وقد خصصت
 10مليـار ريـال [ 46.5مليـون دوالر] للصنـدوق إلنشـاء وإجـراء تقييمـات لألضـرار بالتعـاون مـع
السـلطات املحليـة .غيـر أن صنـدوق أبيـن لم يبذل جهدًا يذكـر لتعزيز قدرته ىلع اسـتيعاب
هـذا التمويـل مـن الحكومة ومـن املانحين ،ىلع الرغم مـن ثالثة تغييرات إلدارتـه التنفيذية.
فشـل الصنـدوق بالنهايـة بإظهـار أيـة نجاحـات يف إعـادة اإلعمـار؛ قبـل أن يكتسـب سـمعة
سـيئة نتيجـة سـوء اإلدارة والفسـاد واالختالس .وسـرعان ما اسـتؤنف العنـف يف املنطقة.
اعتبـر التقريـر التقييمـي ألداء صنـدوق أبيـن أن األخيـر فشـل وفقـا لجميـع املؤشـرات.
وبسـبب غيـاب خطـة عمـل محددة ،عمـل الصندوق دون وجهـة أو هدف محـدد .كما افتقر
إلـى الشـفافية يف جميـع أنشـطته ،ولـم يتوفر ىلع أية آليات مسـاءلة ،وضم عـددًا ضئي ً
ال
مـن املوظفيـن املؤهليـن [[6[.أشـار التقريـر أيضـا إلـى  685حالـة احتيـال أثـرت ىلع متلقي
التعويضـات ،بلغـت قيمتهـا اإلجماليـة  900مليـون ريـال يمنـي [ 4.2مليـون دوالر] .كذلـك
أشـار التقريـر إلـى أن مبلـغ  300مليـون ريال يمنـي [ 1.4مليـون دوالر] تم تقديمـه كتعويض
ملسـتفيدين وهمييـن “أشـباح” .أخيـرًا اختتم التقريـر بالتوصية بتعيين جهـات محلية ذات
[[[6
مصداقيـة وخاضعـة للمسـاءلة من أجـل إدارة إعـادة إعمار ما بعد النـزاع.
”[56] “Eastern Reconstruction Fund Argues for Rapid Assessment of the Flood Damage and Loss Data,
Saba News Agency, July 2009, accessed May 18, 2018. http://www.sabanews.net/ar/news189844.htm.
[57] This information is taken from the 2012 annual report of the Yemen Center for Strategic Studies.
[58] This information is taken from an internal document titled “Report to the Governorate: Wide-Range
Meeting in Sana’a” presented in March 2013 by the Abyan Reconstruction Fund.
[59] “Cabinet Approves Draft Decree on Setting up Abyan Reconstruction Fund,” Saba Net, last modified
July 10, 2012, accessed May 18, 2018. http://sabanews.net/en/news274497.htm.
[60] This information is taken from the 2013 annual report of the Yemen Central Controlling and
Accountability Agency.
[61] Erica Gaston and Nadwa Al-Dawsari, “Waiting for Change: The Impact of Transition on Local Justice
and Security in Yemen,” United States Institute of Peace (Peaceworks Report No. 85, 2013) accessed May
18, 2018. https://www.usip.org/sites/default/files/PW85-Waiting-for-Change.pdf.
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املكتب التنفيذي – نزاع ديسمبر  /كانون األول 2013
أدت االحتجاجـات املرتبطـة باالنتفاضـات العربية عام  2011إلـى خلق ضغط مكثف ىلع حكومة
الرئيـس علـي عبـد اهلل صالـح لتجنب االنهيـار .وافـق صالح ىلع االسـتقالة ،ونقل سـلطاته إلى
نائبـه عبـد ربـه منصـور هـادي ،قبـل أن تتشـكل حكومة وفـاق وطني .ومـع ذلك ،لم يكـن لهذه
الحكومـة النفـوذ املؤسسـي الـكايف لتلبيـة توقعـات الجمهـور مـن أجـل التغييـر السياسـي،
وال املـوارد االقتصاديـة الالزمـة لتوفيـر خدمـات عامـة أفضـل وتوفيـر فـرص عمـل مـدّرة للدخل.
أدرك املانحـون التحـدي الـذي يمثلـه كل مـن نقـص التمويل ومحدوديـة القدرة ىلع اسـتيعاب
التمويـل الخارجـي بفعاليـة .تعهدت الجهات املانحـة بتقديم ماليين الدوالرات لليمن لتسـهيل
عمليـة االنتقـال السياسـي؛ ومع ذلك ،ونظرًا لتجاربهم السـابقة يف اليمن ،طالبوا بإنشـاء مكتب
[[[6
تنفيـذي بهـدف ضمـان فعاليـة املسـاعدات من خالل بنـاء قـدرات الدولة.
تألـف املكتـب مـن ثالث وحـدات .أوالهـا وحدة للسياسـات ،والتـي عليها تقديم املسـاعدة
التقنيـة وبنـاء القـدرات والقيـام بجهـود املناصـرة لصالـح إصالحـات الحكومـة .أمـا الثانيـة
فهـي وحـدة املشـاريع ،وعليها تيسـير تنفيذ املشـاريع املمولة مـن املانحين .أمـا الوحدة
الثالثـة ،فهـي وحـدة التقييـم واملراقبـة ،ووظيفتهـا اإلبلاغ عـن تدفـق األمـوال والتقـدم
[[[6
املحـرز يف تنفيذ املشـاريع.
عـام  ،2012اتفقـت الجهـات املانحـة والحكومـة اليمنيـة ىلع إطـار للمسـاءلة املتبادلـة
يحـدد اإلجـراءات وااللتزامـات الرئيسـية لـكال الطرفيـن .اتفـق الطرفـان ىلع إنشـاء املكتب
التنفيـذي لدعـم تنفيـذ إطـار املسـاءلة املتبادلـة ،وىلع أن يتولـى البنـك الدولـي قيـادة
[[[6
التنسـيق اإلداري واملالـي واالحتياجـات التشـغيلية للمكتـب.
ومـع ذلـك ،اسـتمرت الخالفـات حـول صالحيـات املكتـب التنفيـذي بيـن الجهـات املانحـة
والحكومـة اليمنيـة .أدى ذلـك إلـى تأخر إطالق املكتـب التنفيذي :فعلى الرغـم من أنه كان
يفتـرض أن يقـدم الدعـم خلال الفتـرة االنتقاليـة ،إال أنـه لـم ينطلـق حتـى كانـون األول /
ديسـمبر  2013ولـم يشـرع يف العمـل إال مطلـع العـام  .2014ويف وقت الحق مـن عام ،2014
[[[6
اسـتولى املسـلحون الحوثيـون ىلع العاصمـة ،مـا حـد من قـدرة املكتـب ىلع العمل.
أدت الخالفـات بشـأن الصالحيـات إلـى إنشـاء مكتـب تنفيذي بهويـة متناقضـة :فقد وصف
بأنـه مسـتقل ،ولكنـه خضـع إلدارة وإشـراف وزيـر التخطيـط والتعـاون الدولـي بمكاتبـه
املوجـودة داخـل وزارة التخطيـط؛ كمـا كان يفتـرض أن يسـرع مـن اسـتيعاب املسـاعدات،
إال أن وزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي بقيـت نقطـة االتصـال والهيئـة املسـؤولة عـن
تنسـيق املسـاعدات مـع الجهـات املانحـة .لقـد أصبـح املكتـب التنفيـذي مجـردًا مـن أية
صالحيـات قانونيـة مجديـة وذات دور فعال ،وظـل مجرد هيئة داعمة تحاول التنسـيق بين
املؤسسـات الحكوميـة والجهـات املانحة؛ حيـث ظلت مسـؤولية التنفيذ بيـد الحكومة .لم
يكـن لـدى املكتـب التنفيـذي السـلطة السياسـية الالزمـة للتغلـب ىلع تحديـات اإلشـراف
ىلع املشـاريع أو التأثيـر ىلع الـوزارات املكلفـة مباشـرة .وقد واجه املكتـب أخيرًا مقاومة
مؤسسـية مـن الـوزارات التـي رأت فيـه تعديًا.
[62] Maria-Louise Clausen, State-building in Fragile States: Strategies of Embedment (doctoral dissertation,
Aarhus University, 2016) accessed May 18, 2018. http://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/
ph.d.-afhandlinger/maria-louise_clausen.pdf.
[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] “Yemen Profile - Timeline,” BBC, last modified December 4, 2017, accessed May 18, 2018. http://www.
bbc.com/news/world-middle-east-14704951.
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بعـد تعييـن رئيـس الـوزراء خالـد بحـاح يف تشـرين الثانـي  /نوفمبـر  ،2014كانـت إحـدى
أولوياتـه تمكيـن املكتـب التنفيـذي ومعالجـة مواطـن الضعـف التي حدت مـن قدرته ىلع
معـدل لجعل
العمـل بالشـكل املخطـط لـه .وقد بـدأ أعماله بالدفـع نحو مرسـوم جمهوري
ّ
ويحـدث حـدود صالحياتـه .تـم اإلعالن
املكتـب يقـدم تقاريـره مباشـرة إلـى رئيـس الـوزراء
ّ
عـن املرسـوم الجديـد يف  16ينايـر  /كانـون الثانـي  ،2015ولكـن رئيـس الـوزراء ورئيـس
الجمهوريـة أعلنـا اسـتقالتهما يف  22مـن الشـهر نفسـه ،وأدت التطورات الالحقـة إلى فرار
الرئيـس هـادي وحكومته إلى عدن وسـيطرة الحوثيين ىلع السـلطة بصنعـاء وبالتالي فإن
[[[6
املكتـب التنفيـذي املعـاد تصميمـه لـم ي َر النـور.
رغـم أوجـه القصـور هـذه ،كان املكتـب التنفيـذي منظمـة طموحـة .فقـد سـعى املكتـب
أكثـر مـن اإلدارات الحكوميـة األخـرى ،ملعالجـة مشـاكل اسـتيعاب املسـاعدات والتحديـات
التنسـيقية .وأبـدى موظفـو املكتـب ومديـره التنفيـذي مهنيـة كافيـة ،وتمتعـت تقاريـره
بالشـفافية [[6[.إال أن ترتيباتـه املاليـة مـع البنـك الدولـي انتهـت يف يونيو  /حزيـران ،2015
مـع اسـتمرار تدهـور الوضـع األمنـي والسياسـي يف اليمـن بعـد إعلان السـعودية عمليات
التحالـف العسـكري .وقـد أدى انتهاء الترتيبـات املالية إلى التوقف النهائـي ألعمال املكتب.

تقييم مبادرات التعمير السابقة يف اليمن
كمـا يتبيـن من املبـادرات السـابقة املعروضة أعلاه ،افتقـرت الحكومة اليمنية إلـى الرؤية
الواضحـة إلدارة األزمـات وإعـادة اإلعمـار .فبـدالً من إيجاد مؤسسـات متسـقة وموحـدة إلدارة
األزمـات وإعـادة اإلعمـار ،تمثلت اسـتجابتها للنزاعـات والكوارث يف إنشـاء مجموعة متنوعة
وظرفيـة مـن اآلليات واألطـر واإلجراءات.
كانـت كل هـذه املبـادرات مفتقـرة إلـى االسـتقاللية ،حيـث تألفـت مجالـس إداراتهـا مـن
وزراء حكومييـن ورأس ك ً
يـؤد ذلـك إلـى الحـد من اسـتقاللية هذه
ال منهـا رئيـس الـوزراء .لـم ّ
املبـادرات فقـط ،ولكنـه كذلـك أضعف قدرتهـا ىلع أداء وظائفها األساسـية .فعلى سـبيل
املثـال ،كان مـن الصعـب تحديـد مواعيـد اجتماعات مجلـس اإلدارة بانتظـام أو عند الحاجة
الطارئـة ،ملجـرد أن تنسـيق الجـداول املزدحمـة ملختلـف الـوزراء رفيعـي املسـتوى كان
تحديـا بحـد ذاته.
وباسـتثناء املكتـب التنفيـذي يف تشـكيلته األخيرة ،افتقـرت جميع مبادرات إعـادة اإلعمار
يف اليمـن خلال العقـود املاضيـة إلـى آليـات أساسـية للشـفافية واملسـاءلة ،فقـد كانت
الرقابـة والتقييـم الدوريـان ،واإلبلاغ عـن كل تقـدم محـرز ،وتقييـم أداء اإلدارة التنفيذيـة
أمـورًا مفقـودة يف أطـر العمل السـابقة .وقد أدى ذلك إلى فسـاد هائـل يف تدخالت إعادة
اإلعمـار .كمـا كان تعييـن املديريـن التنفيذييـن واملوظفيـن يف كثيـر مـن األحيان مسـألة
نفـوذ أكثر منها مسـألة قـدرات.
ويف كل حالـة واردة أعلاه ،لـم يكـن التمويـل كافيـا .فالوفـاء بتعهـدات تمويـل املانحيـن
والحكومـة إمـا تـم ببـطء أو جزئيـا أولـم يتم ىلع اإلطلاق .وأخيـرًا ،أدى عدم التنسـيق بين
املبـادرات التعميريـة ونظيراتهـا مـن الهيئـات الحكوميـة إلى التداخـل والتكـرار يف أعمال
التعميـر .وهـذا بـدوره خلـق إحساسـا مختلطـا بمـن يتحمـل جهـود إعـادة اإلعمار ،مـا جعل
مـن الصعـب محاسـبة أي طرف.
[66] Ibid.
[67] Ibid.
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الوكاالت العامة املوازية يف اليمن
رغـم السـجل غيـر الحافـل ىلع مسـتوى مبـادرات إعـادة اإلعمـار ،شـهد اليمـن مثـاالً آلليـة
مبتكـرة لتقديـم الخدمـات يف اليمن .فحتـى منتصف التسـعينات ،كانت الحكومـة اليمنية
املركزيـة مسـؤولة عـن تقديـم الخدمـات العامـة يف جميع أنحـاء البالد ،رغم وجـود فجوة
كبيـرة يف التنفيـذ والتغطيـة ،ال سـيما يف املناطـق الريفيـة [[6[.أدى فشـل الحكومـة
املركزيـة إلـى إنشـاء وكاالت موازيـة شـبه مسـتقلة تسـعى إلـى توفيـر الخدمـات الالزمـة
وضمـان االسـتيعاب الكـفء والشـفاف ملـوارد املانحيـن .ويف الفتـرة  ،1996-1997أنشـأت
الحكومـة مشـروع األشـغال العامـة ،وصنـدوق الرعايـة االجتماعيـة ،والصنـدوق االجتماعـي
للتنميـة ،وكان لـكل منهـا ترتيبـات خاصـة للعمـل خـارج القواعـد الحكوميـة التقليديـة
املتعلقـة بالخدمـة املدنيـة وشـراء الخدمـات وإجـراءات اإلدارة .وقـد وفرت هـذه الترتيبات
نموذجـا لتقديـم خدمـات ناجعـة وفعالـة وشـفافة يف عمـوم اليمـن .أدى ذلك إلـى ارتفاع
مسـتوى مشـاركة وتمويـل املانحيـن ،حيث قدمت الجهـات املانحة لهذه الـوكاالت املوازية
[[[6
حصـة كبيـرة مـن االسـتثمارات يف الخدمـات األساسـية  .
تقـدم هـذه املؤسسـات شـبه املسـتقلة مثـاالً جيـدًا ىلع آليـة مؤسسـية ناجعـة وفعالة
وشـفافة لتقديـم الخدمـات االجتماعيـة يف اليمـن .وقـد أثبتـت قدرتهـا بالتغلـب ىلع
العديـد مـن أوجـه القصـور يف الخدمـة املدنيـة ،ويف تقديـم مختلـف الخدمـات الالزمـة
بنجـاح ،مـع ضمـان االسـتخدام الشـفاف للمـوارد .ومـن خلال ذلـك حصلـت ىلع دعـم أكبر
ً
فضلا عـن املواطنيـن اليمنييـن.
مـن الشـركاء الدولييـن والجهـات املانحـة،
ثمـة العديـد مـن العوامـل التـي سـاهمت يف فاعليـة هـذه املؤسسـات .فقـد صيغـت
صالحياتهـا القانونيـة بعنايـة لتوفيـر مـا يكفـي مـن والسـيطرة والحكـم الذاتي ،مـع وجود
عالقـة مـع الحكومـة محـددة بشـكل واضـح .كمـا منحـت هـذه الـوكاالت املوازيـة سـلطة
العمـل خـارج سياسـات الخدمة املدنيـة املعتادة مـن حيث الرواتـب والتعيينـات والتعاقد،
مـا سـمح لهـا بتجـاوز اإلدارة املاليـة املرهقـة وروتيـن اإلدارة وشـراء الخدمـات يف القطـاع
العـام ،ويف الوقـت نفسـه امتالك لوائحهـا الخاصة التي اتسـمت بالشـفافية والكفاءة .كما
تميـزت بالنهـج الالمركـزي املوجـه مـن قبـل املجتمـع املحلي .غيـر أنها تظل مجـرد بديل
قصيـر األجـل؛ وليـس هنـاك اسـتراتيجية واضحـة لكيفيـة إعـادة إدمـاج هـذه الـوكاالت يف
الحكومة.

[68] “Innovative Service Delivery Stocktake: DFID Case Study of Service Delivery in Fragile & Conflict
Affected Situations Using CSAE Framework: Yemen Social Fund for Development,” UK Department for
International Development (2011) accessed May 18, 2018. https://assets.publishing.service.gov.uk/med
ia/57a08abc40f0b6497400073e/61004-Case07_DFID_Yemen.pdf.
[69] Elsa Duret, Hassan Abdulmalik, and Stephen Jones, “Mid-Term Evaluation of the EFA Fast Track
Initiative: Country Case Study: Yemen,” Fast Track Initiative (February 2010) accessed May 18, 2018.
http://mokoro.co.uk/wp-content/uploads/FTI_FullCCSYemen_Feb2010y.pdf.
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المضي قدم ًا في إعادة إعمار اليمن بعد
النزاع
تعتبـر األزمـة الحاليـة إلـى حـد بعيد األزمة األشـد خطـورة يف تاريخ اليمـن املضطرب .فقد
أعلنـت األمـم املتحـدة يف ينايـر  /كانـون الثانـي  2017أن اليمـن يمـر بأسـوأ أزمة إنسـانية
يف العالـم .وبحلـول نهايـة عـام  ،2017كان حوالـي  22.2مليـون يمنـي بحاجة إلـى نوع من
الحمايـة أو املسـاعدة اإلنسـانية ،منهم  11.3مليون بحاجة ماسـة [[7[.شـمل ذلـك  17.8مليون
شـخص يعانـون مـن انعـدام األمـن الغذائـي ،منهـم  8.4مليـون شـخص يعانـون مـن خطـر
[[[7
املجاعـة  .
وقـد كان تدهـور األوضـاع اإلنسـانية يف البلاد مدفوعـا إلـى حد كبيـر باالنهيـار االقتصادي
والوطنـي الناجـم عـن النـزاع :فقد قـدر البنك الدولـي تقلـص الناتج املحلـي اإلجمالي يف
اليمـن مـا بيـن  2015و 2017بنسـبة  37.5باملئـة .كذلـك قامـت الشـركات واألعمـال التجاريـة
بتسـريح أكثـر مـن  50باملئـة من القـوى العاملـة يف القطاع الخـاص ،ومن جهـة أخرى أدى
التراجـع الشـديد لإليـرادات الحكوميـة إلـى تعليـق معظـم تكاليـف التشـغيل يف القطـاع
العـام ،بمـا يف ذلـك رواتـب املوظفيـن الحكومييـن البالـغ عددهـم  1.2مليـون [[7[.وقـد أدى
انهيـار الخدمـات العامـة بدوره إلـى افتقار  16مليون شـخص للمياه الصالحة للشـرب ،وافتقار
 16.4مليـون للرعايـة الصحيـة جزئيـا أو كليـا .عجـل ذلـك يف رفـع عـدد الحـاالت املشـتبه
[[[7
بإصابتهـا بالكوليـرا يف اليمـن إلـى أكثـر مـن مليـون يف ديسـمبر  /كانـون األول    .2017
مـن هنـا تعتبـر إعـادة اإلعمار وفق أي سـيناريو بعد انتهـاء النزاع مهمة شـاقة للغاية .يمكن
للحكومـة اليمنيـة إلـى درجـة مـا البـدء ببنـاء إطـار مؤسسـي ىلع غـرار مخطـط املكتـب
التنفيـذي؛ كمـا يمكنهـا التعلـم مـن النمـاذج املؤسسـية املحليـة الناجحـة التـي تتمتـع
بمزايـا الفهـم العميـق للمجتمـع والوصـول الوطنـي والقـوى العاملـة املهنيـة :الصنـدوق
االجتماعـي للتنميـة ومشـاريع العمـل العـام وصنـدوق الرعايـة االجتماعيـة .ومـع ذلك فإن
تاريـخ جهـود اإلعمـار يف اليمـن أظهـر أنـه ال توجـد نظـم دائمـة إلدارة األزمـات .فحتى اآلن
كل اسـتجابات األزمـات كانـت تبـدأ مـن الصفر.
نظـرًا لهـذا السـياق ،ىلع الحكومـة اليمنيـة أن تطلـق إطـارًا مؤسسـيًا اسـتباقيًا للتعامـل
مـع هـذه األزمـة واألزمـات املسـتقبلية ،وليـس فقـط للتفاعـل الظـريف مـع كل أزمـة بعد
حدوثهـا ،وعليهـا اتخـاذ إطـار جديـد إلعـادة إعمـار مـا بعـد النـزاع ،يبنـي قـدرات الدولـة
ويضمـن الشـفافية والتنسـيق الفعـال .باإلضافـة إلى ذلـك ،يتوجب ىلع الدولـة اتخاذ نهج
شـامل .فجهـود إعـادة اإلعمـار يف أفغانسـتان والعـراق ولبنـان – وكذلك يف ماضـي اليمن
– تجعـل مـن الواضـح أن النهـج الشـامل والوطنـي القيـادة ضـروري لـدوام التنمية والسلام.
ورغـم الـدور الحتمـي للجهـات املانحـة الدوليـة ،إال أن ىلع الترتيبـات املؤسسـية إلعـادة
اإلعمـار أن تصمـم إطـارا لبناء الثقـة بين أبرز أصحـاب املصلحة اليمنييـن :الحكومة الوطنية،
املنظمـات غيـر الحكوميـة املحليـة ،القطـاع الخـاص ،واملجتمعـات املحلية.

[70] United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Aid (OCHA), 2018 Humanitarian Needs
Overview, December 2017, accessed May 18, 2018. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf.
[71] Ibid.
[72] Ibid.
[73] Ibid.
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نموذج إعادة اإلعمار املقترح
ىلع وجـه التحديـد ،تقتـرح هذه الورقة إنشـاء هيئة عامة دائمة ومسـتقلة إلعـادة اإلعمار،
تعمل ىلع تمكين وتنسـيق العمل بين مكاتب إعادة االعمار املحلية التي ستؤسـس ىلع
املسـتوى املحلـي يف املناطـق املتأثـرة بالصراع أو الكـوارث الطبيعية .ىلع هـذه الهيئة
أن تتولـى جميـع املهـام املطلوبـة يف عمليـة التعميـر :التخطيـط الحالـي واملسـتقبلي
يف مرحلـة مـا بعـد النـزاع أو إعـادة إعمـار الكـوارث؛ وتصميـم السياسـات؛ والتمويـل وجمـع
التبرعـات ،داخليـا وخارجيـا ىلع السـواء؛ والتنسـيق مـع الجهـات املانحـة واملنظمـات
الدوليـة والحكومـة وغيرهـم مـن أصحـاب املصلحـة املحلييـن .باإلضافـة إلـى ذلـك ،ىلع
هـذه الهيئـة القيـام باملهـام األساسـية الالزمـة للحفـاظ ىلع شـفافية العمليـة :الرقابـة
والتقييـم؛ ورفـع التقاريـر؛ واإلشـراف ىلع املشـاريع الوطنية االسـتراتيجية.
وىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار العامـة املقترحـة أن تعمـل بطريقـة متعددة املسـتويات عبر
إنشـاء مكاتـب محليـة إلعـادة االعمـار ىلع أرض الواقع بعد كل كارثـة أو يف نهاية كل نزاع.
يمكـن لهـذه املكاتـب املحليـة أن تتولـى العمليات ضمـن نطاقها الجغـرايف ،بما يف ذلك
التقديـر والتخطيـط والتمويـل املحلـي وجمـع األمـوال وتنفيـذ املشـاريع والرقابـة واإلبالغ
والتنسيق.
كمـا أن ىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار أن تكـون عامة ،لكن مسـتقلة عن مجلس الـوزراء .ينبغي
أن تنشـأ بموجـب مرسـوم رئاسـي يحـدد مهمتهـا وسـلطتها ومسـؤولياتها .كمـا ينبغي أن
تتمتـع بسياسـات خاصـة بهـا لشـراء الخدمـات وتوظيف األفـراد وكشـوف املرتبـات .تحتاج
الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار أيضـا إلـى توضيـح تـام لصالحياتهـا وقواعـد العمـل الخاصـة
بهـا ،وكذلـك تفاعالتهـا مع أصحـاب املصلحة املعنييـن وأخيرًا شـؤونها اإلداريـة الداخلية.
ينبغـي أن تكـون لـدى هـذه الهيئـة ضوابـط واضحة تحـدد متى يمكـن ملكاتبهـا املحلية
املوافقـة ىلع املشـاريع والتمويـل .ىلع سـبيل املثـال ،يمكـن تخطيـط مشـروع بتكلفة
 1.25مليـار ريـال يمنـي [ 5مالييـن دوالر] ،واملوافقـة عليـه والتعاقـد ىلع أساسـه وتمويله
بموجـب واليـة املكاتـب املحليـة ،يف حيـن ينبغـي ألي مشـروع فـوق هـذا املسـتوى أن
تـأذن به هيئـة إعـادة اإلعمـار العامة.
ىلع مجلـس إدارة الهيئـة أن يضـم ممثلين عـن مجتمع املانحين (مـن مانحي دول مجلس
التعـاون الخليجـي واملانحيـن الدولييـن) ،وممثلين عن مجلـس الوزراء ،باإلضافـة إلى تمثيل
القطـاع الخـاص اليمنـي وأخيـرًا املديـر التنفيـذي لهيئـة إعـادة اإلعمـار .ينبغـي أن يـرأس
مجلـس اإلدارة نائـب رئيـس الـوزراء لضمـان حصولـه ىلع أىلع مسـتوى مـن الدعـم .كمـا
ينبغـي تحديـد مسـؤوليات املجلـس بوضـوح يف املرسـوم الرئاسـي الـذي يصـدر بإنشـاء
املكتـب ،والتـي سـتقتصر (هيئـة إعـادة اإلعمـار) ىلع التوجيـه واإلشـراف ىلع املسـتوى
االسـتراتيجي ،بمـا يضمـن للإدارة التنفيذيـة املرونـة وللإدارة املحليـة التنفيـذ الفعـال
ملشـاريع التعميـر .ويمكـن أن يشـكل القانون املنشـئ للصنـدوق االجتماعـي للتنمية مثاالً
جيـدًا لفصـل وظائـف املجلـس عـن وظائـف اإلدارة التنفيذيـة.
ىلع مجلـس اإلدارة اتبـاع عمليـة تنافسـية شـفافة وقائمـة ىلع الجـدارة لتعييـن املديـر
التنفيـذي لهيئـة إعـادة اإلعمـار وجميع موظفيها .بعـد تعيين املدير التنفيـذي ،ينبغي أن
يعيـن مجلـس اإلدارة مديـري مكاتـب إعـادة اإلعمـار املحليـة وفق عمليـة مماثلة تنافسـية
شـفافة وقائمـة ىلع الجـدارة .ينبغـي أيضـا اتبـاع نفـس عمليـة التوظيـف ضمـن املكاتب
املحليـة مـن أجـل إنجـاز أعمال إعـادة اإلعمـار الفعالة والسـريعة.
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ويمكـن لهيئـة إعـادة اإلعمـار إدارة التمويـل الخارجـي مـن خلال إنشـاء صنـدوق جماعـي
لجميـع املانحيـن ،يمكـن إلدارة هـذا الصنـدوق مـن قبـل هيئـة إعـادة اإلعمـار نفسـها أو
بشـكل مشـترك بيـن هيئـة إعـادة اإلعمـار ومصـرف إنمائـي دولـي أو إقليمي يعمـل كأمين،
أن تفتـح حسـابا منفصلا ومسـتقال عـن ميزانيـة الحكومـة ،مـن أجـل جمـع وصـرف املنـح
والقـروض املقدمـة مـن املانحين واملنظمـات الدولية .كمـا يمكن أن يتواجد هذا الحسـاب
يف مصـرف تجـاري يوافـق عليـه مجلـس هيئـة إعادة اإلعمـار؛ كمـا ينبغي أيضـا أن يتعرض
للتدقيـق املالـي بشـكل روتيني من قبل منظمة مسـتقلة وفقًا للمعاييـر الدولية للتدقيق
ومراجعة الحسـابات[.[[7
بشـكل عـام ،يجـب أن تكـون لـدى هيئـة إعـادة اإلعمـار خطـة اسـتراتيجية طويلـة االمـد
السـتعادة وتعزيـز وإعطـاء اولويـة مصـادر تمويلهـا مـن املصـادر اليمنيـة .يمكـن توقـع
وفـرة التمويـل الخارجـي ىلع املـدى القصيـر ولكـن قـد ينخفـض ىلع املديين املتوسـط
والطويـل .هـذه السياسـات سـتكفل توفيـر األمـوال الكافيـة لجهـود التعمير الطويلـة األجل
مـع تراجـع التمويـل الخارجـي.

تأسيس وحدة الرقابة والتقييم
تشـكل عمليتـا الرقابـة والتقييـم وظيفتـان مرافقتـان بشـكل ملـح لجهـود إعـادة اإلعمـار.
حيـث تضمنـا االسـتخدام السـليم للمـوارد والتأميـن املناسـب لألمـوال .ىلع هيئـة إعـادة
اإلعمـار واجـب أمـام جميـع األطـراف املسـاهمة يف تمويـل إعـادة اإلعمـار ،وعليهـا ضمـان
إنفـاق مسـاهماتهم بنزاهـة وكفاءة ،وتخصيصها للمسـتفيدين املسـتهدفين ،وصرفها يف
حـدود اإلطـار الزمنـي املتفـق عليـه .تشـترط الجهـات الدوليـة املانحـة آليـات متماسـكة
للرقابـة واإلبلاغ املالييـن ،وهـي اآلليـات التـي تمكنهـم مـن إبلاغ جماهيرهـم االنتخابيـة
حـول االسـتخدام الرشـيد ألموالهـم.
وىلع الرغـم مـن أن بإمـكان الجهـات املانحـة والحكومـة املركزيـة االسـتمرار يف تطويـر
آليـات خاصـة لإلشـراف والتدقيـق املالـي ،ال بـد لهيئـة إعـادة اإلعمـار مـن إنشـاء وحدتهـا
الخاصـة للرقابـة والتقييـم ،ومـن اللجـوء إلـى نظامهـا الداخلـي الخـاص للرقابـة والتقييـم
واملناسـب لجميـع الجهـات واملنظمـات الخارجيـة والدوليـة املانحـة .تتمثـل الواجبـات
الرئيسـية لهـذه الوحـدة يف جمـع وتصنيـف املعلومـات ىلع مسـتوى املشـروع؛ وإعـداد
تقاريـر وإحصـاءات التقـدم املحـرز؛ ومتابعـة تنفيـذ توصيـات التقاريـر .يمكـن لهـذه الوحدة
العمـل جنبـا إلـى جنـب مـع هيئـات الرقابـة والتقييـم القائمـة بالفعـل ضمـن الحكومـة
اليمنيـة ،كالجهـاز املركزي للرقابة واملحاسـبة؛ والهيئـة العليا ملكافحة الفسـاد؛ واملجلس
القضائـي األىلع ،والهيئـة الوطنيـة العليا للرقابـة ىلع املناقصات .إن هيئـة إعادة اإلعمار
تعلـن عـن مسـؤوليتها وشـفافيتها وقدرتها بإنشـائها وحـدة الرقابة والتقييـم الخاصة بها.

[74] For reference see Sultan Barakat, “Mid-term Evaluation Report of the National Solidarity Programme
(NSP), Afghanistan,” Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian
Action, May 2006, accessed May 18, 2018. https://www.alnap.org/help-library/mid-term-evaluationreport-of-the-national-solidarity-programme-nsp-afghanistan.
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إشراك أصحاب املصلحة يف إعادة اإلعمار
ىلع الهيئـة العامـة إلعادة اإلعمار أن تمتلك إطـارًا عقالنيًا وفعاالً إلدارة عالقتها مع أصحاب
املصلحـة بإعـادة اإلعمـار .يشـمل هـؤالء الحكومـة اليمنيـة؛ والجهـات املانحـة؛ والـوكاالت
اإلنمائيـة الدوليـة؛ والقطـاع الخـاص؛ واملنظمـات غيـر الحكوميـة املحليـة؛ واملجتمعـات
املحليـة املتضررة.
فـأوالً :ىلع الهيئـة العامة إلعادة اإلعمار أن تنسـق بشـكل وثيق مع الحكومـة اليمنية فيما
يتعلـق بالتخطيط االسـتراتيجي البعيد املـدى ،حيث ينبغي تحديد خطـة اإلعمار الوطنية
باالشـتراك مـع مجلـس الـوزراء لضمـان قبـول الخطـة وتنسـيقها وتماسـكها ىلع مسـتوى
القطاعـات واملناطـق .كمـا ينبغـي أن يكـون لـكل مسـتوى مـن مسـتويات الحكومـة نطاق
مشـاركة واضـح ومحـدد تتولـى هيئة إعـادة اإلعمـار ومكاتبها املحلية مسـؤولية تنسـيقه
واإلشـراف عليـه .ينبغـي ىلع السـلطات املحلية العمل بالتعـاون مع مكاتب إعـادة اإلعمار
املحليـة وأن يكـون لديهـا القـدرة ىلع اقتـراح املشـاريع ،يف حيـن ينبغـي ىلع الهيئـة
العـام إلعـادة اإلعمـار العامـة العمل مع الحكومـة املركزيـة للتخطيط االسـتراتيجي وتنفيذ
املشـاريع ىلع الصعيـد الوطني.
مـن جهتـه ينبغـي ىلع مجلـس الـوزراء تزويـد الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار بحصـة
الحكومـة اليمنيـة من التمويل واملسـاهمات العينيـة كاألراضي أو املرافـق أو الخبرات .وإلى
جانـب متابعـة تولـي تقديـم الخدمـات ،ينبغـي أن تقـدم الـوزارات التنفيذية لهيئـة إعادة
اإلعمـار تقاريـر خاصـة حـول املشـاريع املزمـع تنفيذهـا؛ مـن شـأن ذلـك أن يسـاعد هيئـة
إعـادة اإلعمـار ىلع تأميـن األمـوال مـن الجهـات املانحـة وىلع تنفيـذ املشـاريع .يمكـن
أيضـا للـوزارات أن تتوقـع إدارة مشـاريع تعميـر بمجـرد انتهائهـا .لذلـك ىلع هيئـة اعـادة
اإلعمـار تزويـد الحكومـة املركزيـة باملشـورة الفنيـة ،بمـا يضمن قـدرة األخيـرة ىلع صيانة
املشـروعات املكتملـة.
ينبغـي ىلع العالقـات بيـن مكاتـب إعادة اإلعمار املحلية والسـلطات املحليـة اتباع النمط
نفسـه ،كمـا ينبغـي أن يكـون واضحـا لجميـع األطـراف أن نطـاق مسـؤولية مكاتـب إعـادة
اإلعمـار املحليـة يشـمل تخطيـط وتنفيـذ املشـاريع مـن البدايـة إلـى النهايـة (مـن خلال
عمليـة تنافسـية تسـمح لوحـدات القطـاع العـام وشـركات القطـاع الخاص باملنافسـة يف
مناقصـات املشـاريع) باإلضافـة للرقابـة ىلع /وتقييم جميع املشـاريع املحددة يف خطة
إعـادة اإلعمار.
ثانيـا :ىلع الهيئـة العامـة إلعادة اإلعمار أن تكسـب ثقة الجهات املانحة؛ فاألخيرة سـتكون
أكثـر اسـتعدادًا للوفـاء بالتزاماتها يف حال ثقتها أن أموالها تدار بشـكل سـليم .فقد سـاهم
الشـركاء الدوليـون يف املاضـي يف مبـادرات إعـادة اإلعمـار باليمـن كممولين ومستشـارين
وأحيانـا كمنفذيـن لجهـود إعـادة اإلعمـار ،ومـع ذلك ،ونظـرًا لضعف قـدرة الحكومـة اليمنية
يف املاضـي ىلع التنسـيق أو رفـع التقارير حول تدفقات املسـاعدات ،فقد طور املانحون
تصـورًا سـلبيًا تجـاه أعمـال إعـادة اإلعمـار باليمـن ،لذلـك قـد يظهـر املانحـون عزوفهـم عن
تقديـم املسـاعدات املعلنة للحكومة مسـتقبال.
ىلع هـذا النحـو ،مـن الحيـوي أن تتطـرق هيئـة إعـادة اإلعمـار ملـا يشـغل بـال الشـركاء
الدولييـن ،وهـو سـبب ضـرورة وجـود ممثلين عن الجهـات املانحـة داخل مجلـس املديرين
كمؤشـر ىلع شـراكة حقيقيـة بيـن اليمـن ومجتمـع املانحيـن  .باإلضافـة إلـى ذلـك ،يمكن
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توقيـع اتفـاق بين حكومة اليمـن والجهات املانحـة الدولية لتحديد أدوار الشـركاء الدوليين
بوضـوح؛ ولتحديـد آلية تنسـيق مشـتركة لالمتثال ملتطلبـات املانحين؛ ولتشـجيع الجهات
املانحـة ىلع تقديـم التمويـل ضمـن آفـاق زمنيـة قصيـرة وطويلـة؛ ولتحديـد االلتزامـات
الحكوميـة وأخيـرًا لضمـان امللكيـة الوطنيـة لبرنامـج إعـادة اإلعمار.
ثالثـا :ىلع الهيئـة العامـة إلعادة اإلعمار شـمول القطاع الخـاص يف عمليـة التعمير .يعتبر
القطـاع الخـاص أحـد العناصـر الرئيسـية يف عمليـة إعـادة اإلعمـار ،حيـث يمكنـه العمـل
ّ
ومنفـذ لعمليـات تعميـر البنـى التحتيـة .يمكـن للقطـاع الخـاص الدخـول
كممـول ومـوّرد
يف مناقصـات تنفيـذ مشـاريع صـادرة عـن هيئـة إعـادة اإلعمـار بنـاء ىلع احتياجات شـراء
الخدمـات .مـن جانبهـا ،ينبغـي ىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار ترسـيم العالقـات بيـن املجالين
العـام والخـاص أثنـاء إعادة إعمار مـا بعد النزاع .كما ينبغـي عليها أيضًا بناء قدرات الشـراكة
بيـن القطاعيـن العـام والخاص.
بعـد ذلـك ،يجب أن تتعامل الهيئة العامة إلعادة اإلعمار مـع املنظمات املحلية غير الحكومية
كشـريك أساسـي يف عمليـة اإلعمـار .فاملنظمـات املحليـة منخرطـة يف عمـق املجتمعـات
املحليـة ،ويمكنهـا أن توفـر للفئـات املتضـررة أو املهمشـة بوجـه خـاص حلقـة وصـل هامـة
للغايـة ،بحيـث تتـم تلبيـة احتياجـات هـذه الفئـات ومعالجـة شـواغلها يف عمليـات إعـادة
اإلعمـار .وقـد تعمـل هـذه املنظمـات ىلع تنسـيق الجلسـات االستشـارية مـع مكـون النسـاء
والشـباب والفئـات املهمشـة .ينبغـي أن تشـكل الهيئـة العامـة إلعـادة اإلعمـار شـراكات مـع
املنظمـات املحليـة املؤهلـة فقـط .وباملثـل ،يمكـن للجامعات ومراكـز األبحاث واالستشـارات
وجمعيـات األعمـال أن توفـر مصـدرًا للمقترحـات والتقييمات والخبـرات واالستشـارات املهنية
املسـتقلة .يمثـل كل مـا سـبق عوامـل هامـة يف تعزيـز ثقـة جميـع أصحـاب املصلحة.
أخيـرًا :ىلع هيئـة إعـادة اإلعمـار إيلاء عنايـة خاصـة لشـمول املجتمعـات املحليـة يف
جهـود التعميـر .ال أحـد يعـرف احتياجـات املجتمـع الحقيقيـة أكثـر مـن أعضـاء املجتمـع
نفسـه ،وهـم الذيـن مـروا بتجـارب سـابقة تؤهلهـم لتحديـد أفضـل مـا يالئـم مجتمعاتهم.
وباإلضافـة لتقديـم القـوى العاملـة لتنفيـذ املشـاريع ،يمكـن ألعضـاء املجتمعـات املحلية
تقديـم املعرفة يف املشـاورات .يمكن لهذه املجتمعات أن تمثـل قنوات هامة للمعلومات
حـول تقـدم جهـود إعـادة اإلعمار .لذلـك ينبغي ىلع هيئة إعـادة اإلعمار أن تبـذل جهدها
للتواصـل بشـكل مباشـر مـع هذه املجتمعـات خالل عمليـات التقييم ،وأن تقوم باسـتطالع
آرائهـا دوريـا ملعرفـة تعليقاتهـا وانطباعاتها.

السعي نحو استراتيجية تشمل الجميع
بغـض النظـر عـن توقيـت انتهاء النـزاع الحالـي ،تعتمد آفاق السلام واالزدهـار الدائمين يف
اليمن ىلع اسـتراتيجية تشـمل جميـع اليمنيين.
مباشـرة بعـد انتهـاء النـزاع ،سـتحتاج جهـود التعميـر إلـى التركيـز ىلع تحقيـق االسـتقرار
االقتصـادي بسـرعة ملسـاعدة اليمنييـن ىلع تلبيـة احتياجاتهم األساسـية ووضع األسـاس
للذهـاب أبعـد مـن تلقـي املسـاعدات املباشـرة .تحديـد األضـرار واالحتياجـات بمـا يعكـس
احتياجـات السـكان .فعلـى املـدى القصيـر ،ال بد مـن التركيز ىلع إنشـاء املشـاريع الصغيرة
يف املجتمعـات األكثـر تضررًا من النـزاع ويف جميع أنحاء اليمـن .إن التركيز ىلع احتياجات
املناطـق املتضـررة ال يعنـي بالضـرورة تجاهـل بقيـة البلاد ،خاصـة إذا أدى استشـعار
املحسـوبية إلـى انتشـار السـخط ضـد أداء الدولة.
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ينبغي أيضًا تكريس الجهود الحتياجات وتمكين النسـاء والشـباب والفئات املهمشـة .ومن
املؤكـد أن يـؤدي انتهـاء الحـرب إلى تحـول كبير يتعلـق باألطراف األكثر تأثيـرًا ىلع مناطق
أو أقاليـم محـددة؛ لذلـك ،يجـب أن تبـذل جهـود إعادة اإلعمـار باتصـال وتعـاون وثيقين مع
جميـع هـؤالء الالعبين من مختلف املسـتويات ويف جميـع املراحل.
يجـب ىلع إعـادة اإلعمـار اتخـاذ نهـج مؤسسـي متعـدد املسـتويات ومختلـط وال يعتمـد
كثيـرًا يف املـدى القصيـر ىلع قدرة الحكومـة املركزية اليمنية .فسـلطة الحكومة اليمنية  
الحاليـة والضعيفـة حتـى قبـل الحـرب ،زاد تدهورهـا خالل فتـرة الحرب .سـيلزم وقت طويل
السـتعادة تلـك السـلطة وكسـب القـدرة الالزمـة إلدارة مهـام الحكـم الروتينيـة ،ناهيـك عن
أعمـال التعميـر .علاوة ىلع ذلـك ،مـع تسـبب الحـرب بتفـكك املجتمـع املحلـي وبنـاء
عالقـات ذات بعـد طائفـي ،قـد يكـون من غيـر العملي سياسـيًا االعتماد فقـط ىلع هيئة
عامـة إلعـادة إعمـار يف جميـع أنحـاء اليمـن بعـد انتهـاء النـزاع .وعليـه سـتضطلع مكاتـب
إعـادة االعمـار املحليـة بـدور رئيسـي يف املراحـل املبكـرة مـن عمليـة التعمير.
مـن شـأن تركيـز الجهود ىلع جميـع السـكان اليمنيين أن يوفـر الخدمات األساسـية ويقدم
فـرص عمـل يف جميـع مناطـق اليمـن .فاحتماالت عـودة الناس إلـى النزاع أقـل بكثير حين
يتمتعـون بوظائـف ويحصلـون ىلع دخـل .كمـا أن احتمـاالت دعمهـم للسلام أكبـر حيـن
يشـعرون بزيـادة مسـتوى الرفاهيـة ويـرون تحسـنًا يف تقديـم الخدمـات العامـة ويعاينون
مشـاريع تنميـة ناجحـة .وىلع هـذا النحو ،سـيكون لنمـوذج التعمير املؤسسـي الذي يؤكد
ىلع امللكيـة الوطنيـة والشـفافية والشـمولية فرصة أكبر يف توطيد السلام ىلع املدى
الطويل.

الخالصة
الـدروس املسـتخلصة مـن جهـود إعـادة اإلعمـار السـابقة ،سـواء يف تجـارب دول هشـة
أخـرى خرجـت مـن نـزاع أو يف اليمـن نفسـه ،تقتـرح علينـا آليـات محـددة لتجنـب حـاالت
الفشـل السـابقة .تتخـذ الهيئة العامـة إلعادة اإلعمـار املقترحة هنا نهجًا مؤسسـيًا متعدد
املسـتويات ومختلطـا ،يحـدد أدوارًا واضحـة لجميـع أصحـاب املصلحـة ،كمـا يشـدد ىلع
امللكيـة الوطنيـة للعمليـة ،وىلع الرقابـة الدقيقـة ،والتنسـيق الوثيـق بيـن شـركاء إعادة
اإلعمـار ،مـع وجـود اسـتراتيجية طويلـة األجـل لزيـادة قـدرة الدولـة .يمثـل هذا النهـج أمثل
فرصـة مـن أجـل جهود تعمير شـفافة وفعالة ودائمة لهذه األزمة ولألزمات يف املسـتقبل.
نظـرًا إلـى أن الحـرب ما تزال مسـتمرة أثناء كتابة هذه السـطور ،قد تبـدو املقترحات الواردة
ً
متفائلا .ومـع ذلـك لـن يلـوح أمامنـا مسـتقبل إيجابي ما لـم يتـم التخطيط له.
هنـا تمرينـا
ليـس مـن الضـروري أن يبقـى هـذا االقتـراح طـي األدراج إلى أن تسـكت أصـوات الرصاص؛ بل
يمكـن البـدء بالعمـل ىلع الفـور عبـر تنظيـم مناقشـات بيـن املانحيـن الدولييـن ومصـادر
التمويل ،وإرسـاء األسـاس العملي مع القادة السياسـيين والتكنوقراط يف الحكومة اليمنية،
والسـعي للحصـول ىلع تأييـد الحكومـات املحليـة واملنظمـات غيـر الحكوميـة ،والتحضير
إلطلاق جهود إعـادة اإلعمار يف املسـتقبل.
مـن املؤكـد أن هنـاك صعوبـات ستنشـأ ،خاصـة بالنظـر إلـى الغمـوض الشـديد ملشـهد ما
بعـد النـزاع يف اليمـن .ومع ذلك ،ىلع جميـع أصحاب املصلحة يف إعـادة إعمار اليمن يف
نهايـة املطـاف أن يبـدؤوا مـن اآلن التصور والتخطيط ملسـتقبل إيجابي ،وفـق املقترحات
الـواردة يف هـذه الورقة.
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عن الكاتب
خالـد حميـد اقتصـادي تنمـوي ومحاسـب قانونـي ،عمـل كخبير سياسـات عامـة يف املكتب
التنفيذي للحكومة اليمنية لتسـريع اسـتيعاب املسـاعدات ودعم إصالح السياسـات ،كما أجرى
برامـج بحثيـة ملنظمـات غيـر حكوميـة دوليـة بـارزة يف اليمـن ،بمـا يف ذلـك برنامـج األمـم
املتحـدة اإلنمائـي والبنـك الدولـي ووزارة التنميـة الدوليـة البريطانيـة ومنظمة كيـر ومنظمة
أوكسـفام .شـغل حميـد عـدة مناصـب يف دائـرة البحـوث واإلحصـاءات يف البنـك املركـزي
اليمنـي ،بمـا يف ذلـك كمحلـل واقتصـادي ونائـب مديـر ،وهـو حاليـا املديـر العـام ملؤسسـة
تأميـن الودائـع املصرفية يف اليمن .يحمل حميد شـهادة ماجسـتير يف السياسـات االقتصادية
مـن مركـز اقتصاديـات التنميـة يف كليـة ويليامز بوالية ماساتشوسـتس يف الواليـات املتحدة،
والتـي نالهـا مـن خلال برنامج منحة دراسـية مشـترك بيـن اليابان والبنـك الدولـي ،كما يحمل
أيضـا درجـة البكالوريـوس يف املحاسـبة والتدقيق.

عن املحرر
سبنسـر أوسـبرغ هو رئيس تحرير القسـم اإلنجليزي يف مركز صنعاء للدراسـات االستراتيجية.
وقـد عمـل مـع العديـد مـن املعاهـد واملنظمـات غيـر الحكوميـة ،بما يف ذلـك برنامـج األمم
املتحـدة اإلنمائـي ،يف حقـل الدراسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية واإلنسـانية
واألمنيـة املتعلقـة بمنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا.
ً
مراسلا للعديد
شـغل أوسـبيرغ منصـب مديـر تحرير مجلـة إكسـكيوتيف يف بيروت ،كمـا عمل
مـن وسـائل اإلعلام ،بمـا يف ذلـك قنـاة الجزيـرة اإلنجليزيـة ،وراديـو سـي بـي سـي ،ومحطـة
فرانـس  ،24وصحيفتـي ذي غلـوب أنـد ميل ونيكـي ،كما شـارك يف كتابة الفيلـم الحائز ىلع
جائـزة أفضـل وثائقي «ذي وور شـو».
سبنسـر حاصـل ىلع ماجسـتير فنـون يف الكتابـة اإلبداعيـة الواقعيـة ،وبكالوريـوس يف
الصحافـة مـن كليـة كينجز يف لنـدن ،باإلضافة إلـى بكالوريـوس آداب ذات تخصص مزدوج يف
الفلسـفة واللغـة اإلسـبانية مـن جامعة دالهاوسـي.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
هـــذا املشـــروع الـــذي يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس
 ،2017وه ــو مب ــادرة ته ــدف إل ــى تحدي ــد األولوي ــات االقتصادي ــة
واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة للبـــاد خـــال فتـــرة
الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب.
يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء تواف ــق يف اآلراء ح ــول املج ــاالت
السياس ــية املحوري ــة عب ــر إش ــراك األص ــوات اليمني ــة ّ
املطلع ــة
وتعزي ــز حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة.

يتألف املشروع من أربعة مكونات:
( )1منتديـــات قيـــادات التنميـــة ،والتـــي تجمـــع خبـــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة االجتماعيـــة
واالقتصادي ــة ،والت ــي س ــتحدد القضاي ــا الرئيس ــية للتدخ ــل
وتقتـــرح توصيـــات ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

( )2الخلي ــة البحثي ــة ،والت ــي باالس ــتناد إل ــى قضاي ــا وتوصي ــات
املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل املمارســـات والـــدروس
املســـتفادة مـــن التجـــارب الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال
املعـــريف الـــازم ملبـــادرة «إعـــادة التفكيـــر يف االقتصـــاد
اليمنـــي».
( )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة ورش عمـــل
تش ــاورية م ــع األط ــراف املعني ــة ىلع املس ــتوى املحل ــي،
بمـــا يف ذلـــك القطـــاع الخـــاص والشـــباب ومنظمـــات
املجتم ــع املدن ــي ،باإلضاف ــة إل ــى حم ــات إعالمي ــة تت ــم
عبـــر كل مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
( )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة وإطـــاع
األطـــراف املعنيـــة ىلع نتائـــج املشـــروع ،بهـــدف تحفيـــز
وتوجي ــه تدخ ــات املجتم ــع الدول ــي يف مج ــال السياس ــات
لتحقي ــق فائ ــدة قص ــوى للش ــعب اليمن ــي.
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