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 تنفیذي الملخص ال 1
 

باإلضافة إلى شبكات   الّطاقة تولید  ت محطا بتضّرر الحرب تسّببت فقد . ا تعاني شبكة الكھرباء العاّمة في الیمن من وضعٍ مترٍد جدً 
، حیث أصبح غالبیة  في المناطق التي تخضع لسیطرة الحوثیین  كبیرٍ  العاّمة بشكلٍ  الّشبكة تضررتقد و في البالد.   نقلالو توزیعال

في حین ال تزال تعمل في أجزاء محّددة من المناطق التي تخضع لسیطرة الحكومة   كھرباء، بالھناك في المحافظات الّسكان 
ّكان، القادرین على الوصول إلى الكھرباء، على  السّ من  ٪90رب غیر موثوقة. یعتمد ما یقولكن بصورة  1دولیًا المعترف بھا 

تكفي سوى لإلنارة   ال  وھي  یّةالّشمس الّطاقة ما تكون أنظمة تولید كھرباء ب  اوالتي غالًب العاّمة   الّشبكة  غیر للكھرباءمصادر أخرى 
الحكومة  في المناطق الخاضعة لسیطرة   بشبكة كھرباء عاملة یملكون اتصاالً زالوا  ماالذین  مستھلكین. أّما الاتف وأوشحن الھ

  مؤسسةالفقد أصبحت  لذا  الكھربائي لساعات قلیلة خالل الیوم. التّیارب  مقابل تغذیةً زھیدة  ا، فإنّھم یدفعون رسومً المعترف بھا دولیًا
 أعمال الصیانة واالستثمارات المطلوبة لتحسین أدائھا.  على تمویل  وغیر قادرةالعاّمة للكھرباء متفّككة  

الحصول على   . فبدونّكان السّ مداد دائم للوقود بسبب الحرب عن معاناة المالیین من إأسفر انھیار شبكة الكھرباء وعدم وجود  
، كما لم تعد منشآت المیاه قادرة على ضّخ  ّیةواء أو تشغیل المعّدات الطب الدّ  حفظ قادرة على   الصحیة مراكز ، لم تعد الءالكھربا خدمة 

(مثل المدارس،   ّیة. وكذلك األمر بالنسبة للمنشآت التعلیمحاصیلھمفي عدم قدرة الفالحین على رّي م أیضا  المیاه النظیفة مّما تسبّب
 مناسبة للتعلّم، مما ساھم في تفاقم األزمة اإلنسانّیة. الجامعات، والمعاھد) التي لم تعد قادرة على توفیر تعلیم جیّد وبیئة 

وضمان الكفاءة في استخدام الوقود من الحلول   ة ض تنافسیو تتمثّل المشكلة األساس بتأمین إمدادات الوقود حیث یُعتبر توفیر عر
یاسات التي  السّ كما . وقد أثّرت الحرب، وزیت الوقود الثّقیل یزل الدّ في الیمن بشكل أساسي على   الّطاقةتعتمد شبكة . لذلك   ةجوھریال

  . وقد ساھم قرار الحكومة في العامالواردات إلى موانئ البحر األحمر، على إمكانّیة الحصول على الوقود إلى حٍد كبیر اتخذت لتقیید
  ّیة عودالسّ  ّیة التي جرى توقیعھا مع المملكة العرب  ّیةوكذلك بالنسبة لالتفاق ، الى الّسوق بزیادة اإلمداداتلتحریر الواردات  2018

على الحكومة تقدیم ضمانات   القطاع الخاص، عبر  الّطاقة. مع ذلك، لضمان توفر اإلمدادات لمحطات الّطاقة لمحطات  لتأمین الوقود
دى المتوسط، قد تنجح  الم فيلمدفوعات الوقود لضمان تسدید مستحقّات الواردات.   (مثل خطابات االعتماد أو حساب الضمان)

  الّطاقة للوقود والتقنیات (مثل الغاز الطبیعي والمشاریع الكبیرة التي تھدف إلعادة تأھیل مصافي عدن ولالنتقال الستخدام أنواع بدیلة 
  ّیةالتنافسلتحسین مستوى  في خفض قیمة التكالیف. أّما في المدى القصیر، فیمكن تحقیق أكثر من ذلك عبر اتخاذ إجراءاتٍ المتجددة)  

 استخدام الوقود بكفاءة.  تشجیعفي عروض اإلمدادات و

  الّشبكةواط حیث كانت متصلة ب میغا 1,500بـ قبل بدء الحرب، كانت طاقة التولید تُقّدر . بیًراك اشھدت شبكة الكھرباء العاّمة انھیارً 
التي لدیھا شبكة تولید   . وتعتمد الیوم معظم المدنالى أقل من النصف ، فقد انھارت قدرة التولید 2021 . أّما مع حلول العامّیة الوطن 

إلى  في المناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة التولید  رة قد  تتراوح حیث  ؛2موزعة على محّطات تولید طاقة  كھرباء عاملة
قص في إمدادات  ، بسبب الّن ٪50 تبلغ اغالًب  ھيو، اجدً  متدنیة  واط. إّال أّن نسبة استخدام قدرة التولید ھذه ال تزال میغا 1,181حوالي

التي یتم شراؤھا من القطاع   الّطاقة إلى  فعلیة الالقدرة  التولید. ویعود ما یقارب نصف حطاتالوقود في معظم األحیان وسوء حالة م
للكھرباء تعتمد على القدرة ولیس التولید بحّد ذاتھ، لذلك ال یملك القطاع الخاص أي حافز   الّطاقة الخاص. غیر أّن اتفاقات شراء 

أكثر من خالل استخدام أنواع وقود أخرى كزیت   ّیةأو لزیادة كفاءة استخدامھا عبر تولید طاقة كھربائ  یّةإضاف ّیةلتولید طاقة كھربائ 
 الوقود الثقیل، على سبیل المثال. 

. ویعكس ذلك  ةالكھربائی  شبكةضمن ال  ّیةالكھربائ  الّطاقة أكثر من نصف  یتم خسارة . ا جدً  كبیر  يّ غیر الفن الو  يّ الفن ئي الكھربا فاقد ال
. أّما  العامة الّشبكةالى  ّیةغیر القانون  توصیالت المن  كبیرٍ  الضعیفة، ال سیّما في شبكة التوزیع، باإلضافة إلى وجود عددٍ  شبكةقدرة ال 

. ففي المحافظات التي تخضع لسیطرة  ا جدً  نیةدمت  لھا فإن معدالت التحصیل  التي یتم إصدار فواتیر بھا، المباعة كھرباءللبالنسبة 
  ة عالوفقط من قیمة الفواتیر، في ظّل وجود فروقات كبیرة في أداء مھام جمع الرسوم بین المحافظات.  ٪52 تحصیل الحكومة، یتم 

  تدفع بینما ،ثلثي فاتورتھا ت دفع ،2020في عام  ،فروقات كبیرة في دفع الرسوم بحسب نوع المستھلك، فاألسرعلى وجود  
 ، وھو المعّدل األقل. ّیةفقط من فاتورتھا الكھربائ  ٪ 12 ّیةالمؤسسات الحكوم

، ینصّب التركیز على  احالًی .  الحكومة إلعادة تأھیل تولید، نقل، وتوزیع الكھرباء على القیمة مقابل المال  منھجیة  یجب أن ترّكز
، إال أّنھ یوجد استثمارات قد تكون أصغر بكثیر والتي من شأنھا أن تعود  أھمیة ھذه المشاریع تنفیذ المشاریع الكبرى. وبالرغم من 

. یجب على الحكومة أن تضع االستثمارات ضمن أولویاتھا بحسب  الكھربائیة ّیة والتغط  الّطاقةكبیرة على مستوى حجم   بتحسیناتٍ 
ولیس بحسب   إنفاقھ  یتمملیون دوالر سبیل المثال،  على ، وعدد المستھلكین الذین یمكن الوصول إلیھم لكل  ّیةقدرة التولید اإلضاف

 حجمھا اإلجمالي. 

األمر الذي یمكن حلّھ عبر   یّةتحقیق استدامة مال  یّة مّما یعقّد عمل ا منخفضة جد� مناطق سیطرة الحكومة الكھرباء في   تعریفةتُعتبر 
من تكلفة إمدادات الكھرباء مّما یجعل شبكة الكھرباء العاّمة   اصغیرً   اجزءً  حالیًا  التعریفاتتشّكل . بالحّد األدنى  التعریفاتإصالح  

  ّیةفي ظّل األزمة اإلنسان  ّیة كبیر سیكبّد الشعب الیمني مصاعب إضاف بشكل التعریفاتغیر قادرة على االستثمار. إال أّن رفع قیمة 
 

ً  بھا المعترف الحكومة" مصطلح  استخدام  یتم 1  . تبادلي نحو على " الحكومة"و" دولیا
 . عدن  في التولید طاقة كفایة وعدم  النقل خطوط مشاكل نتیجة والضالع وأبین لحج محافظات إلى عدن من  فقط محدودة قدرة تولید  یتم نقل  2
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  ّیة ، إلى جانب اإلمدادات الحالّیةإضاف ّیةھربائ ماح للمزّودین بتزوید طاقة كالسّ الحاصلة. ومن الحلول الممكنة في ھذا الشأن ھو 
  محددة، أو في أوقاتٍ  یّة)، مناطق جغراف..التجاریة : المحالتمثل محّددة من المستھلكین ( . ویمكن تطبیق ذلك لفئاتٍ ّیةتجار بأسعارٍ 

ن یتحّمل أولئك  بدون أ ّیةإضاف حاجات األفراد الذین یرغبون بدفع مبالغَ  ّیةالكھربائي لتلب  التّیارمحّددة من الیوم. ویسمح ذلك بزیادة 
 أعباء إضافیة.  ّیةأغیر القادرین 

  ات ذج امتیاز ا أكبر في االبتكار أو تقدیم نم  یّةالعاّمة للكھرباء استقالل مؤسسة الیجب على الحكومة أن تأخذ بعین االعتبار منح 
  الفوترة الحاجات ولتحسین ّیةلحاملي االمتیازات لزیادة االمدادات لتلب  اسیقّدم حافزً  ءلكھربالاإلمداد  ّیةھیكلفتغییر .  لتشجیع االستثمار 

المستھلكین الفقراء وتحویل   حمایة أیًضا واعتماد تدابیر الحمایة االجتماعیة، یمكن  التعریفاتتنظیم  من خالل ولرسوم. لتحصیل الو
 مربحة في الوقت عینھ عند زیادة اإلمدادات وتحسین الخدمات.  ّیة االمتیازات إلى عمل

وال    ّیةكان في المناطق الریفالسّ یعیش معظم  .الّشبكة  عنالمناطق البعیدة  في الكھرباء  تولید یجب إیالء المزید من االھتمام لتحسین 
والمدارس ومرافق   ّیة للعیادات الصح یّةالّشمس الّطاقة في توفیر حلول   ّیة ولالدّ العامة. ساعدت المنظمات   الّشبكةیمكنھم الوصول إلى 

. یجب على الحكومة العمل مع الشركاء  ھائل   حتیاجفإن اال  ،المیاه وشجعت على تطویر سوق للكھرباء المتجددة الموزعة. ومع ذلك
 وتخصیص الموارد وفقًا لذلك.  ،الّشبكةخارج  و أسواء داخل  ،لجمیع المواطنین الیمنیین الّطاقةاحتیاجات  ّیةلتلب والمحلّیین ولیین الدّ 

، من الضروري التركیز  أوالً  الكھرباء في البیئات الھشة.  تحسین تقدیمل یّة إلى أن ھناك أربعة أشیاء أساس یّة ولالدّ  رب اتشیر التج 
تطبیق الحلول المبتكرة على  ، تسھیل ا، یجب العمل على إعادة تأھیل الخدمات الرئیسة. ثالثً اعلى استعادة سبل كسب العیش. ثانیً 

.  الّشمسیة) الّطاقةھجین باستخدام (على سبیل المثال: التّ   االستجابة ّیة نطاق صغیر من قبل القطاع الخاص من شأنھ أن یسّرع عمل
 الكھرباء.  تحسین ّیةإلى مسألة احتواء الجمیع والتأكد من عدم إقصاء أي مجموعة في عمل اروري االنتباه جیدً ، من الضّ اوأخیرً 

االستثمارات الكبیرة   من التركیز على فبدالً الوضع الحالي.   الئمی و ي استعادة قطاع الكھرباء في الیمن عمل أسلوب كون ییجب أن 
ل مشاركة القطاع  ی سھّ ت و  ّیة ، تبرز حاجة ملّحة للعمل على تحسین الخدمات األساسحضریةالمناطق ال في الكھرباء إمدادات لتحسین 

 . 1 الصندوق یمكن تحقیق تحسینات مھّمة بتكلفة بسیطة عبر تطبیق التوصیات المذكورة في والخاص وضمان احتواء الجمیع.  
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 یّة : التوصیات الرئیس1 الصندوق 

(میغاواط إضافّیة،    اتعائدالإعطاء األولوّیة إلعادة تأھیل البنّیة التحتّیة للتولید والنقل والتوزیع بناًء على ترتیب أفضل  •
 . العمالء الذین تم الوصول إلیھم، القیمة االقتصادّیة التي تم إنشاؤھا/دوالر أمریكي یتم إنفاقھ)

 . ن خالل مراجعة اتفاقیات شراء الّطاقةأكثر كفاءة للوقود الحالي م ضمان حافز الستخدامٍ  •
 . إلى أنواع الوقود األحفوري منخفضة التكلفة، على سبیل المثال الغاز الطبیعي االنتقالالتشجیع على  •
من خالل   سواء  – "تكلفة الوقود" صفر، على سبیل المثال الّطاقة الّشمسّیة وطاقة الریاح   لتكونر في حلول متجددة استثماال •

 . والشبكات الصغیرة / الموزع والتولید المشاریع الكبیرة
   متیازات ا عقود منحالتجاري على الھامش، من خالل  ولیدإنشاء إطار تنظیمي یسمح بالت  •
االمتیازات أو المرافق  أجل  منوالتحصیل، على سبیل المثال من خالل حوافز  وترةفال  عملیة آلیات تجریبّیة لتحسین  وضع •

 . المسبق الّدفع عدادات المحلّیة أو تركیب 
بشكٍل غیر   رتبطینالمستھلكین الم وضع فصل أو تقنین  المثال، سبیل  على ،عن طریق الشبكة في ئيالكھربا الفاقد خفض •

 . قانوني بشبكات التوزیع
تحسینات في  الاإلصالحات ب  ھذه  أھمیة لتوضیح مواطنینالفة المستقبلّیة والتواصل مع ی وضع إطار عمل إلصالحات التعر •

 . الخدمة 
 . نشر العقود لجمیع استثمارات ومشتریات الّطاقة •
تخصیص الموارد لتوسیع نطاق توفیر الكھرباء خارج الّشبكة للمرافق المجتمعّیة، على سبیل المثال ضخ المیاه لإلمداد   •

 . المنزلي والعیادات الصحیّة والمستشفیات
والبنوك ومقدمي خدمات الّطاقة الّشمسّیة المعتمدین االستفادة من الروابط الحالّیة بین مؤسسات التمویل األصغر  •

 .للمزارعین اإلنتاجي لالستخدام على سبیل المثال، الكھرباء تغطیةلتوسیع  یةمجموعات المجتمعالو
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 مقدمة ال 2
 

     بـ  تُقّدر  الوطنیة  متصلّة بالّشبكةال التولید محطات . قبل الحرب، كانت قدرة اجدً   سیئة حالة   فيشبكة الكھرباء العاّمة في الیمن  
،  2021 لمعظم المدن في الیمن. أّما مع حلول العام الّطاقةتوفّر  الشبكة  ھذه  وكانت، وھي األقل بین بلدان المنطقة،  واطمیغا 1,500

  الّضرر  بسبب  ستقلةتولید م حطات تمد على ممعظم المدن تع أنحیث  النصف  من أقل إلى  الوطنیة بالشبكة  التولیدانخفضت قدرة 
الخاضعة لسیطرة الحوثیین، مما أدى الى انقطاع   لمناطق ا في كبیر  لضررٍ   العامةشبكة ال ت . كما قد تعّرضنقل ال بخطوط الحاصل 

  بعض باستثناءالتي تسیطر علیھا الحكومة،  لمحافظات ا في  العامة  الشبكة تعمل بینماالمحافظات ھناك.  غالبیة عنالكھربائي  التّیار
  حوالي   2021في  الّطاقة إجمالي تولید  بلغ حیث . اوال یمكن االعتماد علیھ  متقطع بشكلٍ فیھا   تعملوتعز،  محافظة  مثل  المناطق
 والخاصة.   العامة الكھرباء تولید محطات من  میغاواط 1,181

  منبالمئة  75ما یقرب أصبح  حیثخالل الحرب،  ة غیر مسبوق الى مستویاتالكھروضوئیة الشمسیة  الّطاقةأنظمة  توسع استخدام 
 لإلنارة توفر طاقة تكفي  والتي الصغیرة  المنزلیة  الشمسیة الّطاقة  على أنظمة كبیر بشكلٍ  یعتمدون الكھرباء، على  یحصلون الذین

الشمسیة الكھروضوئیة في المنطقة الوسطى والشمالیة حیث انھارت الشبكة   الّطاقة تم تركیب معظم أنظمة . 3ف ات والھ وشحن
، في حین أن حجم  واط  250حوالي من قبل األسر في المناطق الحضریة  المستخدمة  حجم األنظمة الشمسیةمتوسط  بلغی . الوطنیة 

  30أقل من  بسعة ة تستخدم بعض األسر أنظم األحیان بعض وفي   ،واط 100أقل من المناطق الریفیة یكون  األنظمة الشمسیة في 
من   كبیر یتم استیراد عدد المستوردة،الشمسیة الكھروضوئیة  الّطاقةمكونات مراقبة جودة لعدم وجود معاییر وطنیة نتیجة و .4ط وا

حصة من   أعلى تمثل التي البطاریات ف.  األنظمة الشمسیة   عمر  یقصر مماردیئة، ال جودةً ال ذات و تجات الكھروضوئیة المزیفة المن 
المنتجات   استیراد أن كماض سالمة المستخدمین للخطر. تعر أیًضا و بسرعة  عطل ت ما  عادة ، الشبكة عن المعزولة نظمة األتكلفة 

بسبب أزمة   ذلك،البالد تحدیات اقتصادیة. عالوة على   فیھ  تواجھ وقت  في جنبیة األ  العمالت استنزاف  في   اتسبب أیضً ی المقلدة 
  كبیر عددٍ  أن كما والمجتمعات،نطاق واسع بواسطة العدید من المزارعین  على الشمسیة  الّطاقة مضخات المیاه ب  استخدام  یتم ، الوقود

 في الحدیدة وحضرموت. تركیبھا  تم الشمسیة  الّطاقة المضخات التي تعمل ب  من

  .الناس  من كثیر متناول عن یجعلھا بعیدةمما  للغایة  السعر  مرتفعة للمستھلكین المنزلیة المناسبة الشمسیة الّطاقة  أنظمة تكلفة تعتبر
  اال یصلھ ولكن للغایة رسوم زھیدة لمناطق التي تسیطر علیھا الحكومة تدفعفي ا شبكةالب  متصلة  تزال ال التي في حین أن المنازل 

العاّمة للكھرباء متفّككة وغیر قادرة مادیًا على تمویل أعمال   مؤسسةالفقد أصبحت  في الیوم.  الكھربائي إال ساعات قلیلة  التّیار
، أعلنت  الخاضعة لسیطرة الحكومةلتقلیل تكلفة إنتاج الكھرباء في المناطق  كمحاولةٍ الصیانة واالستثمارات المطلوبة لتحسین أدائھا. و

  وفق في عدة محافظات  على نطاق واسع وضوئیة الكھر  الّطاقةمحطات لتولید  إلنشاء عن عدة مناقصات  الّطاقةوزارة الكھرباء و
 البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة.  نموذج

یاق األوسع للحرب التي أسفرت عن نتائج مدّمرة  السّ ینبغي النظر إلى الوضع الھش الذي یسیطر على قطاع الكھرباء في الیمن في 
، قّدرت  2021تدمیر سبل عیش المالیین من األفراد وإلى تھجیرھم. ففي أیّارائر إلى الدّ أّدى الصراع  حیث  على حیاة الشعب الیمني.

ملیون فرد لخطر الموت بسبب الجوع وسوء   5یعیش في ظروف تشبھ المجاعة، ومواجھة   ا فردً   47,000 األمم المتحدة وجود
وقد ساھم انھیار قطاع الكھرباء وأزمة الوقود الالحقة بسبب الحرب في معاناة طالت مالیین األفراد. فبدون شبكة   5.ّیةالتغذ

على ضّخ المیاه النظیفة،   المیاه مرافق، وّیةواء وتشغیل المعّدات الطب الدّ  حفظ قادرة على    یّةالصح رافق مالكھرباء، لم تعد ال
، إذ ساھمت جمیع ھذه العوامل  ّیةمن القدرة على االستمرار بالعمل بفعال ّیة، والمؤسسات التعلیمحاصیلھمرّي موالمزارعون على 

 .  ّیةبالكارثة اإلنسان 

في مكتب رئیس   اإلصالحات  سیاسات تنفیذ ودعم المانحین تعھدات  استیعاب لتسریعالتنفیذي  جھاز ولي مع ال الدّ عمل مركز النمو 
  اعم لجھود الحكومة للتعافي من األزمة. یتناول ھذا التقریر شرحً الدّ في الیمن لتقدیم التحلیل و االوزراء للحكومة المعترف بھا دولًی 

القطاع. ویعتمد التقریر على ثالثة   تحسینإعادة تـأھیل و ّیةمن التوصیات حول كیف ا قطاع الكھرباء ویقترح عددً ل الوضع الحالي حول 
قطاع الكھرباء     إصالححاولت الدول األخرى  كیف و حول الموضوع  ابقة السّ مصادر لألدلّة: األّول وھو استعراض شامل للمؤلّفات  

حول قطاع الكھرباء في الیمن   ّیةواإلنكلیز ّیةفي مواقف مماثلة، والثّاني وھو استعراض شامل للمؤلّفات الحدیثة باللغتین العرب 
في   ّیة من الجھات المعن  كبیرٍ  مجموعة من المقابالت مع عددٍ   إجراء  االقطاع، وثالثً  حول  ّیةباإلضافة إلى تجمیع أحدث البیانات الرسم

والتّعلیم،  ،المیاهو الّصحة،  رة ووزا،  الّطاقةمسؤولین رفیعي المستوى في وزارة الكھرباء و مع مقابلة،  35تضمنت أكثر من  ،الیمن
رة  خالل الفت  ّیة حكومالمنظمات غیر المانحین، وال من وعددٍ القطاع الخاص، و ،عدن مصافي  شركةو  ،عدنفرع -وشركة النفط الیمنیة

 12206.مایو ویونیو  بینالممتّدة 

 
،  2020مارس  للیمن،التحدیث االقتصادي الشھري  الدولي،البنك  3

2020.pdf-March-Update-Economic-Monthly-http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen  ،
2020. 

  202 1،الّطاقةو الكھرباء وزارة 4
 .2021مایو ،تقریر المستجّدات اإلنسانیّة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیّة  5
 . 19كوفید بجائحة المتعلقة قیود ال أو  ،یّةأمن ظروف  فر،بینما أُجریت المقابالت األخرى عن بعد بسبب الّس  ،أُجریت بعض المقابالت حضوریًا  6

http://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf
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تركیز على  الخاص، فقد كان   الستعادة قطاع الكھرباء. وبشكلٍ  احالًی  المتبع سلوب مدى ضعف األ إلى  وتشیر األّدلة التي تم جمعھا
الستعادة القطاع إلى الوضع الذي كان  عي لتمویل االستثمارات الكبیرة، ال سیّما تلك المتعلّقة بقدرة تولید الكھرباء، في محاولة السّ 

في   ّیة وعدم نجاحھا. یتمثّل األسلوب األكثر فعّال طریقة ول األخرى مدى بطء عمل ھذه الالدّ األزمة. وتثبت خبرة   ّیةعلیھ قبل بدا
المحلیین وتشجعیھم على   الفاعلین تحفیز  خالل منذي تكلفة أقل بكثیر  ّیةإدراك واقع ھذا القطاع الیوم وفي تطبیق إصالحات ھیكل

إلى جانب تلك   ّیة إضاف ّیةائ ، والمستھلكین على شراء، طاقة كھرب التولید. ومن شأن ذلك تمكین القطاع الخاص على تولید كھرباء أكثر
  الّشبكةللمزّودین. ولكن ال یعني ذلك خصخصة قطاع الكھرباء، بل یجب أن تبقى  اولة في تسعیرة تقّدم عائدً الدّ المزّودة من قبل 

  المحالتأو  شركات تمتّع األسر والوعند توفر الكھرباء العاّمة.  ّیة في المناطق الحضرعلى األقل   للكھرباءالعاّمة أساس اإلمدادات 
. باإلضافة إلى ذلك، عند وضع  عندما یرغبوا بذلك التي یریدونھا ّیة اإلضاف ّیةالكھربائ  الّطاقة القدرة على الحصول على ب  التجاریة

العاّمة. فعند توفّر الھیكل   الّشبكة ن اقتسام المنافع واستخدامھا للمساعدة في دعم إعادة تأھیل الحوافز المناسبة لتحقیق ذلك، یمك
، وفي الوقت عینھ  العام تولیدمن استبدال ال مكّملة بدالً  تولیدأن تعمل ك الخاص  القطاع  من الكھرباء تولیدالمؤسساتي المناسب، یمكن ل

 ولة. الدّ یتم تخفیف العبء على 

، ویدرس  النزاعاتب یاقات المتأثرة السّ الكھرباء في  قطاع  في إعادة تأھیل  یّةولالدّ  ات الخبر 3 ینقسم ھذا التقریر كالتالي: یتناول القسم
الكھرباء في الیمن فیبحث في كل جزء من سلسلة إمدادات الكھرباء: إمدادات    قطاع التحدیات المترافقة مع إعادة تأھیل 4 القسم

إلى أحدث البیانات المتوفّرة والخیارات   ا، النقل، والتوزیع. كما یصف في كل مرحلة الواقع الحالي مستندً الكھرباء تولیدلوقود، ا
.  اإلجراءات   بعضمن األفكار لتغییرات  ا لقطاع ویقترح عددً ، فیتناول إدارة وتنظیم ا5المحتملة لإلصالحات المقترحة. أّما القسم 

إجراء مقابالت في المناطق   . وبالرغم من عدمالّشبكة التحدیّات المترافقة لتوفیر الكھرباء في المناطق غیر المتصلة ب  6ویتناول القسم 
باإلضافة إلى مسؤولین  الّشبكةأفراد على صلة وثیقة بتنفیذ مشاریع في المناطق غیر المتصلة ب إجراء مقابالت مع  تم ھ ، إال أّن ّیةالریف

تناول ضعف األسلوب  ب  7، بالتركیز على قطاعات الصّحة، المیاه، والتعلیم. ویختم القسم ّیةرفیعي المستوى في الوزارات المعن 
 أھم التوصیات كما ویقترح تسلسل مناسب لإلصالحات. الحالي المتبّع إلعادة تأھیل قطاع الكھرباء ویلّخص 

 النزاعات ب  المتأثرة یاقاتالسّ الكھرباء في  قطاع في إعادة تأھیل  یّةولالدّ  اتخبرال 3
 

 ول األخرى الدّ  رب اتج 3.1
ول األخرى  الدّ على خبرات  قبل البدء بتناول التحدیّات المترافقة مع إعادة تأھیل قطاع الكھرباء في الیمن، ینبغي االطالع أوالً 

ات  ابقة باإلضافة إلى بعض التوصی السّ روس المأخوذة من المؤلّفات الدّ عن  قصیراً  ا المتضّررة من النزاعات. یتناول ھذا القسم موجزً 
 حول إعادة تأھیل قطاع الكھرباء في البیئات المتضّررة من النزاعات. 

)  2014یاق، یشیر شوارتز ومؤلّفون آخرون (السّ جذب استثمارات خاّصة. وفي ھذا   امباشرة، من الصعب جدً  ات في أعقاب النزاع
إعادة اإلعمار   اتمعون ھا ال تستطیع استیعاب  ن أفي  تتمثل مریرة لطات التي یتوّجب علیھا إعادة اإلعمار "تواجھ مفارقة السّ إلى أّن 

ولة  الدّ قدرة   تعوض أنالتي یمكنھا  ّیةخاّصة لقطاعات البنى التحت ال ستثمارات اال  الكثیر من أنّھا ال تستطیع جذببشكل كامل كما 
الخاّصة   ّیةلكون االستثمارات في البنى التحت  ا الضعیفة على استیعاب المعونة." وتبرز الصعوبة في جذب استثمارات خاّصة نظرً 

على مدى طویل. وبالنظر إلى البیئة غیر   الكھرباء فاتی من خالل تعر اتستلزم تكالیف كبیرة والتي یتوجب دفعھا الحقً  الّطاقة ب 
المستقرة التي تحیط ببیئة الصراع وما بعد الصراع، فإّن العدید من المستثمرین في القطاع الخاص غیر جاھزین لتحّمل المخاطر  

). وقد یتحقّق ذلك بالفعل في حال كان غیاب االستثمارات الخاّصة  2005(براي، ا المبالغ لھم الحقً  كونھم غیر واثقین ما إذا ستُسّدد
، مّما قد یؤّدي إلى غضب واستئناف الصراع. ویشیر شوارتز ومؤلّفون آخرون  ّیةیعني عدم القدرة على تحسین ظروف الحیاة الیوم

یتعلّق بتمویل االستثمارات وبالحّد من المخاطر التي قد   فیمایاقات،  السّ ه ولیین في ھذالدّ ور الجوھري للمانحین الدّ ) إلى 2014(
 ھھا مستثمرو القطاع الخاص. جیوا

في مرحلة ما بعد النزاع في   الّطاقة في إطار التخطیط الستعادة   الّطاقةالخاّصة بقطاع  ّیةإلى إعادة تأھیل البنى التحت  تحدیًدا وبالنظر
في   الّطاقة یاسات المتعلّقة ب السّ ) إلى عوامل عدیدة قد تأثر على صنع القرار في 2019الشرق األوسط، یشیر أحمد ومؤلّفون آخرون (

 مرحلة ما بعد النزاع، منھا: 

ً وجود احتیاطي الغاز والنفط سیف"قد یمثّل    .یّةالتقلید  الّطاقةمصادر  الحصول على •   من االحتیاطي ھذا ألنّھ  "ذي حّدین، ا
 . للصراع بحّد ذاتھ  امصدرً  ا كون أیضً ی إلعادة اإلعمار ولكن یمكن أن  مورداً  یكون أن الممكن

تضع البالد في    ا وسبل معیشة النّاس وحسب، ولكنّھا أیضً   یّةال تدّمر الحرب األصول األساس تأثیر الصراع على االقتصاد.  •
 .  اصعًب  ا لمرحلة التعافي أمرً  قتراضاال  ّیةتجعل من عمل مما ةّی عال  مخاطر تصنیف ائتماني منخفض و

؛ 2013للسیطرة على الموانئ وحقول النفط (البتاتي،القادة المحلّیون  فیھایسعى في بیئة  . االنقسام المناطقيو  یّةالقبل •
إعادة اإلعمار كون العدید من المجموعات لن توافق على التخلي عن   ّیة )، تصعب عمل2015موجالي وموردوك،

 غیر العادل لمنافع جھود إعادة اإلعمار.   وزیعولن تقبل بأي نوع من الت  ّیة یطرة على األصول األساسالسّ 



10 

والقدرة    ّیةما تؤّدي الصراعات إلى خسائر كبیرة في الموارد البشر اغالًب  . یّةاتالمؤسس  والقدرة   یّة دھور الموارد البشرت •
صنع   ّیةوتوقیت عمل ّیة ّكان أو عدم قدرتھم على مواصلة العمل. ویأثر ذلّك بدوره على نوعالسّ بسبب ھجرة  ّیةالمؤسسات 

 . القرار
أكبر مّما   ّیةسیاس-ّیة ، كما في الیمن، یتداخل الصراع مع معارك جغرافامؤخرً  . المتعلقة بالحدودو  یّة القضایا الجیوسیاس •

 . یعقّد الحلول وإعادة اإلعمار
ول المانحة أجنداتھا الخاّصة لدعم إعادة  الدّ المذكورة أعاله، قد تملك  ّیة ضایا الجیوسیاسفیما یتعلق بالق   سیاسات المانحین. •

لوك غیر المتحیّز ھي  السّ التنبؤ، الحد من المخاطر، و ّیة لطات بعین االعتبار. فإمكان السّ تأخذه  أن اإلعمار األمر الذي یجب 
 . مولدعم تمویل المانحین لالنتقال من حالة الطوارئ إلى الن  ّیة من النقاط األساس

 ). 1 الصندوق (ال یلبي طموحات الناس   الذي  بالشكل  التحتیة ّیة، یمكن أن تؤدي ھذه العوامل إلى نھج إلعادة تأھیل البن لسوء الحظ

 

 

  ّیةالكھربائ  الّطاقة مطلوبة للتخطیط إلعادة  ّیة یتضمن خصائص أساس ا) استنتاجً 2019وبشكل عام، یضع أحمد ومؤلّفون آخرون (
 بشكل ناجح في سیاقات ما بعد النزاع، وتتضّمن: 

 إلعادة الكھرباء والختیار المشاریع.  یّةتأسیس نظام جیّد لتنظیم المناطق بحسب األولو )1
والجھود المبذولة في المناطق غیر    الّشبكةطویلة األمد على مدى عّدة سنوات والتي تعمل على تنسیق إمدادات   ّیةرؤ )2

 . الّشبكة المتصلة ب 
 .  والعام  الخاص  القطاعین منالمعنیین  أدوار ومسؤولیّات بوضوح  حدد طار عمل مؤسسي ی إل  فعالتصمیم وتنفیذ  )3

إعادة اإلعمار،   ّیةللسیاق والموارد المتوفرة لعمل اوإطار العمل الموضوعین واقعیین وعملیین نظرً   ّیةمن الضروري أن تكون الرؤ
) أّنھ من المرّجح أكثر نجاح اإلصالحات عند وجود قیادة واضحة  2020ؤّكد فوستر ورنا (ت . وّیةكما تُعتبر القیادة من النقاط أساس

 دعم سیاسي عالي المستوى.  وجود ظّل  في    تعملإصالحات مثل لجنة 

ول األخرى أّن األفضل ھو البدء بإعادة تأھیل  الدّ  ات ومن المسائل المھّمة في التخطیط إلعادة اإلعمار ھو مبدأ التسلسل. فتظھر خبر
اإلمدادات،   ّیة أو نوع یّةنسبة التغط في  الموجودة، ال سیّما حیث یمكن لالستثمارات الصغیرة أن تحّسن إلى حّد كبیر ّیةت البنى التح

باإلضافة إلى تسھیل االستثمارات الصغیرة من قبل المجتمعات لتمكینھا من استعادة العمل بسرعة بالحّد األدنى. عادةً ما یتم تمویل  
  الشتات  في مواطنینال ، ومن ثّم من قبلاألمد من قبل الحكومات والمؤسسات متعددة األطراف أوالً إعادة اإلعمار القصیر 

) إلى أّنھ في  2005. فعلى سبیل المثال، یشیر براي ( ّیةما یقومون بذلك قبل الشركات العالم  االذین غالًب   قلیمیینالمستثمرین اإلو
. یمتلك  ّیةوشركات تایلند یینھم رّواد أعمال محل ّیةالصراع في كمبودیا، كان المزّود الرئیسي للطاقة الكھربائ مرحلة ما بعد 

ً المستثمرین المحلّیین فھم   أكثر وإدارة المخاطر المترافقة بشكلٍ  مناسبةٍ  أفضل لسیاق األزمة كما أنّھم قادرین على القیام باستثماراتٍ  ا
 أفضل. 

إعادة اإلعمار والتحدیّات المترافقة لھا ھو أمر ضروري. فالكھرباء بطبیعتھا  ّیة ، تشیر األدلّة إلى أّن المراقبة المستمّرة لعملاوأخیرً 
القصیر. في األوضاع التي تسودھا   المدى على. فال یستفید الجمیع من إعادة التأھیل وإعادة اإلعمار بشكل متساو ّیة تمثّل سلعة سیاس

على حساب أخرى   ّیة الصراعات، قد یُساء فھم ھذه الجھود وتُحلّل على أنّھا محاولة لوضع مجتمعات أو مجموعات محّددة في األولو
  مع باستمرار اإلعمار إعادة  جھود  یقودون الذین أولئك یتواصل أن. لذلك، من الضروري استیاءمّما قد یؤّدي إلى موجات 

إعادة   ّیة) في دراستھم حول عمل2012یاق عینھ، یشیر إیرنست ودیكي (السّ . وفي المجتمعات المتضّررة واالستماع لمطالبھا
، وتنسیق  ّیةیاسالسّ اإلعمار في كوسوفو في مرحلة ما بعد الصراع إلى أّن "النجاح یعتمد على القدرة على فھم تعقیدات البیئة 

 یّةتحذیر یّة | لبنان: حكا  1 الصندوق 

  نبھاتج یجب التي األمور عن) یمثل قصة تحذیرّیة 1990-1975إن إعادة تأھیل البنّیة التحتّیة بعد الحرب األھلّیة في لبنان (
مع استبعاد مقدمي الخدمات اآلخرین جعل   الوطنیة  الكھرباء مؤسسة تركیز لبنان على  إن . في عملیة اإلصالح عند المضي قدًما 

منذ منتصف التسعینیات،   الكھرباء فاتی لتعر. حالت العوامل الّسیاسّیة دون أي تعدیل الكھرباء مؤسسة نظامھ عرضة إلخفاقات 
أكثر من نصف   یعتبر. في الوقت نفسھ، جیدةخدمة  قدیمت  وعدم تمكنھا من االستثمار في الكھرباء مؤسسة مما أدى إلى إفالس 

كبیر   إلى حدٍ  االجتماعیة عدالة الب  المتعلقةعتبارات االتم تجاھل  باإلضافة،. الكھرباء مرفق ل الكبیر عمعن الدّ  ناتجالّدین الوطني 
  استیاء في أماكن أخرى من البالد حالة   ولّدأثناء إعادة اإلعمار، حیث ذھب الجزء األكبر من الموارد إلى بیروت، مما 

  الكھرباء فاتی تعراالستثمار في التقنیات المتجددة أمًرا صعبًا بسبب انخفاض  أصبح. من ناحّیة أخرى، )2018(أودریسكول، 
المعقدة لالقتصاد  الّسیاسات  طبیعة  فھمت  التي  المناطق  بعض  في  فقطوانعدام المصداقیّة في الحكومة، مما أعاق انتقال الّطاقة. 

 ). 2020(أحمد وآخرون، إنشاء خدمة كھرباء فعالة   الممكن  من أصبح ، الّسیاسي المحلي
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التي تمتلك   ّیة األساس ّیةفي المجتمع. فاالستشارات مع الجھات المعن   ّیة، وإشراك مجموعة كبیرة من الجھات المعن ّیةالمشاریع بفعال
من أنظمة وعملیات تخطیط المشروع لتحقیق   ّیة لمعرفة تصّوراتھم كمكّونات أساس اضرورًی   ا عالقة مباشرة بالمشروع ھي أمرً 

 التغییر االجتماعي واالقتصادي المفید." 

 التداعیات على الیمن   3.2
األربعة بـ:  ّیةروس األساسالدّ یاق الیمني. وتتمثّل السّ خرى إلى أّن اتباع أسلوب مختلط ھو األنسب في ول األ الدّ تشیر خبرات   

العاّمة إذ   یّةعلى إعادة تأھیل ھذه العناصر من البنى التحت  یجب على الحكومة التركیز أوالً  التركیز على سبل العیش.  •
تؤدي االستثمارات الصغیرة مكاسب كبیرة في المدى القصیر. فاالستثمارات الصغیرة، ال سیّما في تقنیّات مرنة مثل  

قبل االستثمارات الكبیرة التي قد تتأثّر في حال عودة الصراع. كما ینبغي  ّیة ، یجب أن تكون في األولوّیةالّشمس الّطاقة
في تعزیز   اتعادة النّاس لسبل عیشھم (الزراعة، التجارة، الخدمات) األمر الذي یساعد أیضً التركیز بشّدة على تشجیع اس

 . االستقرار
على الكھرباء، ال سیّما المیاه   ّیة یعتمد الوصول إلى بعض الخدمات األساس. للجمیع  یّةتأھیل الخدمات األساسإعادة  •

لالستفادة   ّیةالمدارس. فاالستثمار في ضمان الحصول على الكھرباء باستمرار، باإلضافة إلى التعلیم في ّیةالصح ّیةوالرعا
 . ولة الدّ النّاس من األمراض والمحافظة على صّحتھم واستعادة الثقة في قدرة  ّیةیساعد في حما ّیةمن الخدمات األساس

  بجودة  اتخدمال على استعادة  لن تكون الحكومة قادرة  تسھیل الحلول المبتكرة على نطاق صغیر من قبل القطاع الخاص.  •
إعادة اإلعمار على أوسع قدر ممكن، یجب على الحكومة أن تسّھل عمل  . فلضمان سریع شكل ّكان وب السّ جّیدة لجمیع 

المدى القصیر. وعلیھ، ینبغي التركیز  على القطاع الخاص في تأمین حلول حیثما تكون ھي غیر قادرة على تقدیم خدمات 
 . یاق العام السّ إحاطة جیّدة ب المرجح أن یكون لدیھم  من على دعم المستثمرین المحلیین وأولئك المتواجدین في الخارج الذین 

واط أو  التي تم استعادتھا بالمیغا قدرة الكھربائیةالثّمة میل طبیعي نحو قیاس التقّدم بحجم  . الجمیع تضمین لجیًدا   االنتباه •
  ؟وأین بالضبط  كھرباءالعلى االتصال ب  ا قادرً  الذي أصبح . ولكن منالّطاقةبعدد األفراد الذین أصبحوا على اتصال بشبكة 

على الحكومة أن تتأّكد من عدم إقصاء أي   إذاً یتعین التي ینبغي أخذھا بعین االعتبار.  ا ھي من النقاط المھّمة أیضً 
ال   الریفیة الذین. وتتضمن ھذه المجموعات األفراد المتواجدین في المناطق ّیةمن ھذه العمل رئیسیة من الناسمجموعات  

 . باإلضافة إلى النساء الّشبكةب  یملكون اتصاالً 
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 في الیمن الّشبكةلة بالمتص في المناطق  الكھرباء قطاعإعادة تأھیل   4
 

،  كھرباءالوتوزیع  نقل و  إلى تولید من إمدادات الوقود ووصوالً  االكھرباء، بدءً یتناول ھذا القسم كل عنصر من سلسلة إمدادات 
مقابالت  العمل النظام باالعتماد على مؤلفّات حدیثة وض اعرباست  نقوم سوف ، عنصرالكھرباء. وفي كل  شبكة حوكمة  إلى باإلضافة 

جزء من سلسلة اإلمدادات   كل یتعلّق بعمل  فیمانقاش حول مختلف المقترحات التي ُوضعت  تبع ذلك ی  سوفأجریناھا. و  التي
 اشراك القطاع الخاص بشكل أفضل.    ّیةباإلضافة إلى مجموعة من األولویات المقترحة المتعلّقة باالستثمار العام وبكیف

 مدادات الوقود إ 4.1
 الحالي الواقع  فھم 4.1.1

، فكان یتم  احتیاجھمن   ّیة . أّما النسبة الباقحتیاجاالحوالي ثلثي یغطي  بماالحرب  ّیةاعتمد الیمن على استیراد الوقود حتّى قبل بدا
 تلبیتھا من قبل شركتي التكریر في الیمن وھي شركة مصافي عدن ومصفاة مأرب. وقد تّم تأسیس شركة مصافي عدن في العام

تینات لتصبح  السّ في  یرھانة الواحدة ومن ثّم تم تطوالسّ مالیین طن من النفط الخام في  5حیث ُصّممت بقدرة تكریر تساوي  1951
طن/ الیوم)   8,185برمیل في الیوم ( 60,000إال أّنھ مع بدء الحرب، بلغت قدرة مصافي عدن  7نة الواحدة. السّ مالیین طن في  8

حیث تُقّدر قدرتھا    ّیةوق المحلالسّ ، ال تزال مصفاة مأرب تعمل وتزّود ا. حالًی بمصافي عدن وتسببت الحرب في توقف جمیع األعمال
 8طن/ الیوم).  1,364.2( برمیل في الیوم   10,000 ب نحو

،  5120 كبیر. أّما في العام مدعومة إلى حدّ  بأسعارٍ  9ّیةالیمن   النفطشركة تم تزوید وتوزیع الوقود من قبل قبل نشوب الحرب، كان ی 
  عامي. وبین الیمنّیة النفطشركة انخفضت إمدادات الوقود بشكل كبیر مّما انعكس في نسبة مبیعات  فقد ونتیجة للنزاع المسلّح، 

). وقد عانت كل القطاعات  1الجدول تر (ملیون ل  2,340إلى تر ملیون ل 6,664من  الّشركة، انخفضت مبیعات 2015و 2014
ن ذلك، ففي  ع بمنأئكبیر على قدرتھا على العمل. ولم یكن قطاع الكھرباء  مدادات األمر الذي أثّر إلى حدٍ كبیر في اإل من انخفاٍض 

  في العام ٪77لقطاع الكھرباء، ولكن انخفضت المبیعات بنسبة  ٪24 للوقود الیمنّیة  النفط شركة ، بلغت نسبة مبیعات  2012 العام
2015  . 

 10انخفاض مبیعات شركة النفط الیمنیّة للوقود نتیجةً للحرب: 1 الجدول

 نسبة التغییر ٪
 القطاع  مبیعات الوقود (ملیون لتر) 

 2015 2012 
 الخاصة التموین محطات  3,821 1,518 60.3-

 شركة النفط محّطات  402 123 -69.0
 حكومیّة   مرافق 83 48 -42.2
 المختلفة مصانع ال 52 9 -82.7
 سمنت مصانع اإل  137 25 -81.8
 تولید الكھرباء  حطات م 1,594 366 -77.0

 المؤّسسات والشركات الخاّصة  338 136 -59.8

 طیران شركات ال  125 24 -80.8
 أخرى 112 71 -65
 المجموع  6,664 2,340 -65

،  2014 الحكومة. وفي العام  ّیة، من األعباء التي تثقل میزان ّیةللسّكان والقطاعات الحیو الوقود المدعوم وفیر قبل الحرب، كان ت 
حتّى اآلن، لم یتم تحریر   11) لقطاع الكھرباء. دوالر ملیون 5.838( ٪ 6.37 دوالر، منھا ملیار 2.2بلغت قیمة دعم الوقود أكثر من

للحكومة. وقد أّدى ذلك باإلضافة إلى   یّةاألساس ّیة عم من القیود المالالدّ التولید العاّمة مّما یجعل  محطاتأسعار الوقود الذي یتم بیعھ ل
 اء.  انھیار اإلمدادات بسبب الحرب وضعف جمع الرسوم إلى عجز الحكومة عن تقدیم الوقود الكافي لقطاع الكھرب 

 
 ye.com/ahmaster.aspx?id=13-https://arcمصافي عدن،  شركة   7
.  2016 مایو ،ملّحة ضرورة التعافي الیمن، في والغاز النفطوزارة التخطیط والتعاون الدولي: المستجدات االقتصادیّة واالجتماعیّة في الیمن،   8

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf 
  9.تعرف أیًضا باسم  شركة  توزیع المنتجات النفطیة

.  2016في الیمن، التعافي ضرورة ملّحة، مایو  والغاز  یّة واالجتماعیّة في الیمن، النفط االقتصاد المستجدات : الدولي  والتعاون التخطیط  وزارة 10
fweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdfhttps://reliefweb.int/sites/relie 

  2016یّة واالجتماعیّة في الیمن، ضرورة ملّحة لتعافي قطاع النفط في الیمن، أیّاراالقتصاد المستجدات : الدولي  والتعاون التخطیط  وزارة 11
pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1. 

https://arc-ye.com/ahmaster.aspx?id=13
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu14_english_final_1.pdf
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على إمدادات الوقود، سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستیراد الوقود وتوزیعھ   حتكار، وفي محاولة للتخلّص من ا 2018  في العام
لقطاع   الزم بمناقصات الوقود ال ّیةكما أنشأت الحكومة لجنة معن  12وق. ویوجد الیوم العدید من المستوردین المحلّیین في الیمن. السّ في 

  قطاعات فرع عدن، و ّیة، شركة النفط الیمن الّطاقةالكھرباء. وتتألّف ھذه اللجنة من أعضاء من شركة مصافي عدن، وزارة الكھرباء و
إال أّن عجز الحكومة   ،منخفضة، نجحت اللجنة في شراء الوقود لقطاع الكھرباء بأسعار 2018 عملیاتھا في العام  ّیةأخرى. وفي بدا

مناقصات  ل التقدیمفي الوقت المطلوب دفعھم لإلعراض عن   الخاصالقطاع  منلمستوردین ل عن تسدید الرسوم المتوّجبة علیھا
أخرى، وتسّبب بأزمة وقود في قطاع الكھرباء مّرة أخرى. ویُضاف إلى مشاكل االستیراد عدم استقرار سعر الصرف وعجز  

 . بالخارج لمصّدرینإلى ا تحویلھاأو  ّیةمن المصارف المحل ّیةالعملة األجنب  على الحصول على مستوردي الوقود 

  2018 في أواخر العاممن الوقود.   منحتینیمن عبر تقدیم قطاع الكھرباء في ال ّیة عودالسّ  ّیةدعمت المملكة العرب ، 2018 منذ العام
طن متري من زیت   86,021ویزل الدّ طن متري من   190,391 قطاع الكھرباء في الیمن ّیةعود السّ ، منحت 2019 وخالل العام

من   متري  طن  909,591بدعم قطاع الكھرباء في الیمن عبر تزویده بـ  ّیةعودالسّ ، تعھدت 1220  وفي أوائل العام 13الوقود الثقیل. 
طن   ,253198(  منحةوصلت دفعتین من ھذه ال ،2021یولیو  بحلول . 14من زیت الوقود الثقیل  متريطن  04353,3ویزل الدّ 

للتولید في المناطق   معمًال  80ویتم توزیع ھذا الوقود على أكثر من  15). قیلزیت الوقود الث  متريطن   104,021دیزل و متري
التولید. وتُعطى   حطات سیطرة الحكومة عبر لجان متخّصصة تعمل على ضمان وصول إمدادات وقود فعّالة إلى م   تحت واقعة ال

الكھرباء  العاّمة للكھرباء  مؤسسة ال تشتريوإلى المولّدات الخاّصة التي  الّشبكة التي تضمن استقرار  الكبیرةالتولید  محطات ل ّیة األولو
في   دولیًا بھا المعترف الحكومة سیطر علیھا ت في المناطق التي   الّطاقةلمحطات كمیة الوقود المطلوبة  1 البیاني الرسمیوضح  منھا.

واردات الوقود عبر الموانئ الیمنیة خالل األرباع األولى من السنوات الثالث   2 البیاني رسم بینما یوضح ال والصیف،الشتاء 
 .الماضیة

 الوقود لمحطات تولید الكھرباء  احتیاجات: 1 الرسم البیاني

 
  

 
 یّة التي كانت تتقّدم للمناقصات لتأمین الوقود بأسعار تنافسیّة. ولیمكن مقارنة ذلك بالوضع قبل الحرب حیث كان یوجد العدید من الشركات الدّ   12
 . یزل طن متري من الدّ  127,470حوالي  2019 سبتمبریّة المتحدة في العرب  اإلمارات  منحت ،یّةعودالسّ  حمنباإلضافة إلى ال  13

  14.على عكس المنح السابقة، یجب  شراء  ھذا  الوقود   بالسعر المحلي في  السعودیة، مما یعني أن قیمة المنحة / الدعم ھي  الفرق  بین السعر الدولي  والسعر المحلي في  السعودیة. 
 /https://www.saudioilgrant.org ،2021،السعودیة النفطیة المشتقات منحة  15
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 16واردات الوقود عبر الموانئ الیمنیة:  2الرسم البیاني 

 

 واألولویات المقترحة   یّةمقترحات اإلصالح الحال 4.1.2
ولة. الطریقة األولى ھي االستثمار في المشاریع الكبرى للحصول على  الدّ ثّمة طریقتان لمعالجة مشكلة إمدادات الوقود التي تواجھھا  

تستلزم تحسین الكفاءة وتغییر الحوافز لتقدیم وقود منخفض التكلفة من خالل القنوات    ّیة. الطریقة الثان ّیة مصادر وقود جدیدة أو إضاف
 . ّیةالحال

 المشاریع الكبرى 

. تم  ّیة التي ستضیف إلى مصادر الوقود الحال  التمویللتحسین الوصول إلى الوقود على مشاریع ضخمة    ّیةتُرّكز معظم الخطط الحال
 النظر في مشروعین: 

 إعادة تأھیل مصفاة عدن  .1
 تخزین في عدن الو )غاز  إلى  المسال غازال تحویل (وحدة التغویزاالستثمار في وحدة  .2

  جّراء الحرب بالرغم من إجراء بعض عملیات إعادة التأھیل. إذا تم العثور على موارد إلنھاء   تر تدھو  قد وعدن قدیمة    افي إّن مص
. ھذا  غیرهللسوق المحلي و یّةالبترول  شتقات عدن كمیات كبیرة من الم  مصافي إعادة تأھیلھا، سیكون من الممكن نظریًا أن تنتج    عملیة

النقد األجنبي الستیراد الوقود (أو االعتماد على منح    على   الطلب   تقلیل كبیر و  بشكلٍ   لوقود ل  مدادمن الممكن أن یؤدي إلى تحسین اإل
الوقود). مع ذلك، ثّمة تحدیات كبیرة تترافق مع ھذا االقتراح. أوًال، سیكون من الضروري تأمین إمدادات موثوقة من النفط الخام.  

لیست قریبة وسیؤدي النقل إلى زیادة تكلفة التورید. لیس من الواضح    ناطقالم  حضرموت، لكّن ھذهأن یأتي ھذا من مأرب أو      باإلمكان
ال تحتوي على إمدادات النفط الخام الخاصة بھا ستكون أقل من تكالیف    ّیة ما إذا كانت تكالیف تكریر النفط محلیًا في منطقة ساحل

 . كبیرةاستثمارات  حل ال  اتطلب مثل ھذی استیراد الوقود. عالوة على ذلك، س 

أسلوبًا مبتكًرا  الستیراد الغاز الطبیعي المسال    على األرض   بنیة تحتیة   أو   17تغویز ال  وإعادة   ینزعائمة للتخ  یُعتبر االستثمار في وحدة 
كبیر من تكالیف تولید    یقلّل بشكلٍ . یمكن لمثل ھذا التحول أن  الطبیعي  ائل إلى الغاز السّ من الوقود األحفوري    الّطاقةلتحویل تولید  

التي  ب   الّطاقة   تولیدلمحطات    الكھرباء، خاصةً  للتھدیدات  أقل عرضةً  االستثمار  ذلك، سیكون مثل ھذا  على  في عدن. عالوةً  الغاز 
ذلك،   المستمر. مع  بالصراع  المرتبطة  الوقود  إمدادات  لھا  استثماًرا ضخًما وسیتطلب  مجدداً تتعرض  القطاع    إشراك، سیكون ھذا 

الخاص. سیكون تمریر قانون الشراكة بین القطاعین العام والخاص واللوائح المرتبطة بھ ضروریًا لتزوید القطاع الخاص باألساس  
ھذا المشروع یتطلب أن یتمتّع إّن جذب المستثمرین من القطاع الخاص في مثل  ف). بالرغم من ذلك،  2للمشاركة (انظر الصندوق  

مستداًما على المدى    األمر  . إذا تم بیع الكھرباء بأقل من التكلفة، لن یكون ذلكّیةمالال  الموثوقیة ب   بالكھرباءقطاع    في بالشراء    عھدالمت 
(التي ستتم مناقشتھا أدناه)    الخاصة بالكھرباء  فاتی التعرإّن جدوى ھذا الحل تعتمد إلى حد كبیر على إصالحات  فالطویل. وبالتالي،  

 عمالء آخرین، على سبیل المثال، الصناعات التي یمكنھا دفع الثمن التجاري بالكامل. ل الغازوعلى قدرتھا على إمداد  

  

 
 .المجلس االقتصادي األعلى   16
 . محددة لفترة  الوحدة استئجار یمكنو.  األرض  على التحتیة بالبنیة مقارنة  أقل استثمارات وتتطلب  أسرع حالً  العائم الخزانو الغاز  تحویل إعادة  وحدة  تعد 17
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 وتشجیع االستخدام الفعال   لید تغییر الحوافز لخفض تكلفة التو 

فإن مثل ھذه   ،الحكومة. ومع ذلك ّیةالستمرار التزوید بالكھرباء بأسعار منخفضة دون زیادة كبیرة في مدیون  ّیة توفر منح الوقود آل
 مستداًما لمشاكل إمدادات الوقود في الیمن.  المنح لیست حًال 

بأسعار مدعومة، إلى حد كبیر، بحجم منحة الوقود بدًال من الطلب الفعلي على   الكھرباء التي یمكن توفیرھا  ّیة في الواقع، یتم تحدید كم
الكھرباء. على وجھ التحدید، یكون المستوردون من القطاع الخاص على استعداد الستیراد نفس القدر من الوقود الذي یحتاجھ الیمن  

  یقومونالكھرباء،    قطاعًال من بیعھ لردون الوقود بالفعل، ولكن بدإنھم یستو. في الواقع،  ّیةتمكنوا من بیعھ بأسعار تجار  -وفقط إذا -إذا  
الكھرباء، ما یجعل استیراد الوقود لتولید    نتاجأقل بكثیر من تكلفة إ  الكھرباء  فاتی تعر. في الوقت الحالي، تعد  المحلیة  األسواق   في  ببیعھ

لتعكس التكالیف الكاملة، فقد یؤدي ذلك إلى زیادة العرض بشكل كبیر، حیث ستكون    فاتی التعرالكھرباء غیر مربح. إذا تم وضع  
تعمل على    یّة الحال  قدرة ال. نوضح في القسم التالي أّن  المتاحة  وسیتم تشغیلھا بكامل طاقتھا  الوقود   التزودقادرة على    التولید   محطات

على الرغم من ذلك، قد    18حدوث زیادة كبیرة في العرض، إذا كان الوقود متاًحا.   ّیةمستوى منخفض جًدا، ما یفتح الباب أمام احتمال
.  ّیة یكون لھذه المقاربة أیًضا آثار على القدرة على تحمل التكالیف ألّن أسعار الكھرباء سترتفع بشكل كبیر، ما قد یكون لھ تداعیات سیاس

 غلب على بعض ھذه التحدیات. ت فات أدناه، تم تقدیم نموذج قد ی ی في مناقشتنا للتعر

الستیراد الوقود بشكل فعال تنفیذ إجراءات القیمة مقابل المال، ما یؤدي إلى ارتفاع التكالیف بشكل ملحوظ.    ّیةعموًما، تمنع اآللیات الحال
الشدیدة    ّیةھذا بسبب القیود المالو  على وجھ التحدید، ال تستطیع الحكومة من خالل البنك المركزي تقدیم خطابات االعتماد للمستوردین

ھذا    دفعی مما    ،ضماناتبدون    ولیین لیسوا على استعداد لتصدیر الوقود إلى الحكومة الدّ معظم المصدرین  إن    إذالتي تواجھ الحكومة.  
لضمان   ّیةالوصول إلى آلیات بدیلة وغیر رسم ّیةوالذین لدیھم إمكان  ّیة إلى إعطاء میزة للمستوردین المحلیین الذین لدیھم صالت سیاس

. تحل منحة الوقود  یوفرهمقابل الوقود الذي    باھظة یسمح لھ بفرض أسعار    ھذا    فع. إذا كان المستورد یحتكر بحكم األمر الواقع، فإنالدّ 
 مؤقًت. لكن یعتبر حل  ھذه المشكلة من خالل توفیر مصدر بدیل لإلمداد ّیةعودالسّ 

حساب ضمان خاص لواردات الوقود. وبعد ذلك، عندما ترغب المؤسسة    - وتمویل    - في قیام الحكومة بإنشاء    األجل   لطویل یتمثل الحل ا
. ستكون الشركات  ّیةولالدّ لمناقصات من الشركات  ل  التقدیم  العامة للكھرباء أو أي ھیئة عامة أخرى في استیراد الوقود، یمكنھا طلب

تكون واثقة من الحصول على أموال ألّن البنك یمكنھ إصدار   أن  بمقدورھا  ألنھ لمنافسة على مثل ھذه المناقصات  ل  على استعداد   ّیة ولالدّ 
الوقود مع الثقة في أّن حساب الضمان سیدفع. من خالل    إمداد  ولیین منالدّ خطاب اعتماد لحساب الضمان. سیمّكن ذلك المصدرین  

لحكومة على أسعار أفضل بكثیر للوقود الذي  على تورید الوقود، ستحصل ا ّیة ولالدّ تسھیل استخدام خطابات االعتماد وتحفیز المنافسة 
 تستورده، على الرغم من أنّھا ستظل مقیدة باألموال المتاحة لواردات الوقود. 

 
إلى اإلخفاقات الفنیّة التي تتطلب االستثمار في إعادة التأھیل. ومع ذلك، یبدو   أیضا یرجع بالكامل إلى نقص الوقود. من المحتمل  للقدرة منخفض الستخدام اال  معدلھذا یفترض أن 18

 . نقص الوقود إلى زیادة كبیرة في التولید  معالجةمن المرجح أن یؤدي 



16 

 

 شراكات بین القطاعین العام والخاص في  لل  ة العملی ممارسةال|   2الصندوق 

 في تنزانیا  ز اجحالة سون

یمكن أن تكون الشراكات بین القطاعین العام والخاص أدوات فعالة لتعزیز مشاركة القطاع الخاص في االستثمار المبتكر في  
البنّیة التحتّیة وتقدیم الخدمات واإلصالح في قطاع الّطاقة. تختلف المنھجیات المستخدمة اعتماًدا على سیاق البلد، ویجب أن  

).  یةن قانوالموارد الحدد لتكون فعالة (البنك الّدولي، الشراكة بین القطاعین العام والخاص، مركز یتم تصمیمھا وفقًا للسیاق الم
 ): 2013إّن اللبنات األساسّیة لبناء الشراكات بین القطاعین العام والخاص الفعالة ھي (شابوندا، 

المشروع. بما في ذلك إدارة المخاطر، وبناء سمعة  خالل كل مرحلة من مراحل دورة تمكین المؤسسات القویّة   .1
 الحكومة كشریك استثماري موثوق بھ، وضمان الوفاء بااللتزامات التعاقدّیة. 

یسھل التخطیط الّسلیم، باإلضافة إلى إطار تشریعي یوفر بیئة قانونّیة واضحة وعادلة ویمكن  وضع إطار تنظیمي  .2
 .  یھ الشراكة بین القطاعین العام والخاصالتنبؤ بھا ومستقرة، وتعریف واضح لما تعن 

یمكن أن تكون وحدات الشراكة بین القطاعین العام والخاص أداة   استخدام اللوائح للتخطیط والمشتریات. .3
بما في ذلك تقییم القدرة على تحمل التكالیف واألثر المالي وإدارة المخاطر والقیمة   - مؤسسّیة فعالة للتخطیط 

 .  ولإلشراف على المشتریات  مقابل المال
وھو أمر حاسم لإلدارة المالّیة الجیدة ونجاح برنامج الشراكة  والتقاریر   المالیّةوضع إطار عمل جید للمحاسبة  .4

 بین القطاعین العام والخاص. 

بسبب  الفاشلة  "المستقلین الطاقة  منتجي" عقودفي منتصف التسعینیات، كان لدى جمھورّیة تنزانیا المتحدة العدید من  
الفساد. وبعد معارك قضائّیة مطولة، تبنت   تھمعملّیة شراء غیر تنافسّیة أسفرت عن عقود مكلفة أصبحت متورطة في 

محت للمرافق العامة بلعب دور رائد في تطویر مشاریع التولید من خالل نموذج الشراكة بین تنزانیا سیاسة جدیدة س
). دعا ھذا إلى تقدیم عطاءات في إطار  2020القطاعین العام والخاص القائم على الشراء التنافسي (البنك الّدولي، 

. ومنذ  إلنتاج الكھرباء من الغاز الطبیعي زاجسون نتج عنھا مشروع  والتي  1991لعام  كھرباءالخطة الرئیسّیة لنظام ال
بأقل تكلفة وأصبحت مثاًال عالمیًا لنجاح الشراكة بین القطاعین   كھرباءكمشروع لتزوید ال زا جعاًما، تّم تصمیم سون  16

 العام والخاص في مجال الّطاقة في إفریقیا. یعتمد نجاحھا على ما یلي: 

i(  المشروع بناءاإلغالق المالي و ثم 2001المراجعة الّدقیقة والموافقة على المشروع في عام . 
ii(   إدارة مؤسسّیة جیدة وعالقات مع المستثمرین، مما یحسن من سمعة الحكومة ویؤدي إلى تنفیذ المشروع في

 الوقت المناسب.  
iii(  من خالل األسھم المملوكة من  40ن الحكومة التنزانّیة من االحتفاظ بملكّیة ما یقرب من ی تمك ،یّةالمالالمحاسبة ٪

 ). TANESCO، TPDC، TDFLقبل الكیانات العامة (

  مریكيملیون دوالر  63للحكومة من خالل توزیع األرباح، و مریكيأملیون دوالر  72الشراكة ما یقارب  ھذهقّدمت 
التزام وزارة   ھذا ملیارات دوالر منذ بدء عملیاتھا. لقد أظھر  5من ضریبة الشركات، ووفرت على االقتصاد أكثر من 

الّطاقة بتوفیر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة. ھذا وقد خلق النجاح مساًرا لشراكات بین القطاعین العام والخاص في  
واالستثمارات األخرى، من خالل تعزیز الثقة في أّن تنزانیا مكان آمن لالستثمار مع البیئة    الكھرباء مجال  في  المستقبل

 ). ESI Africa ،GlobelEQ ،2020التنظیمّیة الالزمة والقدرة المؤسسّیة للمشاریع الناجحة (

 لمصادر:ا

 ) ھنا الرابطلعام والخاص". مركز النمو الّدولي. ( ). "القرارات المؤسسیّة الرئیسیّة في الشراكات بین القطاعین ا2013تشابوندا، ت. (
في العالم النامي". سلسلة البنیّة التحتیّة المستدامة. مجموعة البنك الّدولي.  كھرباءال في إصالح قطاع   النظر). "إعادة 2020فوستر، ف.رنا، أ. (

 ) ھنا الرابط(
ESI Africa) .2020 ھناالرابط  ( في تنزانیا، مثال ناجح للشراكة بین القطاعین العام والخاص". زاجسونالغازیّة   الّطاقة). "مشروع.( 
GlobelEQھنا الرابط( تنزانیا. زاج، سون.( 

 ). ھناالرابط  ) البنك الّدولي. ( 2020مركز الموارد القانونیّة للشراكة بین القطاعین العام والخاص. (

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2015/03/Chaponda-2013-Policy-Brief.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32335/9781464814426.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.esi-africa.com/industry-sectors/generation/tanzanias-songas-gas-power-project-a-successful-example-of-ppp/
https://www.globeleq.com/blog/power-plants/songas/
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sector/energy
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 تولید ال 4.2
 19فھم الواقع الحالي  4.2.1

  الّطاقة كانت العدید من محطات    فقد في الیمن یعاني بالفعل من العدید من المشاكل.  العام  تولید الكھرباء  نظام  قبل بدء الحرب، كان  
  میغاواط   340الحّد األدنى لسنوات عدیدة. باستثناء محطة تولید الكھرباء الكبیرة التي تبلغ قوتھا  ب االستثمار    قدیمة وفي حالة سیئة، مع  

  یّة منخفضة للغا  فاتی التعرباھظة. كانت    تكلفةٍ یزل أو زیت الوقود الثقیل  الدّ الكھرباء بالكامل تقریبًا على    محطات  في مأرب، تّم تشغیل
 .  ّیةالوطن  ّیة أثقلت المیزان  كبیرمالي  دعم تقدیماألمر الذي أّدى إلى  – أقل بكثیر من تكلفة اإلنتاج  -

لالستثمار في محطات جدیدة أو إعادة تأھیل المحطات   رأسمالجمع   المؤسسة العامة للكھرباءمن الصعب على  دعمال ا ھذ جعل قد و 
اقترحت العدید من  سیئة. للشبكة قدیمة نسبیًا وفي حالة  ّیةالتحت  ّیة. ھذا وكانت البن ّیةالتحت  ّیةیئة للبن السّ القدیمة، ما یُبقي على الحالة 

من االستثمار   كبیرةمستویات  )20ّیة ولالدّ  یرامالو وماكنزي  فشتنر(مثل  قبل الحرب  ّیة دول ّیةراسات التي أجرتھا شركات استشارالدّ 
 تحدیثات في أنظمة النقل والتوزیع في جمیع أنحاء البالد، ولم یؤت أي منھا ثماره. في كل من التولید و

في نظام النقل، وال سیّما    ّیةالرئیس  جزاء الشيء نفسھ على األ تضّررت أجزاء كبیرة من شبكة التولید أو دمرت بسبب الحرب. وینطبق  
 بشدة. البالد. كما وتضّررت شبكات التوزیع في المدن  ّیةالخط الذي یربط محطة كھرباء مأرب بصنعاء وبق

تم تقییمھا ال تعمل وأّن معظم  التي  الّطاقةولي أّن أكثر من ربع محطات الدّ یُظھر تقییم احتیاجات األضرار الذي أجراه البنك 
). لقد انھار نظام النقل بالكامل وثّمة أیًضا أضرار جسیمة  2020ولي، الدّ (البنك  ّیةقد تعرضت ألضرار جزئ  ّیةالمحطات المتبق

 .كھرباءال لقطاع  ّیةالتحت  ّیةللبن  تشغیلي التقییم المادي وال 2لشبكة التوزیع ما جعل معظمھا ال یعمل. یوّضح الشكل 

 21الوضع المادي والتشغیلي للبنیّة التحتیّة لقطاع الكھرباء: 3 الرسم البیاني

 

، ال توجد محطات طاقة عاملة  . في بعض المناطق میغاواط 1,181لي  في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة یبلغ إجمالي قدرة التولید اآلن حوا
 ). 3 الصندوقعلى اإلطالق (انظر 

 
 .)2021دي (المحمبواسطة  الذي تم إعداد یعتمد ھذا القسم بشكل كبیر على التحلیل 19
 GmbH Tractebel Engineeringاآلن تحت اسم   Lahmeyer International GmbHتعمل شركة  20
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-. 2020 الثالثة،المرحلة  بالیمن، لالحتیاجات المستمرتقییم ال ولي،البنك الدّ  21

reports/documentdetail/490981607970828629/yemen-dynamic-needs-assessment-phase-3-2020-update 

 اء كھرباللقطاع  یّةالتحت یّة للبن مادي الالوضع  )1 كھرباءال لقطاع   یّةالتحت  یّةللبن  تشغیليال الوضع  )2
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من   الخاص  للقطاع  ملوكةیزل المالدّ من مولدات  تاجھاإن  تشتري المؤسسة العامة للكھرباء جزًءا كبیًرا من إجمالي الكھرباء التي یتم
القطاع الخاص حسب المحافظة للمناطق  یوضح حصة الكھرباء المقدمة من القطاع العام و 2الجدول . الّطاقة خالل اتفاقیات شراء 

 التي تسیطر علیھا الحكومة في البالد. 

  

 محدودة  كھرباء ظل في| الحیاة    3الصندوق 

 محافظة تعز  حالة 

ملیون نسمة، وھي ثالث أكبر محافظة من حیث عدد الّسكان.   3.4تقع محافظة تعز في جنوب غرب الیمن، ویبلغ عدد سكانھا 
األغذّیة والتعبئة   تصنیعمع مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادّیة بما في ذلك  ،قبل الحرب وصناعیًامركًزا تجاریًا  تعز كانت

 ). 2020 ، ّیةالبشر للمستوطنات  المتحدة األمم مركز (  األسمنت صناعةو
 

وكالھما   - میغاواط)  16( صیفرة عُ  محطة میغاواط) و  160المخا ( محطة  - قبل الحرب، كان لدى تعز محطتان لتولید الّطاقة 
  المركزمیغاواط (  111) بإجمالي طلب على الّطاقة یبلغ حوالي 2018الّطاقة، ومتصالن بالّشبكة الوطنّیة (وزارة الكھرباء 

  ونھبتالّطاقة  محطات الحرب، انھارت الّشبكة الوطنّیة وتضررت  بفعل). 2017اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الّطاقة، 
الصیانة وإعادة التأھیل إلى توقف محطات تولید الكھرباء عن العمل منذ اندالع   وقلّة . أدى نقص الوقود األصول المرتبطة بھا

 محدودة).  مناسباتالحرب (باستثناء 
 

وبالتالي، كانت أنظمة الّطاقة الّشمسّیة مصدر الكھرباء لغالبّیة الناس. بدأت العدید من الشركات في بیع األلواح الّشمسّیة  
والبطاریات والمصابیح والمحوالت وأجھزة التحكم بالشحن والملحقات. ال یستطیع معظم الناس سوى شراء أنظمة صغیرة  

. أصبحت أنظمة الّطاقة الّشمسّیة  وق ردیئة في السّ الجودة المنتجات ذات ال تكثراتف المحمولة، لذلك ألغراض اإلضاءة وشحن الھو
فولت (مثل المراوح وأجھزة   ۱۲ جھد على  تعمل) شائعة وبدأ العدید من الموردین في بیع أجھزة محوالت (بدون   فولت ۱۲

لذلك یتعین على العائالت غسل المالبس   ، ّیةالمنزللكھرباء المحدودة المتوفرة تشغیل األجھزة ل یمكنالتلفزیون وما إلى ذلك). ال 
وشراء مكعبات الثلج من المتاجر إذا   الثالجات،حیث یصعب تخزین الطعام في   الغذائیة موادوشراء كمیات محدودة من ال بأیدیھم،

 العصائر. و أرادوا شرب الماء البارد
 

فة تجارّیة  ی تزود الكھرباء بتعرب  تقوم  ،ھ، قام مستثمرون من القطاع الخاص بتركیب مولدات دیزل في عدة مواقعفي الوقت نفس 
  حسب لایر یمني تدفع كل أسبوعین (  1000كیلوواط ساعة، باإلضافة إلى رسوم اشتراك تبلغ حوالي  /یمنيلایر  400تصل إلى 

نظم  ی واألشخاص ذوي الّدخل المرتفع االستفادة من ھذه الخدمة.   والمحالت للشركات ). بالتالي، یمكن فقط 2021 مایو أسعار
إنارة الشوارع الرئیسّیة   مالمولدات الخاصة وتطلب منھ مالكي تقاضاھای للكھرباء في تعز األسعار التي  العامةع المؤسسة فر

  حین  فيدائًما،  ة متاح غیرالّدیزل  مادة لتحسین الوضع األمني. تعتمد الصناعات الكبیرة على مولدات الّدیزل الخاصة بھا، لكن 
 استبدل العدید من المزارعین مضخات الّدیزل بمضخات المیاه التي تعمل بالّطاقة الّشمسّیة. 

 مصادر:
 ملف مدینة تعز)  2020(  یّةالبشر  للمستوطنات المتحدة األمم مركز

 الّشمسیّة الكھروضوئیّة في الیمن   الّطاقة. تقییم حالة )2017( الطّاقةالمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة 
 2018التقریر الّسنوي ) 2018( الّطاقةووزارة الكھرباء 

 الّسكانيّ  النمو توقعات). 2014مركز اإلحصاء (
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 202122، كھرباء القدرة المركبة مقابل القدرة المتاحة لمحطات ال :2 الجدول

أقصى طلب  
 (میغاواط) 

المشتراة   الّطاقة
 (میغاواط) 

  الّطاقة محطات تولید 
التابعة للمؤسسة  
 العامة للكھرباء 

ة  اح المت قدرةال
 23(میغاواط)

المركبة   قدرةال
 المنطقة  (میغاواط) 

 ) رتشمل لود(أبین  76.65 40.1 22.1 18 70
 عدن  618.8 265.2 150.2 115 560
 المھرة  64.2 46.15 46.15 0 60

350 
 الساحل  حضرموت  287.5 206 101 105
 الوادي حضرموت  210.5 131.5 81.5 50

 لحج  65 48 16 32 70
 مأرب  432.2 397 345 52 85
 شبوة  53.96 42.7 14.7 28 70
 سقطرى 4.5 4.5 4.5 0 10
 ) المخا(تعز  160 0 0 0 20

 المجموع  1,973 1,181 781 400 1,295

وصعوبات الحصول على معدات   ضراركبیر. ویرجع ذلك جزئیًا إلى األ غیر مستغلة بشكلٍ  العاملةالعدید من مرافق التولید 
  معدل عادةً ما یكون   24محطات التولید حسب المحافظة. استخدام  معدلیوضح  -  3 الجدول الوقود.   فياإلصالح والصیانة ونقٍص 

  في ویرجع ذلك أساًسا إلى نقص  ،معظم الوقت ال تعمل الّطاقةفإن العدید من محطات   ،وبعبارة أخرى -  ٪50 حوالي االستخدام  
 الوقود والصیانة غیر المالئمة. 

 25الكھرباء حسب المحافظةاستغالل قدرة محطات تولید : 3الجدول 

ات  قدراستخدام معدل 
  نظریا نتاجإأقصى  المرسلة (میغاواط ساعة)  الّطاقة ) ٪المحطات (

 (میغاواط ساعة) 
  احةالمت قدرةال

 منطقة ال (میغاواط) 

 ) ربما في ذلك لود(أبین  39.7 347,772 167,479 48٪
 عدن  279 2,444,040 1,595,971 65٪
 الضالع  0 0 2626,420 
 المھرة  41 359,160 182,084 51٪
 الساحل حضرموت  213 1,865,880 939,193 50٪
 الوادي حضرموت 106.1 929,436 750,028 81٪
 لحج  54.7 479,172 213,189 44٪

 مأرب  410 3,591,600 618,979 27)61٪( 16.7 
 شبوة  39 341,640 140,931 41٪
 طرىسق 4.5 غیر متاح غیر متاح - 

 المجموع  1,187 10,358,700 4,634,274 ) ٪ 55( ٪  50

  ّیةالحالالكھرباء  تعریفة كون یتفاقم ھذا  ، عبئًا مالیًا على الحكومة. ومع ذلك الّطاقة  تولید الصعوبات في الحصول على الوقود لتشكل 
منذ عام  ل بھ حالیًا، والتي لم یتم تعدیلھا المعمو  فاتی التعر 4  الجدول  یوضح إلمدادات الكھرباء.  ّیة ھي جزء صغیر من التكلفة العال

 المیاه). العامة ومضخات  المبانيو  ّیةوالصناع  ّیةالتجار قطاعاتال فات ی لتعراألخیر  زیادة عن ال(بصرف النظر .  2010

 
 ).2021(بیانات عام  مرسالت ، للكھرباء العامة  المؤسسة 22
  من میغاواط 45 فقط  ھناك المثال  سبیل على المتاحة، راتقدال من أقل الفعلیة  القدرات  أن  إال المركبة، قدرة ال  من بكثیر أقل الطاقة لمحطات المتاحة قدراتال  أن من الرغم  على 23

 . المحدودة النقل   خطوط قدرة  بسبب  الغازیة مأرب  محطة من إنتاجھا یتم میغاواط 345 أصل
 المتاحة.  قدرة من أقصى إنتاج للكھرباء من ال الّطاقة المرسلة تمثل 24
 2021 للكھرباء  العامة المؤسسة بیانات  25
 لشبكة المحلیة ل  ارسالھا تعیدلقى الضالع الكھرباء من عدن ثم تت 26
 .میغاواط  45فقط مأرب  في المتاحة ة لقدرا أن عتباربا 27
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 28تعریفة الكھرباء حسب فئة المستھلك: 4الجدول 

 القدیمة  تعریفةال الجدیدة  تعریفةال
 المستھلكین فئات

لایر یمني /  
/   29لایر یمني الوحدة  كیلوواط ساعة 

 الوحدة  كیلوواط ساعة 

 كیلوواط ساعة  200 - 0 6 كیلو واط ساعة  200 - 0 6

 منازل حضریّة 
 كیلوواط ساعة  350 - 201 9 كیلوواط ساعة  350 - 201 9
 كیلوواط ساعة  700 - 351 12 كیلوواط ساعة  700 - 351 12
 كیلوواط ساعة  700أكثر من  19 كیلوواط ساعة  700أكثر من  19
 كیلوواط ساعة  100-0 9 كیلوواط ساعة  0-100 9

 منازل ریفیّة
 كیلوواط ساعة  100أكثر من  19 كیلوواط ساعة  100أكثر من  19
 تجاري (صغیر) تعریفة زیادة ال 22,25,30 موحدة  تعریفة 50
 تجاري (كبیر) موحدة  تعریفة 30 موحدة  تعریفة 70
 فنادق (صغیرة) تعریفة زیادة ال 22,25,30 موحدة  تعریفة 70
 فنادق (كبیرة)  موحدة  تعریفة 30 موحدة  تعریفة 70
 مزارع  موحدة  تعریفة 30 موحدة  تعریفة 60
 الصناعات (صغیرة)  موحدة  تعریفة 22 موحدة  تعریفة 70
 الصناعات (كبیرة) موحدة  تعریفة 35 موحدة  تعریفة 70
 المیاه  مؤسسةمضخات   موحدة  تعریفة 30 موحدة  تعریفة 70
 ة عاماني مب موحدة  تعریفة 30 موحدة  تعریفة 70
 كیلوواط ساعة  200 - 0 6 كیلو واط ساعة  200 - 0 6

 ) جد (حضرامس
 كیلوواط ساعة  350 - 201 9 كیلوواط ساعة  350 - 201 9
 كیلوواط ساعة  700 - 351 12 كیلوواط ساعة  700 - 351 12
 كیلوواط ساعة  700أكثر من  19 كیلوواط ساعة  700أكثر من  19
 كیلو واط ساعة  100-0 9 كیلوواط ساعة  0-100 9

 ) جد (ریفامس
 كیلوواط ساعة  100أكثر من  19 كیلوواط ساعة  100أكثر من  19

  دةالزیا مع  لایر یمني للكیلوواط ساعة. حتى 256حوالي  الّطاقة  حطات معدن من  فيتكلفة إنتاج الكھرباء  بلغت ، 2020 عام في
  منزلیینال مستھلكینالالعظمى من  ّیة. الغالب فقط حوالي ثلث تكلفة اإلنتاج  التعریفة تغطي فسالمذكورة أعاله  الكھرباء  لتعریفة األخیرة

یوضح   5 الجدول  للمؤسسة.  ّیةمن تكلفة اإلنتاج. إن عواقب ذلك وخیمة على الموارد المال ٪10أقل من   دفعونالعامة ی  الّشبكةعلى 
  ،إصدار الفواتیر للعمالء وما دفعوه بالفعل االذي تم على أساسھ قیمة الحسب فئة العمالء. كما یوضح ب الكھرباء المباعة في عدن 
 وإجمالي المتأخرات المستحقة. المتراكمة  ّیة نوالسّ باإلضافة إلى المتأخرات 

  3,623 مشترك كل استھالك ومتوسط.  السكني قطاعالمشترك ھم من 187,260العظمى من مشتركي عدن البالغ عددھم ّیةالغالب 
لكنھم یدفعون في الواقع حوالي ثلثي   ،ساعة لایر یمني للكیلوواط   19بمتوسط لھم  اتیروف ال. یتم إصدار كیلوواط ساعة من الكھرباء
بلغت   ، نةالسّ  ّیة. وفي نھا2020عام  ملیار لایر یمني في 4.2بقیمة  ّیةتراكمت علیھم دیون إضاف ،الفاتورة فقط. ونتیجة لذلك

(من القطاع  كبار المستھلكین  على تعریفة كنیین في عدن. یتم فرض السّ ملیار لایر یمني للمستھلكین  36المتأخرات المتراكمة 
  القطاع مشتركي عددلكن عدد المشتركین أقل بكثیر من  تقریبًاساعة ویدفعون جمیعھم ریاًال یمنیًا للكیلوواط/ 70التجاري وغیرھم) 

تستھلك   ّیةأن كل جھة حكوم فواتیرھا، رغم  قیمةفقط من   ٪12، حیث تسدد التي تدفع أقل الفئاتھي  ّیة الحكوم مرافقال أما .السكني
أخرى في شكل متأخرات   لایر یمنيملیار  30.5تراكمت  ، ونتیجة لذلك  .التجاري المستھلكین من القطاع  كبار كھرباء أكثر من

ویتم دفع أكثر من   -  بقلیل للكھرباء ّیةعدن عن سدس التكلفة الفعل الفواتیر في  قیمةتزید  ، بالمجمل. ّیةالجھات الحكوم  متوجبة على
). یبلغ معدل التحصیل في أبین  1مماثل (انظر الملحق  المحافظات األخرى في وضعٍ ونرى أن ھذه الفواتیر بقلیل.  قیمة  نصف

على  كیلوواط ساعة لایر یمني/ 31 دفع ) یتم فئات العمالء مختلف   راالعتبا في  باألخذ ( فقط. في المتوسط  ٪30والضالع حوالي 
في كل   ملیار لایر یمني 36ل  لتصل  اسنوًی یون الدّ مما أدى إلى تراكم  ،الفواتیر قیمةفقط من  ٪ 52ولكن یتم دفع  ،الكھرباء

 . فقط 2020المحافظات في عام 

 
 2021 للكھرباء  العامة المؤسسة بیانات  28
  اللایر تجاوز الصرف،  أسعار  في  تقلبات  إلى بدوره أدى  الذي المتردي االقتصادي  الوضع  وبسبب. 2021 مایوفي  عدن في أمریكي  دوالر/   یمني لایر  940 الصرف سعر بلغ 29

 /https://yemenexch.com ،2021 نوفمبر في  أمریكي دوالر/  لایر  1,400الیمني حدود 
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 202030المدفوعة حسب فئة المستھلك في عدن عام   المبالغ : 5 الجدول

التراكمي  جمالي اإل
المتأخرات (ملیون  

 لایر یمني)

لعام    لمتأخراتا
(ملیون   2020

 لایر یمني)
نسبة  

 التحصیل 

المبیعات لكل  
وحدة (لایر  

یمني/كیلوواط  
 ساعة) 

لكل مشترك  
(كیلوواط  

 ) مشترك/ ساعة
  الكھرباء اتمبیع

 (كیلوواط ساعة) 
عدد  

 المستھلك  فئة المشتركین

 ي لمنز 177,653 643,607,973 3,623 19 66% 4,219 35,891

كبار  1,641 72,376,589 44,105 71 96% 199 721
 المستھلكین

 الحكومي  2,231 119,390,496 53,514 67 12% 6,981 30,555

 

 مقترحات اإلصالح الحالیّة واألولویات المقترحة  4.2.2
وتشجیع أو تسھیل   الكھربائیة المتاحة  القدراتاستخدام المزید من  -العامة    الّشبكة منالكھرباء  دإمدا ھناك طریقتان لمعالجة نقص 

 . مقترح كل  مناقشة  وسیتم. الكھربائیة القدرات توسیع 

 یّة الحال قدرة ال استخدام المزید من 

سببان رئیسیان. في الوقت الحاضر، حیث یبرز    ھامن الضروري فھم سبب عدم استخدام ،ّیةأكثر فعال بشكلٍ  ّیةالحال قدرةالالستخدام 
  إجراء   عدموشبكات التوزیع المرتبطة بھا نتیجة للحرب أو توقفت عن العمل نتیجة ل  الّطاقةتضررت العدید من محطات  ،أوالً 

 توصیات في كال المجالین.  تقدیم تموقد الوقود.  إمداد ال تعمل بسبب نقص   ّیةالقدرة الحال ،ا. ثانًی اتالصیان 

 إعادة تأھیل المنشآت القائمة 

لتخصیص الموارد  الضروري  من. حطة بقدرة كل م  ّیةوھي على درا  الّطاقةقائمة مفصلة بمحطات   العامة للكھرباء لدى المؤسسة
باإلضافة إلى تكلفة إعادة تأھیل كل   ،أن یكون ھناك حساب تفصیلي لتكالیف العمل المطلوب لكل محطة طاقة بكفاءة إلعادة التأھیل

  ةالرأسمالی  نفقاتالبرنامج  6 الجدول ، ویوضح عناصرالمكون من مكونات شبكة التوزیع في كل مدینة. تم بالفعل حساب بعض 
  كم أي  لمحطات التولید في عدن. ویوضح المستوى الحالي للقدرة وتكلفة إعادة التأھیل والقدرة المتوقعة بعد إعادة التأھیل.  ةالمقترح

 . سیتم استعادتھ لكل ملیون دوالر أمریكي ّیة میغاواط إضاف

 31لتأھیل محطات تولید الكھرباء في عدن  المطلوب رأس المال: 6 الجدول

/   یّةمیغاواط إضاف
 ملیون دوالر 

قدرة التولید المتوقعة  
 بعد الصیانة (میغاواط)

التكلفة المتوقعة إلعادة التأھیل  
 والر) الدّ (ب

  یّة القدرة الحال
 تولید الكھرباء  محطة  (میغاواط) 

 وة سح ال 40-45 12,583,696-13,583,69 100-110 4.78
 ) یةغازال( 2وة  سح ال 0 10,000,000-15,000,00 50 4

 منصورة ال 27 3,000,000 45 11.2
 خور مكسر  0 1,200,000 -720,000 5 5.2

23.1 

18 

450,000 

 عب المل 10
 شھناز  20 20

 2  حجیف 1.6 3.2

 التواھي  3.2 4
 المجموع  101.8-106.8 33,233,696 – 26,753,696 245-255.2 

 

 یجب استخدام معیارین لتحدید االستثمارات األكثر مالءمة:  ،المخصص لالستثمار العام رأسمالالبالنظر إلى النقص في 

 المضافة لكل ملیون دوالر أمریكي إلعادة التأھیل ةقدرال •

 
 بیانات المؤسسة العامة للكھرباء.  إلى األرقام   ھذهتستند  30
 حسابات المؤلفین.  وفقللكھرباء و  العامةمقابلة مع فریق عمل المؤسسة   31
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أكثر من غیرھا. على سبیل   قدرة الإلى زیادة  ،من التولید والتوزیع في كلٍ   ،من المرجح أن تؤدي بعض االستثمارات
مما یمنع االتصال   ، ولكن المحول أو المعدات األخرى في شبكة التوزیع معطلة یعملعندما یكون ھناك مولد  ،المثال

  كبیرة. یجب أن تقوم المؤسسة العامة للكھرباء بحسابٍ  قدرةفقد یكون استثمار صغیر نسبیًا قادًرا على جلب  ،بالعمالء
.  التي ستصبح متوفرة  الكھربائیة قدرة القدار في كل مدینة لتكلفة إعادة التأھیل وم ّیةمن المناطق المغذ منطقةٍ  تفصیلي لكلِ 

 أمریكي مستثمر.  المضافة لكل دوالرٍ  قدرة السیسمح ھذا بتصنیف التدخالت حسب 
 

 إلعادة التأھیل منفق لكل ملیون دوالر أمریكي المضافین العمالء عدد •
لن یخدم إال عدًدا صغیًرا من المستھلكین الكبار (على سبیل   الكھربائیة قدرةالمعین من   فإن إضافة قدرٍ  ،في بعض الحاالت

ستتیح إعادة التأھیل توصیل عدد كبیر من   ،أخرى ت). في حاالٍ ّیةرئیس ّیةحیث ستوفر إعادة التأھیل منطقة صناع ،المثال
ا للمستھلكین الصغار  التي یجب منحھ ّیة یاسات إلى إصدار أحكام حول األولوالسّ المستھلكین اإلضافیین. سیحتاج صانعو 

  ، أخرى ّیة؛ من ناحكني سیفید المزید من الناسالسّ اد  لإلمد یّةفإن إعطاء األولو  ،أخرى  ّیة مقابل المستھلكین الكبار. من ناح
أكبر لالقتصاد والحفاظ على الوظائف. لمساعدة صانعي   ةللشركات والمستخدمین األكبر فائدٍ  الّطاقةقد یكون لتوفیر 

یجب أن تشیر استثمارات إعادة التأھیل أیًضا إلى عدد المستھلكین اإلضافیین الذین  ، یاسات على اتخاذ ھذه األحكامالسّ 
 قیمة النشاط االقتصادي الذي یقوم بھ ھؤالء المستھلكون).  ،ستخدمھم كل مجموعة من األعمال (وإذا أمكن

المضافة   الكھربائیة رةقدالمن حیث امن المرجح أن یؤدي تنفیذ األعمال التي لھا أعلى قیمة مقابل المال  ،الّشبكةالنسبة لإلمداد على ب 
 . قدرةالعلى المدى القصیر في  تطور والعمالء المتصلین إلى توفیر أفضل 

 توسیع القدرة 

سیكون من المھم توسیع القدرات من خالل   ،ّیةإلعادة تأھیل قدرات التولید والنقل والتوزیع الحالباإلضافة إلى الجھود المبذولة 
 جدیدة. ھناك طریقتان یمكن أن یحدث بھما ھذا.  استثماراتٍ 

 المشاریع العامة الكبرى 

لتولید   ةكبیر ةبناء محط شركة جنرال إلكتریك ل مذكرة تفاھم معوقعت الحكومة المعترف بھا دولیًا في الیمن  ، 2018في عام 
وقد تم  للعمالء في المدینة.  الّطاقة ع تأثیر كبیر على توافر رو المش ا ). سیكون لھذمیغاواط 264في عدن (  الغاز  بواسطة الكھرباء

  ف تصری إلنشاء خطوط النقل الالزمة ل العمل جارٍ  حالیاً،.  ّیةرئیس  ّیة حكوم ّیة یمثل أولوو  على المشروع بترومسیلة تشرف االتفاق أن 
 . التشغیل عملیة  وبدء من المحطة  الّطاقة

في عدن والتي من شأنھا أن    )تغویز(ال  غاز إلى  المسال الغاز تحویلوحدة و  غاز خزان إنشاء   ّیةكان ھناك أیًضا نقاش حول إمكان 
من المحتمل أن تكون   ، . ومع ذلكالمنطقة على غرار المشاریع المماثلة في  الطبیعيتعمل بالغاز أرخص تمكن من استخدام طاقة 

 . حتى اآلنالخصوص  ذابھولم یتم إصدار أي خطة مفصلة   ّیةللغا لمثل ھذا المشروع مرتفعة  مال رأسمتطلبات 

  الطاقة لموارد  الھائلة  واإلمكانیات  الماضي  العقد مدى  على الكھروضوئیة الشمسیة  الطاقة تقنیات تكلفة في  الحاد  لالنخفاض  نظًرا
  وجذب  الشمسیة  الطاقة  محطات  في  االستثمار لتشجیع االھتمام من المزید إیالء إلى أیًضا  الحكومة تحتاج  ،الیمن في  الشمسیة

  وكذلك  التنافسیة المزادات أو  التغذیة  تعریفة مثل دعم  آلیاتو  تنظیمي وإطار قویة  سیاسات  اعتماد إن. الخاص القطاع ستثماراتا
  في  االستثمارات تسریع  في  مھًما دوًرا  سیلعب  الخاص  القطاع من للمستثمرین ة مقبولات ضمان   قدیموت  المحتملة  المخاطر  من الحد

 . السوق 

بسبب   ّیةمقیدة للغا  عامة ال ّیةإن توسیع القدرات من خالل المشاریع العامة الكبرى خالل فترة النزاع أمر بالغ الصعوبة. المیزان 
  ّیةسواء من صادرات النفط أو اإلیرادات الضریب  ، اإلیرادات انخفاض بسبب    ّیةیكون حجم المیزان  ،. في الوقت نفسھالمطالب العدیدة

  على  حصولفإن ال  ،لمثل ھذه المشاریع. ومع ذلك ولة اللجوء إلى االقتراضالدّ كان. ھذا یعني أنھ یجب على السّ من  ّیةوغیر الضریب 
أعلى بكثیر. یتأثر الوصول إلى   تكونالقروض  على الفائدة نسبةوولیین مقید بشدة أیًضا أثناء الصراع الدّ من المقرضین  قروض 
وتقلب سعر الصرف. لذلك تعتمد الحكومة على المقرضین    ،والتضخم المرتفع ، ولي أیًضا بعدم استقرار االقتصاد الكليالدّ التمویل 

ولیین. إن استیعاب إجراءات ومصالح ھؤالء المقرضین یمكن أن  الدّ  بالمنطقة أو  ممولینال سواء من ، میسرة قروض یمنحون الذین
 . بالحكومةتكون محدودة  التي قدًرا كبیًرا من الخبرة رفیعة المستوى  حتاجت 

إال أن القلیل   ، كبیرة في القطاع یعود تاریخھا إلى ما قبل الحرب في حین أن ھناك عدًدا كبیًرا من الخطط الستثمارات ، لھذه األسباب
المالي لمثل ھذه االستثمارات الكبرى سیظل   غالق یبدو من المرجح أن الوصول إلى اإل ،منھا قد أتى ثماره. نظًرا للصراع المستمر

یقدم   ،خالل فترة الصراع المستمر. (على سبیل المقارنة ّیةالرئیس ّیةالتحت  ّیةوستظل التحدیات المرتبطة بتنفیذ مشاریع البن  ،صعبًا
یاق الذي  السّ لكن سیاق مصر مختلف تماًما عن  -  الّطاقةتفاصیل حول النھج الذي اتبعتھ مصر لمعالجة مشاكل قطاع  2الملحق 

 یواجھ الیمن حالیًا). 
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 اإلضافي  تولیدتشجیع االستثمار الخاص في ال

على االستثمار في إمدادات   - المحلي واألجنبي  - في تشجیع القطاع الخاص  القدرة  زیادةاألسالیب البدیلة والمكملة لیتمثل أحد 
 الكھرباء.  

  0.038عادةً حوالي  الّطاقة ء . تدفع اتفاقیات شراالقطاع الخاص  منمن المنتجین  القدرةمن إجمالي  ٪34یتم شراء حوالي 
ولیس من الكھرباء المنتجة. ھذا یعني أنھ إذا لم تكن الحكومة قادرة على توصیل الوقود للمولدات   ،ةقدرالكیلوواط ساعة من دوالر/

. ھذا یعني أن المنتجین لیس لدیھم حافز  ٪100تنتج بنسبة  المولدات  كما لو كانت  مأموالھ واتقاضی المولدات  أصحاب  فإن  ، الخاصة
على سبیل المثال   ،كما ال یوجد حافز لمالك المولد الخاص لتقلیل استخدام الوقود ،32الكاملة  قدرةالفع لھم مقابل الدّ للتوسع حیث یتم 

بحیث یكون من   الطاقة  شراء بطریقة لتغییر حوافز  ّیة . ما نحتاجھ ھو آلّیةالكھروضوئ  ّیة الّشمس الّطاقة عن طریق التھجین باستخدام 
بالنسبة لھم. یتمثل أحد   ّیة یجعل تقلیل استخدام الوقود أكثر ربح بحیث  ،إذا كان الطلب موجوًدا اإلنتاج زیادة لمستثمرینالمربح ل

 . اتخطوات إنشاء نظام االمتیازتفصیل ل  4 الصندوق یقدمفي مناطق مختارة.   اتمتیازاالاألسالیب في تجربة نظام 

 

العامة والمرونة واالبتكار اللذین یوفرھما القطاع الخاص. تشیر التجارب من العدید من   الّشبكة خدمات وسیجمع ھذا النھج بین مزایا
الئل  الدّ تشیر  ،شدید. في الوقت نفسھ ویجب أن یتم بحذرٍ  ّیةیاسالسّ  ّیة كبیرة من الناح ّیةأمر ال یحظى بشعب  تعریفةالبلدان إلى أن رفع ال

للكھرباء   ّیة وأن بعض العمالء على استعداد لدفع التكلفة اإلضاف  ّیةغالبًا ما یكون ھناك طلب مكبوت على الكھرباء اإلضافإلى أنھ 
إلى  تم "حل" مشكلة اإلمداد من خالل تحویل التولید والتوزیع  ،المناطق التي یسیطر علیھا الحوثیون بعض عندما یحتاجون إلیھا. في 

لمستھلكین ا على  ّیةللغا ّیةولكنھ یوفر أیًضا تكالیف عال  - للكھرباء مداد وفر ھذا استثماًرا جدیًدا كبیًرا وتحسینًا في اإلالقطاع الخاص. ی 
  في  االزدواجیة  أیًضا  سیتجنب  ولكنھ  الخاص االستثمار یحفز أن االمتیاز نموذج شأن من  .في نفس المناطق  شبكات التوزیع تعددو

 . الوقود  استخدام تقلیل على  االمتیاز أصحاب ویشجع منخفضة،  العامة الكھرباء فاتی تعر بقاء ویضمن  التوزیع، شبكة

 

 
 المولدات الخاصة.    مستحقاتكما أن لدیھم حافًزا ضئیًال لتزوید المؤسسة العامة للكھرباء بالمزید من الكھرباء نظًرا ألن الحكومة متأخرة بشدة في سداد  32

 متیاز لتورید الكھرباء اال| نظام   4الصندوق 

 یمكن أن یتبع نظام االمتیاز النھج التدریجي التالي 

إعادة التأھیل لمحطات التولید الحالیّة وشبكة التوزیع في المناطق المختارة، لمعرفة  إجراء تقییم مفصل الحتیاجات  .1
 مدى الضرر وتكالیف اإلصالح في كل منطقة. 

بعد توفر صورة دقیقة للتكالیف، سیكون من الممكن تقدیم تنازل واحد أو أكثر، وتشجیع المشاركة الّدولّیة لتعزیز  .2
ضمان مشاركة الشركات المحلّیة في العطاءات، على سبیل المثال، كشركاء في  الشفافّیة والمنافسة، ولكن أیًضا  

 المشروع المشترك.  
سیكون الفائزون مسؤولین عن االستثمار في شبكة التوزیع في منطقتھم، لكن ملكّیة الّشبكة ستبقى مع المؤسسة العامة   .3

 حقق منھا في الّشبكة المحلّیة. للكھرباء. سیتم تعویض أصحاب االمتیاز عن االستثمارات التي تم الت 
أو مناطق   مستھلكینسیكون صاحب االمتیاز مسؤوًال عن الفوترة والتحصیل وسیسمح لھ بإدخال التكنولوجیا لتمكین ال .4

 التغذّیة من اإلیقاف إذا لم یتم الّسداد.  
المؤسسة العامة للكھرباء للطاقة   تحددھا التي التعرفة  تطبیقلضمان القدرة على تحمل التكالیف والقبول الّسیاسي، سیتم  .5

 المرافق العامة.   بھا تعاملالتي ت و
المؤسسة العامة   عجز ت باالستثمار في التولید وتغذّیة شبكة التوزیع بھذه الّطاقة. عندما االمتیازات  ألصحابیُسمح  .6

للكھرباء في تولید الّطاقة، أو تكون أقل من الطلب، یمكن لالمتیاز توفیر الّطاقة اإلضافّیة. سیكون أصحاب االمتیاز 
 فیره.إضافي یتم تو  تولیدمسؤولین عن الحصول على الوقود ودفع ثمنھ ألي 

فة ورسوم االمتیاز لھذه الّطاقة اإلضافیّة من خالل صیغة متفق علیھا مع المؤسسة العامة للكھرباء ی سیتم تحدید التعر .7
 والتي تعكس التكالیف الحقیقّیة (بما في ذلك الوقود) باإلضافة إلى الھامش. سوف تظھر فواتیر العمالء ھذا بشفافّیة. 

  من عقدھا. سیتم رصد ھذه بشكل سّیة والتي ستكون مطلوبة لتحقیقھا كجزء سیكون لالمتیازات مؤشرات أداء رئی  .8
 عن أدائھا سنویًا. تقریرمستقل مع نشر 

ستستمر االمتیازات لعدة سنوات (لتشجیع االستثمار) وستتم إعادة طرحھا عند انتھاء صالحیتھا لضمان المساءلة عن   .9
 األداء.  
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 النقل والتوزیع  4.3
 النقل  4.3.1

محطة   یربط كیلو فولت  400فقط بقدرة  مزدوج  وجد خط نقل واحدی  ، حیثكیلو فولت 132قل في الیمن خطوط ن  الّشبكة تستخدم 
  قبل الحرب  شبكة خطوط النقلیظھر  4 الرسم البیاني في مأرب بالعاصمة صنعاء (بني الحارث).   لتولید الكھرباء بواسطة الغاز

مدینة. لكن بسبب الحرب انھار نظام   13في الیمن إلى   ّیةالرئیس الّطاقةتنقل الكھرباء من جمیع محطات  ّیةالوطن  الّشبكة كانت  حین
 والوسطى حیث توجد معظم خطوط النقل.   یّةفي المحافظات الشمال  خاصةً  ،النقل

 33شبكة نقل الكھرباء في الیمن قبل الحرب:  4الرسم البیاني 

  70  ،جعار (في أبین)  - وة (في عدن)  سوھما الح   ،ھناك خطان رئیسیان فقط یعمالن في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة  ،حالیًا
. المقطع العرضي  )2مم    240رة واحدة (ار یعمل بداجع  -. خط نقل عدن  كیلومتر  97  ،لین (لحج)ی الحب   -  دكیمنوبة    -وحسوة    ،ترمیلوك

. وقدرت  ّیةعال  طاقةٍ  ) لدائرة مزدوجة لنقلِ 2مم    400لذا یجب استبدالھ بخط ذي مقطع عرضي أكبر (مثل    ،الحالي لھذا الخط صغیر
تبلغ   الخط  ھذا  تأھیل  إعادة  تكلفة  أن  للكھرباء  العامة  أمریكي  5.138المؤسسة  دوالر  الترك  ، ملیون  تكالیف  ومتضمنة    معدات یب 

ویحتاج إلى إعادة تأھیل لمعالجة مشاكل التآكل ذات الصلة. ھناك أبراج یلزم    1987جعار في  - االختبار. تم تركیب خط نقل عدن
حتى    - ر ھذا الخط من جعار للوصول إلى لودملیون دوالر أمریكي. كانت ھناك أیًضا خطة لمد  2.170تبلغ  ّیة استبدالھا بتكلفة تقدیر

تكالیف التركیب. كما    ّیةاألموال الالزمة لتغطتأمین  مطلوب  ال  یبقى؛  قبل الحرب مة اشترت المعدات الالز  المؤسسة العامة للكھرباءأن  
رة مزدوجة ولكنھا تضررت في الحرب. كما أن ھناك حاجة إلعادة  ابق داالسّ فقط. كانت في    واحدةٍ   رةٍ الحبیلین بدا  - ل خط نقل عدن  یعم

 إلى لحج والضالع.   الّطاقة لنقل المزید من تأھیل ھذا الخط 

العمل على   ،مؤخًرا نقل   بدء  الح  الكھربائي  التّیار  إنشاء خط  بالمنصورة سلربط  یمول  وة  المفترض أن  المشروع من قبل  . كان من 
وة إلى المنصورة لربطھا  س نقل من الحال  لكنھ توقف بسبب الحرب. لذلك تقوم الحكومة بتمویل بناء خط  ،ّیةالصندوق الكویتي للتنم

 ). میغاواط  264 بقدرة(  بترومسیلةحدیثًا   ھابمحطة تولید الكھرباء التي شیدت 

من خریر (قطعة    -یتم تنفیذه في حضرموت    كیلو فولت  132ناك أیًضا مشروع خط نقل  ھ  ،باإلضافة إلى المشاریع المذكورة أعاله
فولت أمبیر لكل  میغا    80ي ذلك محطتان فرعیتان بسعة  بما ف  ،كیلومتر  27الكھربائي    التّیارنقل  . یبلغ طول خط  قریو إلى منطقة    )10

  في مأرب  إلى ھذه المناطق. ھناك أیًضا مشروع   الّطاقة منھما. سیساعد ھذا المشروع في حل مشكلة انخفاض الجھد المرتبط بنقل  
من خالل تركیب    ّیةالتي تنتجھا محطة مأرب الغاز  الّطاقةأفضل من    لالستفادة بشكلٍ   كیلو فولت  132شبكة النقل    ّیة یھدف إلى ترق

  نقلتیاجات األكثر إلحاًحا لمشاریع  قییم المؤسسة العامة للكھرباء لالحت   7  لجدولایوضح   أكبر والمعدات ذات الصلة.  یّةحطات فرعم
 .الكھرباء

  

 
 ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/-ye.com/site-https://moee. انظر  33

https://moee-ye.com/site-ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/
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 34نقل الكھرباء ذات األولویّةقطاع مشاریع  :  7 الجدول

 # االحتیاجات  النقل خطوط / اسم المحطات
  .1 معدات اختبار الالحمایة و أجھزة الحبیلین و ودكیم  جعار  ةالحسو - كیلو فولت 132
  .2 فولت)  50و   110بطاریات وشواحن تیار ثابت ( الحبیلین الحسوة وجعار ودكیم و - كیلو فولت 132
  .3 كیلو فولت  132جھد  مفاتیح الكھربائیة وتجدید الصیانة  ة والحس - كیلو فولت 132
  .4 كیلو فولت  132جھد  صیانة وتجدید المفاتیح الكھربائیة  مخا ال - كیلو فولت 132
  .5 حمایة واختبار المعدات  أجھزة مأرب   - كیلو فولت 400
  .6 كیلو فولت  11و  كیلو فولت 33مفاتیح  الحبیلین   -كیلو فولت  33/11/ 132

  .7 كم)   70(  2مم 400  /كیلو فولت 132خط نقل مزدوج الدائرة  ة/ جعار)الحسوعدن / أبین (
  .8   2مم 400كیلو فولت /  132الدائرة خط نقل مزدوج  ة/ دكیم / الحبیلینالحسو

  .9 ) كیلو فولت 400كیلومتر،  24أرضیة (كابالت  مأرب  -صحن الوطن 

 35توزیع ال 4.3.2
وھو أدنى معدل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.   ،بشبكة التوزیع ینموصول سكانفقط من ال ٪ 40كان حوالي  ، قبل الحرب

  ٪39في القطاع والتي بلغت  ّیة وغیر الفن  ّیة عن معظم الخسائر الفن  كان قطاع التوزیع مسؤوالً   ،المحدودة ّیة التغطوعلى الرغم من 
 . 2013في عام 

الحرب. بعض األصول   ّیةفي بدا  متدني باألصلال مستواهتوزیع من أضرار جسیمة ونھب وتراجع عن عانى قطاع ال ،بسبب الحرب
ھي إعادة تأھیل   ّیةالرئیس ّیة ستكون األولو ،). وبالتالي4 الرسم البیانيمثقلة بأعباء كبیرة مما ساھم في زیادة الخسائر ( ّیةالمتبق

راسات بإعادة تأھیل شبكات التوزیع في عدن والمدن  الدّ  عدد من أوصت كما وتطویر شبكة التوزیع لخفض تكالیف توزیع الكھرباء.
 محدوًدا.  بقيلكن التقدم حتى اآلن  ،)2010 فیتشنر األخرى (مثل 

 202036و  2019فواقد الكھرباء في عامي  : 5 الرسم البیاني

 

  محطة  ستولدھا التي الكاملة قدرةال استیعاب  على قادرة  لتكون كبیرة استثمارات  إلى  التوزیع شبكة  تحتاج المثال، سبیل  على عدن، في
  ھذه أن  ویقدر ، كیلو فولت 33 الجھد بمستوى المتعلقة التوزیع الستثمارات  القصوى األولویات   8 الجدول  یلخص . بترومسیلة تولید

  یحتاج ذلك،  على عالوة. المدنیة  واألعمال  التركیبات تكلفة إلى  باإلضافة  أمریكي دوالر  ملیون 19.7 حوالي  ستكلف المتطلبات
 . التأھیل وإعادة التعزیز إلى  أیًضا  المنخفض والجھد  كیلو فولت 11 الجھد مستوى

  

 
 2021المؤسسة العامة للكھرباء،  34
 فولت).   220كیلوفولت،  0.4كیلوفولت،  11كیلوفولت وأقل (أي  33یعمل قطاع التوزیع بجھد  35
 الكھربائیة. بخصوص الفواقد بیانات المؤسسة العامة للكھرباء  36
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 37في عدن  كیلو فولت 33األولویات القصوى لشبكة التوزیع : 8الجدول 

 المواد المطلوبة  #
1. 

في    كیلو فولت 33/11و كیلو فولت 132/33فرعیة   اتإنشاء محط
 ة والحس

 ) أمبیر  فولت میغا 100 ،فولت كیلو 132/33( محّول
 كیلو فولت   33قواطع كھربائیة  
 كیلو فولت   11قواطع كھربائیة  
 ) فولتكیلو   33/11  أمبیر فولت   میغا 31.5*   2(محوالت  

في موقع محطة المنصورة   كیلو فولت 33/11 شاء محطة تحویل إن .2
 ) كیلو فولت 132/33(

 )كیلو فولت 33(  كھربائیة قواطع 2عدد 
 ) كیلو فولت 33/11  أمبیر فولت   امیغ 31.5*   2(محوالت  
 كیلو فولت  11 كھربائیة قواطع 

 ملعب ال محطةفي   كیلو فولت 33 كھربائیة قواطع .3
في موقع محطة تحویل خورمكسر   كیلو فولت33/11   إنشاء محطة .4

 ) كیلو فولت 132/33(

 )كیلو فولت 33(  كھربائیة قواطع 2عدد 
 ) كیلو فولت  33/11، أمبیر  فولت   امیغ 31.5*   2( محوالت 
 كیلو فولت  11 قواطع كھربائیة 

 حجیف  -م) من خورمكسر ك 42، بإجمالي كم CU   /XLPE ،  7( 2مم 800*   3*   2 رتیندائ .5
  كیلو فولت  33 كھربائیة قواطع 
  )  كیلو فولت 33/11  أمبیر فولت   میغا 31.5*   2( محوالت 

 ) بالمنصورة كیلو فولت33/11   أمبیر فولت   میغا 31.5*   2( محوالت .6
 ناز یشھ إلىكم) من خورمكسر 15بإجمالي ، كم CU   /XLPE ،2.5( 2مم 800*   3*   2كابل  .7
  كم)  15ضوئیة (لیاف أكابل  .8
 الجدیدة   التحویل  محطات) لتوصیل كیلو فولت 33، 2مم 400كم، CU / XLPE ،15كابل ( .9

 الجدیدة   التحویل  محطات) لتوصیل كیلو فولت 33، 2مم 630كم، CU / XLPE ،15كابل ( .10
  كابالت وملحقات أخرى للمحطات  .11

تتولى فروع المؤسسة العامة للكھرباء في المناطق مسؤولّیة توزیع الكھرباء على المستخدمین النھائیین، وكذلك جمیع المھام  
والفواتیر وتحصیل المدفوعات. لسوء الحظ، زادت التوصیالت غیر  التجارّیة/المتعلقة بالبیع بالتجزئة، بما في ذلك قراءة العدادات 

الرسم البیاني القانونّیة وعدم دفع فواتیر الكھرباء بشكٍل كبیر منذ بداّیة الحرب مما أدى إلى معدالت تحصیل منخفضة للغاّیة (انظر
للمشتركین الجدد. وقد أدى ذلك إلى قیام   الّطاقة). بسبب القیود المالّیة لفروع المؤسسة، أصبح من المستحیل علیھا توفیر عدادات 6

العدید من األفراد باالتصال بشكٍل غیر قانوني باعتباره طریقتھم الوحیدة للوصول إلى الّشبكة الوطنّیة. حتى في حالة وجود  
ات المقدرة. كما كان من  والقراء یة الصفر ت االقراءالعدادات، كان أداء أجھزة قراءة العدادات سیئًا للغاّیة، مع وجود أعداد كبیرة من 

الصعب للغاّیة تحصیل المدفوعات من العمالء، ال سیما من األسر، حیث یرفض بعض المشتركین دفع الفواتیر نتیجة النعدام  
الكھربائي. كما لم تدفع العدید من المرافق العامة   التّیار، وقد لجأ بعضھم لمھاجمة فرق المؤسسة إذا حاولوا فصل ةی من األ الظروف 

 فواتیر الكھرباء الخاصة بھا. 

 2020و  2019التحصیل في معدالت :  6 الرسم البیاني
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 أولویات اإلصالح  4.3.3
 لإلصالح في قطاعي النقل والتوزیع.   ّیةاألولویات الرئیس 5 الصندوق یوضح 

 

 

 

 

 

  

 | أولویات اإلصالح في قطاعي النقل والتوزیع  5الصندوق 

   نقل القطاع 

إعادة تأھیل خطوط النقل والمحطات الفرعّیة التي تضررت أثناء الحرب، وخاصة تلك التي سیكون لھا تأثیر كبیر  •
 .الحبیلین) –  دكیمنوبة  –وة سجعار، ح وة س على الخدمة (على سبیل المثال، ح 

أصول النقل لتكون قادرة على استیعاب الكھرباء القادمة من مشاریع التولید الجدیدة (على سبیل المثال،   مستوى رفع •
   .ألحمال الناتجة عن التوسع الحضري ونزوح الّسكانلمیغاواط) وكذلك   264بترومسیلة محطة تولید 

 لدعم إعادة تأھیل مشاریع النقل الرئیسّیة.  المقدمة  المتابعة مع المانحین/المقرضین بشأن التعھدات •
خاصة لألصول الموجودة في المناطق التي تكون فیھا مخاطر التآكل عالیة مثل المناطق   دوریة، إجراء صیانة وقائیة  •

 الساحلیة. 

 توزیع القطاع 

 المحافظات  في  التوزیع قطاع في  واالحتیاجات  األضرار تقییم •
  فواقد سیؤدي ذلك أیًضا إلى تقلیل حیث  تطویر البنّیة التحتّیة للتوزیع لتتناسب مع قدرات التولید الحالّیة والمستقبلّیة؛  •

 .الكھرباء
 . غیر قانونّیة بطریقة یلصالتو من ّطاقة لجمیع المشتركین الجدد لمنع العمالءحساب ال توفیر عدادات  •
   .فواتیر الكھرباء المؤسسات المالیّة لتحصیلالتعاون مع  •
 . إعداد الفواتیرو  اتالمسؤولین عن قراءة العداد  نموظفی ل تقدیم حوافز متعلقة باألداء ل دراسة  •
الحد  تحسین قدرات موظفي الشؤون التجارّیة في المؤسسة العامة للكھرباء، وخاصة أولئك الذین یلعبون دوًرا مھًما في  •

   .من فاقد الكھرباء وتحسین التحصیل 
توزیع المزید من الّطاقة على المستھلكین الملتزمین بدفع الفواتیر (مثل األعمال التجاریة) حیث سیؤدي ذلك إلى   •

 . للكھرباء العامة لمؤسسةتحسین الوضع المالي ل
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 یّةالحوكمة والتنظیم: إصالحات ھیكل 5
 

 للكھرباء المؤسسة العامة في  یّةالالمركز 5.1
  ّیة من الناح المؤسسة منقسمة تزود الیمن بالكھرباء. لكن الواقع ھو أن  واحد مرافق المؤسسة العامة للكھرباء ھي  ،ّیةالنظر ّیةمن الناح

  التابعة فروع ال بعضف  ،بین المناطق التي یسیطر علیھا الحوثیون والمناطق الخاضعة لسیطرة الحكومة. عالوة على ذلك ّیةالعمل
التي تتخذ  و  المؤسسة العامة للكھرباءال تدار عملیًا من قبل سیطرة الحكومة،  تحتمن المحافظات  عدد  في  للكھرباء العامة للمؤسسة
في المحافظات (على األقل من حیث المبدأ) تدار من قبل المؤسسة العامة   الفروع كانت جمیع  ، لھا. قبل الحرب امقرً من عدن 

تم جمع اإلیرادات من قبل المؤسسة على مستوى المحافظة  ی  كانوالكھرباء بأكملھ،  عاقطل ّیة المركز للكھرباء لتمكین اإلدارة
مكاتب المؤسسة العامة  تحتفظ عادةً ما . مطبقًالم یعد ھذا  ،من المحافظات قلیلٍ  باستثناء عددٍ  ، وتحویلھا إلى المركز. ومع ذلك

التي تسیطر علیھا الحكومة، باإلیرادات التي تجمعھا وال تدفع تكلفة الوقود الذي   كتل بما في ذلك للكھرباء في العدید من المحافظات،  
 تم شراؤه من قبل الحكومة. 

من   ،وفرض امتثالھا. في الواقع ،یطرة على ھذه المحافظاتالسّ وتتمثل إحدى االستجابات لھذا الوضع في محاولة إعادة تأكید 
لمؤسسة العامة  ل مكتب مركزيالعقوبات. إن وجود  بعض فرض ّیة حكومة المركزیمكن للمحتمل أن یحدث ھذا فرقًا بسیًطا، حیث ال

من المرجح أن تتعاون المحافظات مع   ،ّیةلألغراض التشغیل ،ولكن -  ّیة والتنظیم ّیة ال سیما لألغراض التخطیط -فكرة جیدة   للكھرباء
 جمیعمن غیر المرجح أن تكون   إنھف ،شاملة ّیة سلم ّیة تفاق على تسوحتى یتم االوفي القیام بذلك.   ّیةالمركز بقدر ما ترى قیمة حقیق

 قادرة على العودة إلى الھیكل التنظیمي قبل الحرب. للمؤسسة العامة للكھرباء  التابعة فروعال

الوضع  ب  والتكیف  فإن الفشل في االعتراف  ،لظروف. ومع ذلكنظًرا ل مفھوم  ھلكن  ،مثالي غیر وضعٍ في    لمؤسسة، نجد أن اسبق مام
أن توافق رسمیًا وقانونیًا على قدرة التولید الجدیدة واالستثمارات   یّةألنھ یتعین على المؤسسة المركزالحالي یزید األمور سوًءا، ذلك 

سلطة االبتكار واالستثمار لمحاولة تحسین     بالمناطق المؤسسة فروعال تملك  ،ّیةالقانون  ّیةفي أصول النقل والتوزیع. من الناح 
في محافظة تعز تجربة مشاركة أكبر للقطاع الخاص في   المؤسسة  فرع ذلك مؤخًرا عندما حاول   أصبح واضح الخدمات المقدمة. وقد

فقد    كان.السّ لدى شرائح معینة من  ّیةلكنھا لم تكن تحظى بشعب   - توفیر الخدمات. لم تكن ھذه بالضرورة فكرة سیئة من منظور عملي 
  الكھرباء  أنشطة تنظیم مجلس  قبل من علیھ  الموافقة تتم لم ألنھ  قانوني  غیر اإلصالح أن  ةالمحافظ ب  القانونیة الشؤون  دائرة أبلغت

  للكھرباء العامة للمؤسسة التابعة  األخرى فروع ال في المسؤولین كبار  إلى قویة   رسالة  تصل أنیمكن  ذلك بسبب . الكھرباء  ووزیر
 . مطلوبة  المحلي المستوى على التجربة  كونت  قد  الحالي، السیاق  في بینما قانونیة، عقوبة  إلى ؤديت  قد  التجارب بأن

  نمختارة على األقل ممحافظات في بعض  اقانونًی  ھاتمكین فروع على قدرة المؤسسة  تحسینیتمثل أحد الحلول لھذه المشكلة في 
باالستثمار في   لھم  السماحسیتم  ،واألھم من ذلك - ولكن سیسمح لھم باستخدامھا   -یمتلكوا أصول التولید والتوزیع  العمل كامتیاز. لن 

منح ھذه االمتیازات  . ت ّیة أسٍس تجارعلى  ،القائمة ّیةالتحت  ّیةوكذلك إلعادة تأھیل البن  ،للتوزیع ّیةالتحت  ّیةقدرة التولید الجدیدة والبن 
لمؤسسة  ل المركز الرئیسي  بواسطة  تعریفةالالتحصیل. سیتم تنظیم ب  القیامو الفواتیرمن تحصیل  رسمیًا الحق في االحتفاظ باإلیرادات

أدناه). مثل ھذا  موضح  تعریفةلتعكس التكالیف (المزید عن إصالح ال -  ّیة ربما خالل فترة زمن  - ولكن سیتم تعدیلھا   -  العامة للكھرباء
وخدمتھم.   مستھلكینوكذلك البحث عن ال   ،أكبر الترتیب من شأنھ أن یمنح االمتیازات حافًزا قویًا لتقلیل التكالیف والعمل بكفاءةٍ 

المؤسسة   تستمرسعاًما) وسیُسمح باالقتراض لتمویل استثماراتھم.  20طویلة (ربما  لمدةٍ  ستكون االمتیازات كیانًا قانونیًا منفصًال 
  ،واألھم من ذلك ، للنقل عبر المحافظات ّیةالتحت  ّیةجنبًا إلى جنب مع تشغیل البن  ،یرةأصول التولید الكب  اعتماد فيالعامة للكھرباء  

 فات. ی التنظیم المحاید للتعر

.  الّطاقة للقطاع كما ھو مقترح غالبًا في "النموذج القیاسي" إلصالح قطاع  ة الشامل الھیكلةأن ھذا االقتراح لیس من أجل  من المالحظ 
غراتویك  ؛2007(غاندان وایبرھارد،  تجربة تنفیذ ھذا النموذج في أحسن األحوال تفاوتت وقد  وقتًا طویًال  ّیة ستستغرق مثل ھذه العمل

على الوضع المستقل   ّیةاالنتقائ  ّیة مقترح ھو إضفاء الشرعالفإن   ،من ذلك . وبدالً 2017)وآخرون،   كماكولو ؛2008وایبرھارد، 
قانوني قد یشجع    إدارة شؤونھم الخاصة بشكلٍ  سلطة  من ھنا، نرى أن في بعض المحافظات. للمؤسسة العامة للكھرباء بحكم الواقع 

 أكبر بكثیر من النھج الذي یعتمد على انتظار الموارد من المركز أو العمل خارج القانون.  ویسھل االستثمار بسرعة  ّیةالحلول اإلبداع

 متیازات اال 5.2
تحدید مجموعة من االمتیازات الخاصة لمناطق معینة. ومن شأن ذلك أن یمّكن أصحاب  ھو  قد یكون النھج  ،كما لوحظ أعاله

واالستثمار في شبكة التوزیع لتحسین اإلمداد. ومع    ةجدید تولید وإضافة مرافق  ةالحالی  التولید محطات من إعادة تأھیل  اتاالمتیاز
یكونوا قادرین على  األجل ملزم قانونًا و ة د طویلوعقكن لدیھم على استعداد للقیام بذلك ما لم ی   اتلن یكون أصحاب االمتیاز ،ذلك

حیث سیكون من الضروري    ،تكالیف الخدمة المحسنة (انظر أدناه). قد یستغرق إنشاء االمتیازات وقتًا طویًال  ّیة لتغط فاتی التعرزیادة 
ملزم   ووضع ذلك في شكل  ،المؤسسة ّیةوالتي تظل من مسؤول ات قیق لألصول التي تخضع لسیطرة صاحب االمتیازالدّ التحدید 
 قانونًا. 

تمیل   ، إعادة التأھیل والصیانة. باإلضافة إلى ذلك ّیةمال خارجي في عملرأس بضخاالمتیاز ھي أنھا تسمح  ّیة فإن میزة آل ،ومع ذلك
  اتتشیر الخبر ،قضایا حساسة. ومع ذلك  تعد بدورھا والتي  والتحصیل   ةرأفضل بكثیر فیما یتعلق بالفوت  االمتیازات إلى تحقیق أداء 
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  اسیكون لھ اتوالتحصیل یرتبط ارتباًطا وثیقًا بجودة الخدمة المقدمة. ومن ثم فإن االمتیاز ةر لفوت لالشامل  قبولالإلى أن  ّیةولالدّ 
 في جودة الخدمة وفي الفواتیر والتحصیل لتعظیم عوائدھم من االستثمارات.   یّةإلجراء تحسینات مواز ّیة حوافز قو

. سوف  اتاالمتیاز مالكيظفي التشغیل في المؤسسة إلى فمن المحتمل أن یتم نقل العدید من مو  ،اتإذا تم اعتماد نموذج االمتیاز
أیًضا   اتدور المخطط والمنظم. قد یكون إنشاء االمتیاز -  ّیةإما مركزیًا أو إقلیمیًا إذا كانت المركز -  المؤسسة العامة للكھرباءتلعب 

تقلیص عدد   بما في ذلك ،ال سیما وأن صاحب االمتیاز سیرغب بالتأكید في االحتفاظ بالحق في إجراء تعدیالت -أمًرا حساًسا  
لذلك قد   ،في الوقت المحددومن المرجح أن یكون صاحب االمتیاز قادًرا على دفع رواتب جیدة   ،بالمقابل. الموظفین في مرحلة ما

 . یّةسیاس ّیةحساسأي  تواصل جید و. سیتعین على الحكومة إدارة أي تغییر في الخطوة ل ھذا یفضل بعض الموظفین مث 

 الشراء   یّةعمل 5.3
في قطاع الكھرباء.   عملیات الشراءھو القانون المستخدم في  ّیة الحكومبشأن المناقصات والمزایدات  2007) لسنة 23قانون رقم (
  الّطاقةووزارة الكھرباء و ،لایر یمنيملیون  250التي تزید عن  المناقصات مجلس الوزراء مسؤول عن الموافقة على حالیًا، فإن 

  المؤسسة العامة للكھرباء. في حین أن یمني لایر ملیون 250و لایر یمنيملیون  150مسؤولة عن المناقصات التي تتراوح بین 
لمؤسسة العامة للكھرباء  ا فروع ویبقى أن  . یمني لایر ملیون 150و لایر یمنيلیون م 50مسؤولة عن المناقصات التي تتراوح بین 

  ،ملیون لایر یمني. إن انخفاض قیمة اللایر الیمني على مدار أكثر من عقد 50ھي المسؤولة عن جمیع المناقصات التي تقل عن 
تحافظ   ّیةسیكون من األفضل تعدیلھا صعوًدا أو إنشاء آلو   یّةمنطقشراء ھذه لم تعد لا سقوف   یعني أن ، الحرب ّیة وخاصة منذ بدا

 بموجبھا على قیمتھا بمرور الوقت. 

فإن فروع المؤسسة   ،وكما لوحظ أعاله  ،ّیةالمال سقوف الشراء أكثر من مجرد مستوى ال ّیةعمل شوب ی  كبیر قصور ھناك  ،ومع ذلك
  ، مثل حضرموت وشبوة ،مالیة موارد لدیھا التي. تتعاقد بعض المحافظات  فعال بشكلٍ  مستقلة في عملھافي العدید من المحافظات 

 . أو تقوم بعملیات الّشراء الّطاقةمباشر مع منتجي  بشكلٍ 

من القطاع الخاص یتمتعون بموقف تفاوضي قوي   اقة الطّ نوات األخیرة تعني أن منتجي السّ فإن أزمة الكھرباء في   ،عالوة على ذلك
كر أعاله عند  نسبیًا وأسعار أعلى للمستھلكین. كما ذُ  ّیةغیر تنافس مزایدة ّیة. ینتج عن ذلك عملمقارنة بالمؤسسة العامة للكھرباء 

أكبر من المنافسة وكان لذلك تأثیر مفید على األسعار. ولكن ما لم تتمكن من العثور   حاولت الحكومة إدخال قدرٍ   ،مناقشة شراء الوقود
صغیًرا وبالتالي تكلفة أعلى مما قد یكون علیھ الحال بخالف   المزایدینفمن المحتمل أن یكون عدد   ،لضمان سداد العقود ّیةعلى آل

 ذلك. 

 یمكن للحكومة:  ،لمعالجة مشاكل نظام المشتریات

وق لللایر  السّ لمناقصات المعلنة من قبل الوزارة والمؤسسة العامة للكھرباء وفروعھا لتعكس سعر ل المالیة  السقوفتعدیل  •
 والر األمریكي. الدّ الیمني مقابل 

 منح المجلس األعلى للطاقة المزید من الصالحیات لتسریع عملیات الشراء.  •
 . خطابات االعتماد للدفع للمصنعین (كما نوقش أعاله) تسھیل استخدام  •
 . حةالراب  العطاءات بشأن  ّیة نشر العقود لضمان الشفاف •
 المنافسة.  لزیادةالنظر في آلیات إنشاء أشكال دفع مضمونة  •
 لمدفوعات للمصنعین.  لالمرن  طالق إعداد قائمة مختصرة بالمصنعین الموثوق بھم والّسماح باإل  •
خصوًصا للطلبات    ،الّسماح للمؤسسة العامة للكھرباء بإعطاء أوامر مباشرة من الشركات المصنعة لخفض التكالیف •

 عالیة.  وفر ال  قیمة تكون عندما أو الكبیرة

   الّطاقةاتفاقیات شراء  5.4
من المولدات   الّطاقةفمن المحتمل أن تكون ھناك حاجة مستمرة لشراء  ، تم إنشاؤھا أم الی بغض النظر عما إذا كانت االمتیازات قد 

،  ّیةعودالسّ  منحة الوقود من خالل غیر فعالة ومكلفة.  ّیةالحال الّطاقة شراء   ّیةفإن ترتیبات اتفاق  ،ومع ذلك 38الخاصة صغیرة الحجم. 
 أن تأخذ في االعتبار: علىقطاع الخاص. مع ال  الّطاقة تغییر طبیعة اتفاقیات شراء العامة للكھرباء للمؤسسة یمكن 

 ؛ ساعة فع یتم تسلیمھ بالفعل بالكیلوواط الدّ التأكد من أن  •
الذین   نتجین الكھرباءمحیث یتم توفیر معدل أعلى بكثیر ل  مزدوجة الّطاقةاتفاقیات شراء استكشاف خیارات توفیر  •

 ؛ سیولدون الكھرباء باستخدام الوقود الخاص بھم
  الّطاقة  على سبیل المثال  ،على االستثمار في الخیارات الھجینة منتجي الكھرباء من القطاع الخاص تمكین وتشجیع  •

یمكن   ،در أرخص للطاقةیزل لفترة مؤقتة (بحیث إذا تم االستثمار في مصاالدّ من خالل ضمان سعر یعتمد على  ّیةالّشمس
 للمورد جني األرباح من ھذا االستثمار). 

 
 . مع المؤسسة العامة للكھرباء إذا تم إنشاء امتیاز، فقد یختار صاحب االمتیاز شراء مولدات في منطقتھ أو الّدخول في اتفاقیّة شراء الّطاقة  38
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  الّطاقةالطبیعي ومصادر  الغاز  ،الثقیل مثل زیت الوقود  ، القطاع الخاص على إنتاج الكھرباء من وقود أرخصع ی شجت  •
 المتجددة، والتي تتواجد بوفرة في الیمن.

والمؤسسة العامة  یجب أن تكون الحكومة ، حیث القطاع الخاصدیدة مفاوضات دقیقة مع الج  الّطاقةسیتطلب تنفیذ اتفاقیات شراء 
ھادف في اإلصالح   الذین یرفضون االنخراط بشكلٍ  ستثمرینعلى الوضع الراھن لیس خیاًرا وأن الم البقاءواضحین في أن  للكھرباء

توفر أرباًحا   ّیةآل  نحوالتحول  لى إھدف ی  ینبغي أن یكون النھج العام نھجا بنّاء ،. ومع ذلكّیةمستقبلاتفاقیات  في  یّةاألولو لن یعطوا
  شھریًا  الوقود، تضمین بدون المشتراة، الّطاقة كلفة 9یظھر الجدول  واألداء.  للكھرباء مدادتحسین اإلشریطة  منتجي الكھرباءل ،أعلى

 ). 2021 سبتمبر لغایة( 2021 عام في

 201939كلفة الشھریة للطاقة المشتراة في المحافظات لعام  تال: 9 الجدول

 المحافظات  (میغاواط)  قدرةال (بالدوالر األمریكي)  الّطاقةتكلفة شراء 

 أبین  18 453,168
 عدن  115 2,760,901
 احل الس  - حضرموت 105 3,087,504
 الوادي -حضرموت  50 1,915,200
 لحج  32 790,560

 مأرب  52 1,287,360
 شبوة  28 763,200

 المجموع  400 11,057,893

، حیث استثمر العدید  ّیةوالصناع الكبرى لمنشآت اقدرات التولید الخاصة ب حول مسح القیام ب كما یجب على المؤسسة العامة للكھرباء 
. یجب النظر في توقیع  الّشبكةإلى  الّطاقة ولكن قد یكون لدیھم القدرة على تصدیر فائض  ّیة في إمداداتھم الخاصة لضمان الموثوقمنھا 

 یزل حسب الطلب. الدّ التي یوفرھا موردو طاقة  الّطاقة مع ھذه الكیانات لتكملة  الّطاقةاتفاقیات شراء 

على   فاتی التعرفي ھیكل  ّیة لن تكون ممكنة إال إذا كانت ھناك تغییرات تكمیل الخاص القطاع  من جینت ن كل ھذه التحسینات في أداء الم
 النحو المبین أدناه. 

 على الھامش   تعریفةإصالح ال 5.5
عم  الدّ   قیمة مما یؤدي إلى ارتفاع ،نتاجبالنسبة لتكلفة اإل ّیة تعتبر رسوم الكھرباء منخفضة للغا ، 4.2كما ھو مذكور في القسم 

(أي   للوقود المستورد  عالمیةالر اعساألب عم على افتراض أنھ یتعین على الحكومة دفع الدّ یتم حساب ھذا  ،. ومع ذلكاالقتصادي 
حیث إن الحكومة مطالبة فقط بدفع   ،أقل بكثیر الحالي  عم الماليالدّ تعني منحة الوقود أن  ،. في الواقعوزیت الوقود الثقیل)  لدیزلا
 . عالميالعر السّ ب  یّةكمیات الوقود اإلضاف للوقود، ویتم احتساب ي عودالسّ  المحلّي سعر ال

من الواضح أن ھذا لیس  إال أنھ  ،ّیةعلى المیزان  ضغطمنخفضة للكھرباء دون زیادة ال تعریفةى عل یحافظ وجود منحة الوقود نظریًا، 
  على األقل إلى حدٍ  ،في الیمن تعریفات تعكس امستدام مالًی كھرباء یجب أن یكون لقطاع  ، المطاف  ّیة. في نھااألمد مستداًما طویل  حًال 
من غیر المرجح   ،التي یواجھھا الناس في الیمن الیوم ّیةفي ظل الظروف الصعبة للغا ،الكھرباء. ومع ذلك نتاجإل  ّیةالتكلفة الفعل ،ما

 مقبولة سیاسیًا.  التعریفاتأن تكون الزیادة الكبیرة في 

.  التعریفات األسر من الزیادات الكبیرة في  ّیةمع حما ،من عكس التكالیف جزئیًا التعریفاتھناك نھج محتمل قد یمّكن  ، لحسن الحظ
ي  ماح لمزودي الكھرباء فالسّ مع  ،یّةالحال التعریفاتیُعرف ھذا النھج عموًما باسم "اإلصالح على الھامش" ألنھ یستلزم الحفاظ على 

 . ّیة بأسعار تجار -باإلضافة إلى ما یتم توفیره حالیًا   -  ّیة توفیر كھرباء إضاف معینة أو في أوقاتٍ  ،معینة  في ظل ظروفٍ  ،أماكن معینة

 . ةالتعریفب تفعیل ھذه اإلصالحات   ّیةلكیف مفصًال  ا وصفً   3یقدم الملحق 

  

 
 . 2021المؤسسة العامة للكھرباء،  39
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 في الیمن العامة  الكھرباء ّشبكةنطاق لمن ھم خارج  ھاموثوقیتو الكھرباء وصولتحسین  6
 

العامة   ّشبكة  أداءبما في ذلك تأثیر تراجع  ،العامة الّشبكةنطاق كان الذین ھم خارج لسّ ل الكھرباء سیبحث ھذا القسم في واقع توفیر
وبعض    الّشبكةنطاق المشاریع التي یتم تنفیذھا لتوفیر الكھرباء للسكان خارج  من جموعة على خدمات المیاه والصحة. ویصف م 

احتیاجات الكھرباء   ّیةبتلب الحكومة قیام  ّیةمجموعة من المقترحات حول كیفالقسم  ھذا  یطرح  ،. أخیًراالمستفادة ّیة روس الرئیسالدّ 
 . الّشبكة نطاق خارج یعیشون   الذینبشكل أفضل للسكان 

 الواقع الحالي  6.1
وھي نسبة أقل بكثیر من المتوسط   ،من سكان الیمن یحصلون على الكھرباء ٪40كان حوالي   ،2015عام الالحرب في  ّیة قبل بدا

یعیش حوالي   في حین.  ّیةوالحضر  ّیةبین المناطق الریف للكھرباء حصول ال  معدل في كبیر . كانت ھناك تفاوت ٪85اإلقلیمي البالغ 
  ٪23فإن   ،من سكان الحضر على الكھرباء. وعلى النقیض من ذلك ٪85یحصل حوالي  ،ّیةحضرالمناطق الكان فقط في السّ ربع 

بینما تمكن النصف   ،العامة الّشبكة ب  لدیھم كھرباء  ممنتم توصیل ما یقرب نصف  سكان الریف یحصلون على الكھرباء.فقط من 
ة  نارإلا بھدفیزل التي تعمل لساعات قلیلة الدّ بما في ذلك مولدات  ،خاصة أخرى كھرباءاآلخر من الوصول من خالل مصادر 

 40.االستھالك  منخفضة  ّیةاألجھزة الكھربائ  إمدادو

  كبیر جزء تم تدمیر أو إتالف  ا حیث العامة تقریًب  الّشبكةتأثیر كارثي على توفیر الكھرباء. انھارت  2015الحرب في عام  ّیةكان لبدا
.  41بالكامل ٪ 8 في حین دمرت  للكھرباء ّیةالتحت  ّیةمن البن  ٪55تضررت . الكھرباء توزیعنقل ولتولید و التابعة التحتیة البنىمن 

فقط    ٪12یعتمد حوالي   ،2019عام  ّیة أنھ اعتباًرا من نھا ،وليالدّ بتكلیف من البنك  ، أجريالھاتفیة مقابالتاستطالع عبر ال أظھر
إلى انخفاض في   ّیةمن صور األقمار الصناع ّیةعلى الكھرباء العامة. تشیر انبعاثات الضوء اللیلي المرئ أساسي  بشكلٍ كان السّ من 

 . ٪75استھالك الكھرباء بنحو 

  ّیةالّشمس الّطاقة نظمة ریع ألالسّ العامة للكھرباء. كانت إحدى النتائج ھي النمو  الّشبكة أثر ھذا االنھیار في المقام األول على إمدادات 
  الّطاقة أنظمة  عن بحثواو  الّشبكة نطاق خارج  الى  الّشبكةالعمالء المتصلون ب  تحول ،. في الواقعالّشبكة عن المعزولة الكھروضوئیة 

فإن ثالثة أرباع األسر التي تحصل على الكھرباء تحصل على    ،. ونتیجة لذلكطاقة أدنى من ال  لمحاولة توفیر حدٍ  ّیة المنزل ّیةالّشمس
بل ھي قصة   ،لیست قصة نجاح ّیةالّشمس الّطاقة  انتشارفإن   ،). ومع ذلك7 رقم  الرسم البیاني أنظر (  یّةالّشمسنظمة األطاقتھا من 

 كبیر.  بشكل إنتاجھانخفض ا التيو ،للكھرباءالعامة  الّشبكةانھیار 

  ،في المناطق التي یسیطر علیھا الحوثیونفجمیع أنحاء البالد.  أنظمة الطاقة الشمسیة في  انتشاركبیرة في  ھناك أیًضا اختالفات 
ولكن مع ارتفاع األسعار وقلة أو عدم وجود   -  ّیة الّشمس الّطاقةالعامة في الواقع. وقد أدى ذلك إلى توسع كبیر في  الّشبكة انھارت 

  بأسعار  من مولدات الدیزل بالكھرباء الّسكان بتزوید الخاص للقطاع  المناطق  ھذه في  الّسلطات  سمحت  وقدلجودة. ا على  قابةر
توفیر   ویتم ،المدن معظم  في یعمل  السابق كھرباءال إمداد نظام ال یزال   ،الحكومة سیطرة   تحت الواقعة المناطق في  ،بالمقابل. الّسوق 

  ّیة المنزل یّةالّشمس الّطاقة كان توسع أنظمة  ، لذلكسابقًا. نتیجةً كبیر كما كان   مدعومة بشكلٍ  تعریفةالكھرباء لبضع ساعات كل یوم ب 
 . الحضریة  المناطق  في  خصوًصا ،المتجددة األخرى) أبطأ بكثیر الّطاقة (أو في الواقع مصادر 

 201942عام   المصدر الرئیسي للكھرباء لألسر : 7 الرسم البیاني
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كان توفیر الكھرباء محدوًدا. ومع   -  ّیة الحضربالمناطق  أو المحیطة ّیةسواء في المناطق الریف  -  الّشبكةنطاق في المناطق خارج 
 . ّیة المیاه والخدمات الصح ھما امتینالتأثیر على قضیتین ھأدناه فإن الكھرباء أمر حیوي للعدید من الخدمات. ندرس  ،ذلك

 خدمات المیاه  6.2
على وجھ األرض حیث یبلغ نصیب   االبلدان جفافً من أھم استخدامات الكھرباء في الیمن ھو ضخ المیاه. الیمن ھي واحدة من أكثر 

. یتم الحصول على المیاه للمنازل في المدن والبلدات عن طریق ضخ  43العالمي تقریبًا من المتوسط  ٪1.3الفرد من المیاه المتوفرة 
  ّیةھناك ثالثة حقول آبار رئیس ،زل. على سبیل المثالوالتي تقوم بعد ذلك بضخ المیاه إلى المناالمیاه من الخزانات إلى محطات المیاه 

ملیون   59 بلغت نظام المیاه في عدن  في  األضرار قیمة ن أ عالنتم اإل ،2017. في عام ر أحمد ئ ر ناصر وب ئ في عدن: المناصرة وب 
ساعة یومیًا قبل النزاع.    22ساعات فقط یومیًا بینما كانت تعمل لمدة  8المیاه تعمل لمدة  شبكةكانت   ،2018دوالر. بحلول یولیو 

أسعار   وزیادة  بالبنیة التحتیة ویرجع ذلك إلى األضرار   ،ساعات كل ثالثة أیام 4-2تعمل فقط لمدة  أصبحت  ،2021 أبریل  في
  44الكھربائي.متكرر للتیار النقطاع واالالوقود 

إلى المساعدة   جون ایحت  شخصملیون  16نحو  أن التقدیرات  تشیرأضرار الحرب وفقدان الكھرباء.  رافقت  أصبح الوضع تعیًسا مع 
  ملیون شخص في حاجةٍ  11.6من بینھم  ،ّیةوالصرف الصحي األساس النظافة  لوصول إلى المیاه الصالحة للشرب ومرافق ل ّیةاإلنسان 

وتدھور أوضاع المیاه والصرف الصحي في المناطق   ،ّیةالمیاه والصرف الصحي في المناطق الحضر شبكةماسة. ساھم انھیار  
في العدید من المناطق   في حاالت تفشي الكولیرا ،ةنظیف وشراء میاه الشرب ال ّیة ونقص وسائل الحفاظ على النظافة الشخص ،ّیةالریف

  على  معتمدة بالّصراع المتأثرة المناطق  ضمنالمیاه التي تعتمد على الكھرباء أو الوقود  مرافقالعدید من أصبحت  في الیمن.
میاه  إلى مصادر العدید من الناس  لجأ حیث ،المساعدات اإلنسانیة أو ال تعمل. لذا، انخفضت إمكانیة الحصول على میاه نظیفة وآمنة

ینطوي على   ة نظیفأو المعبأة في زجاجات. إن شرب میاه غیر  صھاریجشراء المیاه المنقولة بال  یستطیعون ال ألنھم  نظیفةغیر 
  یفرض النزوح الواسع النطاق داخل وخطر الوفاة.  وزیادة  التغذیة سوء لإلصابة بأمراض اإلسھال مما یؤدي الحقًا إلى   ّیةمخاطر عال
 45الخطورة ضغًطا إضافیًا على مصادر المیاه.  ّیة المناطق عال

وآلیات تجمیع المیاه   خزانات وال  ّیة ضخ المیاه من الصھاریج الجوف -  ّیة في المناطق الریف ھامور الالدّ تلعب مضخات المیاه نفس 
فقد أدى   ،أمًرا صعًبا ومكلفًا. ومع ذلك ّیةیزل التقلیدالدّ الضخ باستخدام مضخات  ، أصبحندرة الوقود وارتفاع سعره بسبباألخرى. 
  الّطاقة . في حین أن ھذا وفر الكھروضوئیة ّیة الّشمس الّطاقةع جًدا في استخدام مضخات المیاه العاملة على سری   انتشارأیًضا إلى 
  . تعتمد الزراعة في الیمن بشكلٍ المیاه باستنزاف تتعلق  أخرى مشاكل  ظھور فقد تسبب أیًضا في   ، فتقر إلى الكھرباءسیاق ی  الملحة في 

مما أثار مخاوف   ،التغذیة أعلى بكثیر من معدل ّیةكان معدل استخراج المیاه الجوف ،عدیدة . لسنواتٍ ّیة خاص على ضخ المیاه الجوف
في   ّیة الّشمس الّطاقةریع في استخدام مضخات المیاه على السّ بشأن توافر المیاه على المدى الطویل. تشیر األدلة الحدیثة إلى أن النمو 

الى تدني مستوى المیاه الجوفیة غرب   والبیئة الصراع  مرصد  یشیر  .ّیة جمیع أنحاء البالد یؤدي إلى تسریع نضوب المیاه الجوف
  یّةویتزامن االنخفاض الحاد األخیر في المیاه الجوف ،2002في عام    ّیةمنذ بدء تسجیالت األقمار الصناع یاتھاأدنى مستو لىإ 46الیمن

  ّیةالّشمس الّطاقة قد یساعد االستخدام الواسع لمضخات المیاه ب  ،على المدى القصیر47. ّیة الّشمس الّطاقة مع التوسع في مضخات المیاه ب 
  ّیةلضمان االستخدام المستدام للمیاه الجوف ّیةاستراتیجولكن یجب تطویر  ؛في مواجھة تحدیات األمن الغذائي الشدیدة التي تواجھ البالد

 في المستقبل.  لتجنب نتائج أسوأ بكثیر
 یّة صحال خدمات ال 6.3
في العدید من  وذلك بسبب الوضع األمني  ، المناسبة ّیةمحدودة للحصول على الخدمات الصح ّیةسكان الیمن بإمكان  ّیةغالب  یتمتع

ملیون   19.7 حوالي أن   التقدیرات تشیرالتي یواجھھا العدید من الیمنیین.  ّیةواالقتصاد ّیةالمناطق وكذلك بسبب الصعوبات االجتماع
   .48ّیة شخص یحتاجون إلى مساعدة صح

كان   ، 2020یولیو  فيعمل.  خارجة عن ال ّیة ألن العدید من المرافق الصح ّیة أمر صعب للغا  الّدعم فإن الحصول على  ،ومع ذلك
. كانت إمدادات  49على االطالق  ال تعمل ٪13و ،تعمل جزئیًا ٪ 73و ،تعمل بكامل طاقتھا فقط  ّیةمن المرافق الصح ٪ 50حوالي 

المرافق   10 الجدول یوضح  التي تؤثر على التشغیل المستدام في قطاع الصحة.  ّیةالقضایا الرئیس ضمنالكھرباء والوقود من 
ولكن   ،ّیةالریفو  ّیةمناطق الحضرمن المرافق في ال ٪12تم إغالق حوالي  ،عام . بشكلٍ المحافظات جمیعالتي أغلقت في  ّیة الصح
 .  ّیة قو  مناطقیة   فروق ھناك 

 
yemens-clouds-depletion-https://ceobs.org/groundwater- الیمن في الشمسیة  الطاقة ثورة یعیق الجوفیة المیاه نضوب : تقریر  ،والبیئة  الصراع مرصد   43

revolution/-energy-solar 
   project-water-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen، 2021، "مشروع میاه الیمن"،  44
45https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf 
 . البالد سكان من٪ 90 موطن - درجة 47 غرب الواقعة المناطق في  الدراسة تبحث 46
 revolution/-energy-solar-yemens-clouds-depletion-https://ceobs.org/groundwater والبیئة، صراعال مرصد 47
https://reliefweb.int/report/yemen/fuel-، 2019 في الصحیة المرافق على العالمیة الصحة منظمة وزعتھ الذي  الوقود ،نسیق الشؤون اإلنسانیّةتمكتب  48

distributed-health-facilities-who-2019، 2019 
Cluster-Health-cluster/countries/yemen/Yemen-https://www.who.int/health-،2020 وسبتمبر أغسطس الصحیة،  النشرة العالمیة، الصحة منظمة  49

2020.pdf-July-Bulletin 

https://ceobs.org/groundwater-depletion-clouds-yemens-solar-energy-revolution/
https://ceobs.org/groundwater-depletion-clouds-yemens-solar-energy-revolution/
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-water-project
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204.pdf
https://www.who.int/health-cluster/countries/yemen/Yemen-Health-Cluster-Bulletin-July-2020.pdf
https://www.who.int/health-cluster/countries/yemen/Yemen-Health-Cluster-Bulletin-July-2020.pdf


33 

 50عدد المرافق الصحیّة في الیمن: 10 الجدول

جمالي اإل الحضر  الریف عمل ی مغلق  المحافظة   غلق م  عمل ی  غلق م   یعمل  
 أبین  162 29 17 0 145 29
 عدن  55 14 50 14 5 -

 الضالع  196 12 11 0 185 12
 المھرة  48 20 12 3 36 17
 حضرموت  365 77 91 9 274 68
 لحج  242 22 11 1 231 21
 مأرب  89 53 12 5 77 48
 شبوة  202 23 28 2 174 21
 سقطرى 25 2 4 1 21 1

 تعز 439 57 39 6 400 51
 عمران  293 17 20 2 273 15
 ذمار  373 12 21 0 352 12
 الحدیدة  407 53 59 9 348 44
 صعدة  141 45 10 2 131 43
 صنعاء  295 26 8 1 287 25
 البیضاء  138 47 12 1 126 46
 المحویت  201 5 7 0 194 5

 حجة  307 49 14 5 293 44
 إب 375 29 34 1 341 28
 ریمة  147 9 2 0 145 9

 الجوف  80 41 12 3 68 38
 أمانة العاصمة  81 12 73 10 8 2

 المجموع  4,661 654 547 75 4,114 579

الصعوبات في حصول العاملین   بسبب  ،جیدة  خدمةمن الصعب علیھا تقدیم  ، التي ال تزال مفتوحة ّیةبالنسبة للمرافق الصححتى 
شخص بحاجة الى   ملیون  19.7حوالي   یوجدفي الوقت الذي فیھ  .51الطبیة  واإلمدادات  ّیةالصحیین على وسائل النقل وفي نقل األدو

مرافق الصحة   ّیةتعتمد غالب  ،لذلك . نتیجةٍ 52ال یوجد بھا أطباء  333البالد البالغ عددھا  دیریاتم٪ من 20 وحوالي عنایة صحّیة 
ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع   ّیة مثل منظمة الصحة العالم یّةولالدّ عم اإلنساني الذي تقدمھ المنظمات الدّ العامة حالیًا على 

 . یّةومجموعة واسعة من المنظمات غیر الحكوم

 یّة الحال المشاریع 6.4
الكھرباء. وقد  خدمة  وفیربما في ذلك من خالل ت  ،یّةسترداد الخدمات األساسمع شركاء دولیین ال الحكومة المعترف بھا دولیًاتعمل 

  الطارئوالمشروع  ولي الدّ الكھرباء الذي یمولھ البنك  لتوفیرالطارئ  المشروع : ضمنھا من  البرامج من العدید تم ذلك من خالل 
لتعزیز القدرة على  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ؛مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ماوینفذھ للخدمات الحضریة المتكاملة 

 .في الیمن  ّیةفي المناطق الریفالصمود  

ارئ  الطمشروع الوالمشروع الطارئ لتوفیر الكھرباء في الیمن  لبنك الّدولي ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع: ا مشاریع 
   في الیمن یّة الحضرللخدمات 

  كھروضوئیة ّیة شمس  أنظمة  قدیمین: ت ملیون دوالر على مجال 50والذي تبلغ تكلفتھ المشروع الطارئ لتوفیر الكھرباء في الیمن ركز 
المناطق. یتم  تلك في   ّیة الحیو مرافق الخدمات ب  مدادات الكھرباءواستعادة إ  یّةالحضر والمحیطة بالمناطق  ّیةللمنازل الریف ةصغیر

إعادة   األمر  ولكن في بعض الحاالت استلزم ،على األسطح  ّیةالّشمس الّطاقةتحقیق ھذا األخیر بشكل أساسي من خالل توفیر حلول 
المشروع الطارئ  ولي أیًضا الدّ أطلق البنك  ،. والستكمال ھذا المشروعلھذه المرافق مولدات  استئجاریزل أو الدّ تأھیل مولدات 

  .ّیة الرئیس ّیة ملیون دوالر یتضمن مكونًا إلعادة الكھرباء إلى الخدمات الحضر 150بقیمة  المتكاملة في الیمن ّیةللخدمات الحضر
 . 2021لغایة مایو  للمشاریع حرزالمإلجمالي التقدم ا 11 الجدول  یظھر

 
 facilities-health-of-list-2020-dataset-herams-https://data.humdata.org/dataset/yemenالصحیة  لمرافق ا قائمة ،نسیق الشؤون اإلنسانیّةتمكتب  50
Bulletin-Cluster-Health-cluster/countries/yemen/Yemen-https://www.who.int/health- 2020یولیو   الصحیة، النشرة  العالمیة،  الصحة منظمة 51
.2020.pdf-July 

https://reliefweb.int/report/yemen/fuel-، 2019 في الصحیة المرافق على العالمیة الصحة منظمة وزعتھ الذي الوقود  ،نسیق الشؤون اإلنسانیّةتمكتب   52
distributed-health-facilities-who-2019، 2019 
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 53عدد المرافق العامة التي یدعمھا المشروع الطارئ لتوفیر الكھرباء والمشروع الطارئ للخدمات الحضریّة في الیمن: 11 الجدول

 المرافق  ر الحض الریف 54المجموع
 المدارس  81 233 314

 الجامعات  6 0 6
 یّة المرافق الصح/المراكز  98 218 316
 المستشفیات  43 0 43
 اآلبار /آبار المیاه ولحق 5 37 42
 الشوارع  إنارة 5 0 5

 المجموع  238 488 726

قامت   ،والمستشفیات والمدارس. باإلضافة إلى ذلك  یّةتم تنفیذ المشاریع في جمیع أنحاء البالد وركزت على المراكز والمرافق الصح
  الجامعات وكذلك  ،)ّیة في المناطق الریف(واآلبار   ّیةفي المناطق الحضر  ّیةبعض المشاریع بإعادة تأھیل حقول آبار المیاه الرئیس

في مرحلة  ال تزال   ّیةمن نصف المشاریع الریففي حین أن أكثر   ،ّیةمن جمیع المشاریع الحضر . تم االنتھاء تقریبًاإنارة الشوارعو
الحضریة   المناطق في  أماكیلوواط.  20-5 بین تتراوح  حیث  صغیرة نسبیااألریاف  في  المنفذة الّشمسیة الّطاقة مشاریع  قدرةفیذ. التن 

).  واآلبار  للمستشفیات  ،(على سبیل المثال  مستأجرةمولدات  یزل أو توفیر الدّ  ات ال سیما عند إعادة تأھیل مولد  -أكبر من ذلك بكثیر 
في المناطق    ّیةالّشمس  الّطاقةمن  میغاواط  5.8و ،ّیةفي المناطق الریف  الّطاقة من  میغاواط 5.4أضاف المشروع  ،عام بشكلٍ 

اعة من  سّ  میغاواط  24,140شراء وكذلك   ، فولت أمبیر  میغا 84. إجمالیة  رة تركیب مولدات دیزل بقد ضافة إلى باإل ، ّیةالحضر
 . المستأجرة  المولدات 

ویوضح عدد  ة الیمنی في المحافظات   ّیةمرافق الصحعلى ال 12 یركز الجدول ، لحاجةتھا لمدى تلبی و ،المشاریعلتعرف على توزیع ل
المشاریع التي یقوم بھا مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع في قطاع الصحة في ھذه   عن عدد  فضًال  ، عام بشكلٍ  ّیةالمرافق الصح

 المحافظات. 

 55عدد المرافق الصحیّة وتدخالت مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع في قطاع الصحة:  12الجدول

المشاریع في قطاع  تدخالت مكتب األمم المتحدة لخدمات 
 محافظة ال 56عدد المرافق الصحیّة الصحة 

 إجمالي  حضر  ریف حضر  ریف المجموع 
 أبین  174 17 191 7 2 9

 عدن  5 64 69 0 26 26
 الضالع  197 11 208 13 2 15
 المھرة  53 15 68 17 0 17
 حضرموت  342 100 442 24 13 37
 لحج  252 12 264 12 0 12
 مأرب  125 17 142 0 0 0

 شبوة  195 30 225 13 0 13
 طرىسق 22 5 27 0 0 0

 تعز 451 45 496 10 0 10
 عمران  289 22 311 9 5 14
 ذمار  364 21 385 16 7 23
 الحدیدة  393 68 461 2 17 19
 صعدة  175 12 187 11 2 13
 صنعاء  312 9 321 16 0 16
 البیضاء  172 13 185 10 0 10
 المحویت  199 7 206 12 0 12
 حجة  338 19 357 4 0 4

 إب 369 36 405 11 0 11
 ریمة  155 2 157 3 0 3
 الجوف  106 16 122 0 0 0

 العاصمة  أمانة  10 83 93 0 26 26
 المجموع  4,698 624 5,322 190 100 290

 
 . المتحدة لخدمات المشاریع استندت حسابات المؤلفین إلى بیانات من مكتب األمم 53
 ). الریفیة  المناطق في  مشروع 273و الحضریة المناطق  في مشروعان( اتالمناقص  قید ھي التي وتلك  التنفیذ قید  الزالت التي المشاریع تشمل 54
 2021مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع،  55
 facilities-health-of-list-2020-dataset-herams-https://data.humdata.org/dataset/yemenالمرافق الصحیة  قائمة، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیّة 56

https://data.humdata.org/dataset/yemen-herams-dataset-2020-list-of-health-facilities
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. إال أن  2021 شھر مایو  لغایة 290 بلغت في قطاع الصحة  الكھروضوئیة الشمسیة األنظمة أن مشاریع  12یوضح الجدول رقم 
  حوالي وكون٪ فقط من عدد المرافق. 5بما في ذلك تلك قید اإلنشاء، تمثل  المركبة،الحاجة ال زالت كبیرة، خصوًصا أن األنظمة 

إال أنھ لم یغط   ،واضح أنھ على الرغم من نجاح المشروع بشكلٍ  ھذا یعني ، الّطاقةالمرافق تقریبًا تكافح من أجل الوصول إلى  نصف
 سوى جزء صغیر من الحاجة. 

 ي الیمن  في الریف لصمود القدرة على ا لتعزیز  اإلنمائي مشروع برنامج األمم المتحدة 

تحاد األوروبي وتنفذه أربع وكاالت تابعة لألمم  من اال ةممول ، ثالث سنوات على یمتد والذي   ، المشروعھذا  من األولى  المرحلة 
. الھدف  والزراعة ّیة ومنظمة األغذ  ،العالمي ّیةاألغذوبرنامج  ، ّیةلوالدّ ومنظمة العمل   ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المتحدة:

المتضررة من األزمات من خالل دعم استقرار سبل   ّیةواالعتماد على الذات للمجتمعات الریف صمودللبرنامج ھو تعزیز ال ساسياأل
ي أربع  فالمشروع برنامج  من وليالمرحلة األ المستدامة. تم تنفیذ الّطاقة وتحسین الوصول إلى  ، والحكم المحلي  ،العیش والتعافي

 والحدیدة ولحج. محافظات: أبین وحجة 

للمدارس والمرافق   ّیةالّشمس نظام للطاقة  200تنص وثائق مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أن المشروع قدم أكثر من 
م  وت  ، لتمكینھا من تخزین اللقاحات ّیة للمرافق الصح ّیةالّشمس الّطاقة تم توفیر ثالجات تعمل ب  ،والمكاتب. باإلضافة إلى ذلك ّیة الصح

فرد.    6,000ألكثر من  النظیفة  المیاه لتقدیم ، من الكولیرا المتأثرةفي المواقع   ّیةالّشمس الّطاقة تعمل ب میاه لل ضختركیب أربعة أنظمة 
  بإنشاء االستثماروتشجیع النساء والشباب على   ّیة الّشمس الّطاقةالصغیرة واألسواق بأنظمة األعمال  اب أصح دعمكما قام المشروع ب 

 57صغیرة.  ّیة ّشمس  ّطاقةشبكات  

برنامج األمم المتحدة  ( تعزیز الصمود بناًء على تجربة  المستفادة روس الدّ أجرى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أیًضا تقییًما لألثر و
 تحسینات كبیرة بسبب المشروع بما في ذلك:  ھناك بأن  التقییم وأفاد   ).2019 ،اإلنمائي

 . بیئة عمل أفضل ؛الحضورنسبة ن ؛ تحس: زیادة كبیرة في عدد الطالبتعلیم ال •
  فرالسّ انخفاض تكالیف  ؛ّیةالتولید والطوارئ األساس ّیة تحسین رعا ؛ الخارجیة العیادات مرضى : زیادة عدد صحةال •

 .للمواطنیین
 ؛تقلیل األمراض التي تنقلھا المیاه ؛؛ تقلیل الوقت الالزم لجمع المیاه: إمدادات المیاهالمیاه والصرف الصحي والنظافة •

 . خفض تكالیف التشغیل والصیانة
 . ّیة ساھم في استدامة الوظائف الزراعمما   ؛انخفاض تكالیف التشغیل والصیانةزراعة: ال •
كبیرة   ر بنسبوف ؛ تحسین ظروف العمل والمعیشة ؛زیادة عدد ساعات العملوق والتوظیف: السّ و یّة األصول اإلنتاج •

 یزل. الدّ  باستخدام مقارنة

منظمة األمم المتحدة  و مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریعولي/الدّ ذكورة أعاله من قبل البنك الم  ّیةالرئیس المشاریعباإلضافة إلى 
ھناك مجموعة واسعة من المبادرات األخرى. على سبیل   ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكاالت الشریكة  58(الیونسیف)   لطفولةل

في   ّیة والحضر ّیة إلمداد المیاه في كل من المناطق الریف ّیةالّشمس الّطاقةب  نظاًما 37قام المجلس النرویجي لالجئین بتركیب  ،المثال
یزل الموجودة في المرافق. على  الدّ . وتركز الوكاالت األخرى على ضمان إمدادات الوقود لمولدات 2020ست محافظات في عام 

  12بتسلیم أكثر من  ،والشركاء  ةالصح  في قطاع  لطاتالسّ بالتنسیق مع  ،ّیةقامت منظمة الصحة العالم  ،2019في العام   سبیل المثال
مما ساعد على استمرار عمل النظام الصحي وإتاحة الوصول   ،مرفقًا صحیًا في جمیع المحافظات 189ملیون لتر من الوقود إلى 

 59. ّیة الصح ّیة الرعا خدماتإلى 

 نطاق الّشبكة خارج العمل  توسیع  6.5
  لمرافق  الكھرباء في الیمن. یتعلق األول بتوفیر  العامة الّشبكة  نطاق  خارج الّطاقة  خدمات  توسیع وتحسین ّیةھناك جانبان لكیف

 الصغیرة.  األعمال/لألسر والشركات  الّشبكةنطاق خارج   الّطاقةوالثاني بتوفیر  ؛ ّیةالحیو لخدمات ا

 الخدمیة   فقامرلل  الكھرباء  توفیر 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع وبرنامج األمم المتحدة  ولي/الدّ من قبل البنك  والمقدمة  سابقا  نقاشھا تم تيأحدثت المشاریع ال
المیاه والمستشفیات والمرافق   مرافق وال سیما  ،في الیمن ّیةفرقًا حقیقیًا في جدوى وتشغیل الخدمات الحیو   مشاریع أخرىاإلنمائي و

. حتى  الحقیقي االحتیاج من  جًدا  بسیط  جزء تالمس بالكاد  لإلمداداتالمعدل الحالي  أنتوضح األرقام  ،والمدارس. ومع ذلك ّیة الصح
من   حیث  ؛في البالد  ّیةمن المرافق الصح ٪ 5نجح في دعم حوالي لبنك الّدولي/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع لأكبر برنامج 

 
االطالع على  یرجى لمزید من التفاصیل،  .2021، يالیمن الریف  في  دالصمو  على القدرة تعزیز اإلنمائي،  المتحدة األمم برنامج 57

resilience.html-rural-https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/enhanced . 
   https://www.unicef.org/yemen/health الیمن، في الصحة برنامج الیونیسف،  58
   h2019 and https://www.unicef.org/yemen/healt-who-facilities-health-distributed-https://reliefweb.int/report/yemen/fuel أنظر  59

https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/enhanced-rural-resilience.html
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  50عن تمدید إضافي بقیمة  2021ولي في یونیو الدّ البنك  وآبار المیاه قلیلة بالمثل. لذا، فإن إعالن المدارس  یّةالمحتمل أن تغط
 مرحب بھ. المتكاملة في الیمن  ّیة دوالر للمشروع الطارئ للخدمات الحضرملیون 

. وقد حرص مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع على  ّیةفإن التحدي المتمثل في حجم الحاجة ال یزال یمثل مشكلة رئیس ،ومع ذلك
تقنیًا وتفي باحتیاجات   ّیة أن المواقع المختارة مجد للتأكد من ،لطات ذات الصلة طوال فترة تنفیذ المشاریعالسّ العمل بشكل وثیق مع 

لم تعطي   السلطات  إنربما یكون من اإلنصاف القول  ،على المستوى الوطني ،ومع ذلكوالمحتاجین.  الضعیفة  الفئات أكبر عدد من 
كان التركیز على   ،من ذلك . بدالً إعادة تأھیل قطاع الكھرباء  نھج مجملھا في  الّشبكة نطاق خارج   الكھرباء للمناطق تزویدب  ّیة األولو

  ّیةسواء المال  -من الضروري تخصیص موارد كبیرة  أنھ  إال. ّیة لمناطق الحضرل  لطاقةا تزویدب  الخاصة كبیرةال ّیةالتحت  ّیةاستعادة البن 
في المناطق   ّیة ال سیما للخدمات الحیو ،الّشبكةنطاق خارج  الكھرباء إمدادات لتوسیع  -  ّیةیاسات أو الموارد البشرالسّ أو المتعلقة ب 

  داخل كما أنھ سیساعد على معالجة التفاوتات الكبیرة  یر إنساني أكبر على المدى القصیر،. من المحتمل أن یكون لذلك تأث ریفیةال
 .البلد

  ،محسنة فحسب لتقدیم خدماتٍ  ّیة واإلدار ّیةخبراتھم التكنولوج المانحون یجب على الحكومة أن تصر على أال یكرس  ، للمضي قدًما
  ،في المستقبل  التي لدیھا القدرة على تنظیم وتقدیم مثل ھذه الخدمات ّیةبل یساعدون أیًضا في إصالح وبناء المؤسسات العامة الیمن 

 . ّیةإلى الجھات الفاعلة والمؤسسات الیمن  اكان تدریجًی السّ عادل وفعال لجمیع  بحیث یعود دور ضمان تقدیم الخدمات بشكلٍ 

 الصغیرة والمتوسطة   والمشاریع ل توفیر الكھرباء للمناز

  لالستثمارللقطاع الخاص  بیئةتشجیع تطویر  ،اوكذلك مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغیرھ ، وليالدّ حاولت مشاریع البنك 
بل قصة یأس.   ،في المناطق التي یسیطر علیھا الحوثیون. ھذه لیست قصة نجاح  یّةالّشمس الّطاقة . ازدھرت یّةالّشمس الّطاقة مجال  في
.  ّیة یزل مكلفًا للغاالدّ أصبح تولید الكھرباء من  ،ونتیجة لذلك ، 2015قامت سلطات الحوثیین بتحریر سعر الوقود في عام  فقد

ضئیل من إمدادات الكھرباء    فعلوا ذلك للحصول على قدرٍ  ةّی المنزل ّیة الّشمس الّطاقةفإن أولئك الذین یستطیعون شراء أنظمة  ،وبالتالي
 . تكالیفھ یزل ال یمكن تحملالدّ العامة وكان اإلمداد بوقود  الّشبكةانھارت فیھا  في بیئةٍ 

  ،الّطاقةال تزال شبكة الكھرباء العامة تحاول توفیر ، حیث  المعترف بھا دولیًافي المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة   مختلف الوضع
واسع وبسرعة في المناطق التي ال یزال بإمكانھا  على نطاقٍ  ّیةالّشمس الّطاقةلم تنتشر  ،على األقل في مناطق معینة. نتیجة لذلك

  ّیة الّشمس الّطاقةالصغیرة والمتوسطة في أنظمة  والمشاریعإذا استثمرت األسر   ،ومع ذلك. 60العام الّشبكةمن  كھرباءالالحصول على 
أسرع بكثیر من الوقت الذي سیستغرقھ إعادة تأھیل النظام   - فإن ذلك سیعزز رفاھیتھا وإنتاجیتھا على الفور  ، ألغراضھا الخاصة

  العامة  من المؤسسة  إذا توفرت الكھرباءفلمتوسطة. الصغیرة وا والمشاریعفإنھ یوفر خیارات لألسر   ،على ذلك العام. عالوةً 
من نظامھم الشمسي. وھذا یتیح لھم الحصول على   فیمكنھم استخدام كھرباء  ،إذا لم یكن األمر كذلك ؛فیمكنھم استخدامھا ،الكھرباء

الصغیرة والمتوسطة   والمشاریعفإن األسر  ،فع. باإلضافة إلى ذلكالدّ قدرتھم على تناسب مع احتیاجاتھم وفق الكھرباء التي ت  ّیةكم
  الكھرباء إنتاج. نظًرا ألن تكلفة العامة  الّشبكةالخاصة بھا ستقلل من طلبھا على الكھرباء من  ّیةالّشمس  الّطاقةالتي تستثمر في توفیر 

مكنھا من  وسی   لكھرباءللمؤسسة العامة ل ّیة االستدامة المالیحسن س الكھرباء  علىفإن انخفاض الطلب  ، عر الذي تُباع بھالسّ تفوق كثیًرا 
 التي تحتاجھا.  لى األماكن إتركیز الموارد على توصیل الكھرباء 

  أو  صغیرة  شبكاتالأو  معزولة ال یّةشمسلا الطاقة  أنظمة  نشر  طویرت  على بشكل استباقي  الحكومةیجب أن تشجع  ، لھذه األسباب
نطاق  خارج   ّیةالّشمسللطاقة  ّیة موات  یّة. یمكن للحكومة أن تساعد من خالل ضمان بیئة سیاسالصغیرة  والمشاریعللمنازل   ھجینة
 : یلي ما یستلزم ضمان فإنھ  بذلكوللقیام  . الّشبكة

ولیس فقط األلواح    ،ذلك جمیع أجزاء النظامبما في  -  المستوردة یّةالّشمس الّطاقة ضرائب على أنظمة ال من إعفاء منح •
التوصیالت الالزمة لبناء  ورة العمیقة والمحوالت والكابالت/الدّ على البطاریات ذات   ،وعلى وجھ الخصوص  ،ّیةالّشمس

 أنظمة فعالة. 
 . عبر الجمارك لھذه األنظمة  عبور سریع  تسھیلو  ،ّیةالّشمس الّطاقةعلى أنظمة  یّةجمركالرسوم ال من إعفاء منح •
  ذات منتجات یقدمون الذین ةالشمسی  ة منظأ تحدید مزودي تمكنھم من  ق الصغیرة والمتوسطة بطر والمشاریعتزوید األسر  •

نھار الكثیر ت من المحتمل أن   التيو ، المتاحة ذات الجودة الردیئة ّیة الّشمس الّطاقة. ھناك عدد كبیر من أنظمة عالیة جودة 
على   الموردین  اعتمادنتجات المستوردة أو . اعتماد المواصفات القیاسیة للمبعد االستخدام  قصیرة من الزمن منھا بعد فترةٍ 
یفكرون في   لمن مؤشر  سیعطي  االعتمادات بھذهموضوعي وإعالم الجمیع و  شفاف بشكل ّیةالجودة الفن  أساس معاییر

 الشراء. 
 .مستدامة ویحمي مصالح المستھلكینال تعمل بالطاقة  اعتماد إطار تنظیمي یعزز وجود شبكات صغیرة •
 والبطاریات سواء في الموانئ أو أثناء النقل ما بین المحافظات. إزالة القیود المتعلقة باستیراد األلواح الشمسیة   •

 
  الطاقة أنظمة انتشار  حول  تقریر.  Yemen’s solar revolution: Developments, challenges, opportunities (eadp.eu)  على االطالع التفاصیل، من لمزید  60

 . الیمن في الشمسیة 

https://eadp.eu/uploads/WP201902_Yemen_Solar_EN.pdf
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  الّطاقة أنظمة من  بالكھرباءد الذاتي للجمیع وتشجیع وتسھیل التزو ّیةإن إعادة توجیھ تركیز الحكومة نحو توفیر الخدمات األساس
 . الّشبكةداخل وخارج نطاق  ّیةالیمن  واألعمال  شركاتاحتیاجات األسر وال ّیةسیحدث فرقًا كبیًرا في تلب   ّیةالّشمس

 االستنتاجات والتوصیات  7
 

  الشمالیة  حافظات في الم   كبیر بشكلٍ  تضررتنجد مثًال أن شبكة الكھرباء العامة قد حادة.   الكھرباء في الیمن بأزمة  قطاع  یمرّ 
  زودت  والتي  والخاصة  61أو الكھرباء العامة  ّیة المنزل ّیةالّشمس الّطاقةمما ترك الیمنیین العادیین یدبرون أنفسھم بأنظمة  ،والوسطى

  الّشبكة ال تزال  ،التي تسیطر علیھا الحكومة  ّیةفي المناطق الرئیس .تكالیفھاكان بإمكانھم تحمل  حال في  ھذا ،باھظة الثمن بأسعار
الشدیدة   ّیة األضرار الجسیمة بسبب الحرب والقیود المال مع القدیمة  التحتیة  بنیةلا لذا، فأنوإن كان بمستوى أقل بكثیر.   ،العامة تعمل

. وبینما ال تزال  ةطویل  لفتراتو الكھربائي المتكرر لتّیارل ات مع انقطاع ، ضعیفة ّیة والموثوق  ، محدودة للكھرباء ّیةعني أن التغطی 
في  .  ّیة المحل السّ وثیق مع المج  ولھا فروع في العدید من المحافظات تعمل بشكلٍ  ،إال أنھا مجزأة ، تعمل المؤسسة العامة للكھرباء

كبد ت ت  ؤسسة؛ ولكن نتیجة ذلك ھي أن المیّةمنخفضة للغا  عند مستویاتٍ  فاتی التعر، تم تحدید سكان ال لتخفیف األعباء عن محاولةٍ 
 خسائر فادحة وتكافح من أجل القیام باالستثمارات الالزمة حتى إلعادة تأھیل المرافق القائمة. 

في بعض المدن (مثل عدن وحضرموت)   عللنقل والتوزی  ّیةتحت ال ّیةبن والجدیدة   كبیرة تمكنت الحكومة من تمویل إنشاء محطة كھرباء 
  فإن نجاح الحكومة في الحصول على منحة وقودٍ  ،. عالوة على ذلكعند تشغیلھا حدث فرقًا كبیًرا في إمدادات الكھرباءوالتي ست 

  تعریفة كبیر في ال لٍ دون الحاجة إلى تعدی  للكھرباء سیمكن من استمرار مستوى اإلمداد الحالي  ّیة عودالسّ  ّیةأخرى من المملكة العرب 
ھناك بعض نقاط   ،على المدى القریب. تستحق الحكومة الثناء لتركیزھا على القطاع ومحاوالتھا إلدارة أزمة معقدة. ومع ذلك 

 نذكر منھا:الضعف المھمة في النھج المتبع تجاه إعادة تأھیل قطاع الكھرباء. 

تلك التي لدیھا   أو في المناطق الحضریة  كانعلى تحسین امدادات الكھرباء  الجھود تركیز  كان.السّ األكبر من   إھمال العدد .1
سواء لضمان نتائج  ، اإلصالح  عملیةكان مدمجون في السّ  جمیعمن المھم التأكد من أن  الموارد المالیة مثل تصدیر النفط. 

 أو لتعزیز الثقة في الحكومة.  ّیةالبشر ّیةالتنم
الكبیرة التي تعمل بالوقود   الّطاقةاالستجابة على محطات  ركّزت االعتماد على واردات الوقود األحفوري.  یركزّ  .2

  ّیة (وھو أمر ثانوي ال محالة بالنظر إلى األزمات اإلنسان   يتغیر المناخالاألحفوري. وبغض النظر عن المخاوف بشأن 
یترك الحكومة عرضة لمتطلبات األسعار   األحفوري الوقودفإن تأمین تولید الكھرباء على   ،في الیمن) الّطاقة وأزمة 
بل سیساھم أیًضا في أمن   - المتجددة لن یكون أرخص فحسب  الّطاقة لع. التركیز األكبر على مصادر السّ لھذه  ّیةالعالم
 في الیمن.   الّطاقة

  ّیة منحة وقود سعودأدى نجاح الحكومة في الحصول على  إلى األمام لكنھ یفشل في حلھا.  یّة االستدامة المال یّة قضب یدفع  .3
  لتعریفةأعلى بكثیر من ا الكھرباء إنتاجالمتمثلة في كون تكالیف  ّیة األساس ّیةفإن القض ، أخرى إلى إغاثة القطاع. ومع ذلك

فإن ھذه   ،المنحةانتھاء بمجرد  ؛لم تختف -والوضع المالي غیر المستدام الناتج عن المؤسسة العامة للكھرباء  - المفروضة 
 . ستعود  المشاكل

ال سیما في بیئة   ،إلى زیادة مخاطر الفساد االكبیرة یؤدي حتمً  ّیةالتحت  ّیةإن التركیز على مشاریع البن  عرضة للفساد.  یبقى .4
 جید.  ابقة في نظام المشتریات تعمل بشكلٍ السّ  ّیةوالبیروقراط ّیة لم تعد الضوابط القانون 

في حین    ولة،الدّ  بواسطة الكھرباء توفیر النھج الحالي یركز على  ول أكثر كفاءة.ال یشجع القطاع الخاص على إیجاد حل  .5
یستطیع القطاع الخاص القیام   نال سیما فیما یتعلق باألشیاء التي ال یستطیع أو ل ،ولة بالتنفیذالدّ أنھ من الضروري أن تقوم 

. في الظروف  على إیجاد حلول أكثر كفاءة الخاص القطاع  منتشجیع الجھات الفاعلة على نفس القدر من األھمّیة فإنھ  ،بھا
أكثر من   الخاصالقطاع  منولة الكثیر من خالل تغییر الحوافز للجھات الفاعلة الدّ قد تحقق  ،امالًی  تأزمةالم التي ّیةالحال

 تحقیقھا من خالل أنشطتھا الخاصة. 
بین  الّطاقة جرت معظم المناقشات حول سیاسة   وتقدیمھا.  اإلصالحات /في تصمیم الحلول فعال  بشكلٍ ال تشرك المواطنین  .6

  أوالحلول   بعض ھذا النھج على خطر أن  ینطوي . ّیة ولالدّ الحكومة والمستثمرین والحكومات المانحة والمؤسسات 
 جید مع احتیاجاتھم. كان أو قد ال تتوافق بشكلٍ السّ دى المعتمدة لن تكون مقبولة لاإلصالحات 

ال   -  ّیة الحال ّیةالتحت  ّیةالتركیز على مزیج من إعادة تأھیل البن   األفضل أوالً تشیر تجربة البلدان األخرى في مواقف مماثلة إلى أنھ من 
نطاق   على ماراالستث  باإلضافة إلى تسھیل  - أو الجودة  ّیةسیما حیث یمكن لالستثمارات الصغیرة أن تحدث فرقًا كبیًرا في التغط

بسرعة. إذا كانت الیمن ترغب   العمل  على  القدرةمعینة من   من قبل المجتمعات لتمكینھا من استعادة درجةٍ  من أسفل إلى أعلى صغیر
والتحرك نحو قطاع مالي    یّةوتحسین الموثوق ،)ّیة أوسع بكثیر للمنافع من الكھرباء (بما في ذلك المناطق الریف ّیة في تحقیق تغط

 مثل ھذا النھج سیحتاج إلى:  جدید.  فإنھ یحتاج إلى نھج ،مستدام ومرفق مع الموارد للحفاظ على األصول واالستثمار في المستقبل

 ؛احتیاجات جمیع المواطنین  ّیةلضمان تلب  في عملیة اإلصالح المجتمعات  اشراك •
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 ؛كبر للموارد المتجددةأ یزل وتشجیع استغاللٍ الدّ تقلیل االعتماد على  •
 ؛كبیر تسھیل مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتشجیع المنافسة لخفض التكالیف بشكلٍ  •
 یاسات المعتمدة السّ والمساءلة فیما یتعلق باالستثمارات العامة و یّةضمان الشفاف •
ع ووضع اللوائح والسیاسات  ی راتنفیذ المش ،الّطاقة، وخاصة في مجال تخطیط الّطاقةتعزیز القدرة المؤسسیة في قطاع  •

 الداعمة
 . یّةلالنتقال إلى االستدامة المال ّیةتقدیم خطة متوسطة األجل ذات مصداق •

   یّة واآلفاق المستقبلالعامة  یاسة السّ توصیات  7.1
  ترتیب على أساس  التوزیع المرتبطة بھاو للنقل  ّیة التحت  ّیةوالبن جدیدة ة محطبناء أو   إلعادة التأھیل المالیة الموارد  قدیمت  •

 ) منفق  والر األمریكيالدّ مضاف/ میغاواط (  فضل عائدألالمشاریع  
 الّطاقة على سبیل المثال عن طریق مراجعة طبیعة اتفاقیات شراء  حافز الستخدام أكثر كفاءة للوقود الموجود جود  ضمان •
 الطبیعيعلى سبیل المثال الغاز  التحول إلى الوقود األحفوري األقل تكلفة على تشجیع  •
  التولید  أنظمةو الكبیرة بالمشاریع – وطاقة الریاح  ّیة الّشمس الّطاقة على سبیل المثال تجددة الم  الطاقة حلول ر في استثماال •

وھذا یتطلب خلق بیئة مواتیة لالستثمار، بما في ذلك: اعتماد إطار   . مناسب ذلك یكون حیثماصغیرة  الشبكات الو  موزعال
 وتوفیر الحوافز وآلیات التمویل  وتنظیمي،قانوني 

بكة ذات الطلب  من خالل تحدید المناطق الریفیة خارج الشّ  المثال،على سبیل  لى الكھرباء عصول ح ال مستوى  تحسین •
 الخاص  القطاع الستثمارات المرتفع على الكھرباء والتي ستكون مجدیة 

  ّیة التجار فاتی التعر ماح ب السّ و متیازات ا منح من خاللتجاري  بشكل لكھرباء ل   اإلضافي مداد بإإنشاء إطار تنظیمي یسمح  •
 ) واألعمال الشركات (مثل  محددین لمستھلكینفي أوقات معینة من الیوم أو 

 ّیةعلى سبیل المثال من خالل حوافز االمتیازات أو المرافق المحل  والتحصیل الفوترة تحسین ل   ّیةآلیات تجریب  •
  خدمة  تحسینھذه اإلصالحات ب  عالقة ب  للتعریفالمواطنین  مع تواصل الو  یّة المستقبل تعریفةإلصالحات الإطار  وضع •

 الكھرباء
 الّطاقة لجمیع استثمارات ومشتریات  نشر العقود  •
على سبیل المثال   الّشبكة نطاق  خارج  تقع  التي  یة مرافق المجتمعلبا الكھرباء غطیةوسیع نطاق ت لت ر ث تكریس موارد أك •

 . والمستشفیات ّیة العیادات الصح كذلكالمیاه لإلمداد المنزلي و ضخ  مرافق 
  عات الجماالمعتمدین و  یّةالّشمس الّطاقة ومقدمي خدمات   والبنوك  الروابط بین مؤسسات التمویل األصغر االستفادة من  •

 .لتوسیع الكھرباء لالستخدام اإلنتاجي على سبیل المثال للمزارعین یةالمجتمع

 الفوائد والتحدیات المرتبطة بمجموعة من اإلصالحات المحتملة.  4الملحق یوضح 

تمثل التوصیات المذكورة أعاله أجندة شاملة إلعادة تأھیل وإصالح قطاع الكھرباء في الیمن. من المفھوم أن التركیز الكبیر حتى  
لكي تؤدي اإلصالحات   ،. ومع ذلكلید واالستثمارات في التو  ّیة تمویل إعادة تأھیل األصول الحال - اآلن كان على أول ھذه األنشطة 

ال یمكن القیام بكل اإلجراءات في   ،یّةالواقع ّیة من الضروري أیًضا معالجة اإلجراءات األخرى. من الناح ،إلى تحسینات مستدامة
 نفس الوقت. لذلك یُقترح أن یتم تنفیذ اإلصالحات على النحو التالي: 

 تغییر فوري 

 البنى التحتیة الموجودة  تأھیلإعادة  •
 بكفاءة عالیة  لوقودا ھالكالست حوافز  تقدیم •

من الضروري أیًضا البدء فوًرا في تحسین   ،. ومع ذلكیّةالنقل الحالو التوزیععادة تأھیل معدات التولید وإلالعاجلة ھي  ّیة األولو
من خالل إعادة التفاوض بشأن اتفاقیات شراء   ،من القطاع الخاص الكھرباء  منتجيال سیما من قبل  ، الحوافز لالستخدام الفعال للوقود

 . الّطاقة

 (خالل عام واحد)  األجل إصالحات قصیرة 

 الّشبكة  نطاق  خارجالواقعة  الھامةلمرافق  ل الكھرباء غطیة ت التوسع في  •
 للقطاع الخاص  اتمتیازا تنظیمي لمنحإطار إعداد  •
 تحصیل الو ة رت الفو عملیة حسینت  •
 المشتریات  عقود نشر •

العامة   الخدمیة   لمرافقل الكھرباء أكبر على ضمان توفیر یجب أن تشیر الحكومة بوضوح إلى نیتھا التركیز بشكلٍ  ،خالل العام األول
ولیین لتوسیع برنامج الدّ المیاه. یجب أن تعمل الحكومة مع المانحین  مرافق و  ّیةوال سیما المراكز الصح ،الّشبكةنطاق خارج تقع  التي
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  أو العامة للكھرباء االمتیاز لفروع المؤسسة حق لتجربة منح ّیة س التنظیمیجب أن تعد األس  ،والفعال. وفي الوقت نفسھالعمل الحیوي  
  ّیة یجب على الحكومة أن تشیر إلى التزامھا بالشفاف ،. أخیًراالتحصیل الدفع و عملیةوعداد الفواتیر إلووضع آلیات مناطق معینة 

 . قود العامة إلعادة التأھیلومكافحة الفساد من خالل نشر جمیع الع

 (في غضون ثالث سنوات)   األجلإصالحات متوسطة 

 تعریفة إصالحات ال •
 األرخص  لوقودل التحول  •
 الّشبكة نطاق خارج  للمناطق المتجددة  الّطاقة توسیع مصادر  •

أي من الخطط   ال تعكسلألمام إلعادة تأھیل القطاع.  ّیةیجب على الحكومة وضع خطة واقع  ،نوات الثالث المقبلةالسّ على مدى 
یمكن تحقیقھا على المدى   یجب أن تركز ھذه الخطط على حلولٍ  ،من ذلك الطموحة المكتوبة قبل الحرب واقع الیمن الیوم. وبدالً 

یزل إلى  الدّ لتحول من ولي. وتشمل ھذه التدابیر االدّ تمع من المج بدعمٍ و ّیة أساسي من الموارد المحل ویلھا بشكلٍ القریب والتي یمكن تم
  الّطاقة لشبكة وحلول ا ب  تبطةرالم الكبیرة یّةالّشمس الّطاقة  مشاریع ال سیما  ،المتجددة الّطاقةتوسیع نطاق حلول  ؛تولید أكثر كفاءة

ھذا   الوقت. مع  الكھرباءخدمات الموزعة لالستخدام اإلنتاجي. ووضع خطة لإلصالح التدریجي للتعریفات مرتبط بتحسین   ّیةالّشمس
 الشعب الیمني.  ّیة كبیرة في رفاھ اإلجراءات ممكن ومستدام وسیؤدي إلى تحسیناتٍ  في التسلسل  

  عدالةوال تشغیلي تحسن المثال،والمبادئ (على سبیل   سالیبیجب أن تبدأ عملیة اإلصالح الشامل بتحدید مجموعة من األ أخیًرا،
م  ودعماإلصالح،  عملیةتسھیل على  یعمل قائد سیاسي  وجود حاجة إلى ال  تبرز والقبول،واالستدامة المالیة). لضمان التنفیذ الفعال 

. من المھم إشراك جمیع أصحاب المصلحة للعمل معًا لتطویر خطة عمل مشتركة لإلصالح.  الفنیینفنیین وغیر مستشارین  قبلمن 
المستھلكین.  ممثلین من القطاعین العام والخاص باإلضافة إلى فنیینفنیین وغیر   شخاصأیجب أن تشمل قائمة أصحاب المصلحة 

التقییم الدوري لعملیة اإلصالح سیمكن التعلم   كما أن مبتكرة أثناء عملیة اإلصالح. أفكار  تبنيوتجریبیة مشاریع  عملینبغي و
 ). 8 البیاني الرسم  انظر والتحسین المستمر (

 

  

وضع المبادئ • 
والنھج

سّھل تعیین قائد ی
عملیة اإلصالح

إشراك أصحاب 
المصلحة

وضع خطة 
مشتركة

االبتكار 
والتجربة

فالتعلم والتكیی

 دورة عملیة اإلصالح :  8الرسم البیاني 
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 2020لكھرباء حسب المحافظات لعام مقابل االمدفوعة  مبالغ: ال1ملحق 
  

إجمالي  
المتأخرات  
(ملیون  
 لایر یمني)

التراكم  
الّسنوي  

للمتأخرات  
(ملیون لایر  

 یمني)

نسبة  
المبیعات  
المدفوعة  

 بالفعل 

المبیعات  قیمة 
لكل وحدة  

(لایر 
یمني/كیلوواط 

( 
 

متوسط المبیع  
لكل مشترك  
(كیلوواط  

 ) مشتركساعة/ 

المبیع (لایر قیمة 
 یمني)

  مبیعةالّطاقة ال 
 (كیلوواط ساعة) 

عدد  
 المحافظة  المشتركین

 عدن 187,260 835,375,058 25,644,114,215 4,461 31 55٪ 11,399 67,198

  حضرموت 115,156 519,422,700 15,944,002,660 4,511 31 48٪ 8,168 27,279
 الوادي  -

  حضرموت 134,598 527,092,220 17,322,277,856 3,916 33 53٪ 7,873 34,103
   الساحل -

 لحج 86,292 135,095,933 4,018,784,735 1,566 30 41٪ 2,382 16,115
 أبین  37,422 94,302,636 2,682,709,779 2,520 28 28٪ 1,918 10,864
 شبوة  57,351 99,883,842 2,506,051,498 1,742 25 59٪ 1,080 3,816
 الضالع  48,350 20,538,573 472,734,254 425 23 30٪ 301 3,407
 المھرة 19,166 127,515,732 3,476,182,049 6,653 27 72٪ 843 2,296
 مأرب 21,105 94,239,441 3,494,271,636 4,465 37 46٪ 1,864 5,295
 لودر 27,618 15,975,791 353,689,384 578 22 35٪ 229 2,825

 المجموع 734,318 2,469,441,926 75,914,818,066 3,363 31 ٪ 52 36,057 173,199
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 : تجربة إصالح قطاع الكھرباء في مصر 2الملحق 
  الّطاقةالعدید من منتجي  دخول على الرغم من  ،1962یخضع قطاع الكھرباء في مصر لسیطرة الحكومة منذ تأمیمھا في عام  

مرفق الكھرباء  جھاز تنظیم و  ،المتجددة الّطاقة زارة الكھرباء والحق. یتكون الھیكل المؤسسي من و في وقتٍ  المستقلین ّیةالكھربائ 
  لنقل الكھرباء ّیةالمصر الّشركة و ،تولید) شركات 6وشركات توزیع   9(تشمل  القابضة للكھرباء الّشركةو ،المستھلك ّیةحماو

 . ّیةالكھرومائ  الّطاقة و  یّةالمتجددة والنوو الّطاقة باإلضافة إلى ثالث ھیئات مسؤولة عن مشاریع 

إلى تفاقم ھذه  أدت عدة عوامل . الّطاقةحاد في إمدادات  عانت مصر من انقطاعات متكررة في الكھرباء ونقٍص  ، 2011 عام في
عن   فضًال   ،للتولید والنقل ّیةالتحت  ّیةوتقادم البن  ،وانخفاض إنتاج الغاز الطبیعي  ،الّطاقةبما في ذلك زیادة الطلب على  ،المشكلة

  أدت الى  ملیار دوالر) والتي 6.2یون الكبیرة المستحقة لشركات إنتاج الغاز (تصل إلى الدّ بسبب   الّطاقة االستثمار المحدود في قطاع 
 جدیدة.  ّیةوغاز  ّیةوقف تطویر حقول الغاز المكتشفة حدیثًا أو التنقیب عن موارد نفط

 بما في ذلك:   الّطاقةنفذت مصر إصالحات كبیرة لالستجابة لنقص الوقود و ،2014منذ عام 

تكلفة اإلنتاج بحلول عام   الكھرباء  تعریفةالوقود والكھرباء لضمان أن تعكس  إمداد  شاملة إلصالح ّیة اعتماد خطة تدریج )1
غیر المتعلقة    ّیة(وغیرھا من اإلعانات االستھالك  ّیة یوفر تحویالت نقد ّیةاجتماع ّیة. وقد ترافق ذلك مع نظام حما2022

) للفقراء. تم اإلعالن عن اإلصالحات وحاولت الحكومة بناء إجماع عام حول ضرورة اإلصالح من خالل تقدیم  الّطاقة ب 
 . تعریفةرتفاع المبررات واضحة ال

خنة) وتم بناء السّ ویس (في السّ راد جدید على خلیج لزیادة واردات الغاز الطبیعي. تم بناء مرفق استی  ّیة إعطاء األولو )2
بدأت اإلنتاج في عام  وطبیعي ال غاز لل كبیرة أعلنت مصر اكتشاف حقول ،2015. في عام التغویزوحدتین عائمتین إلعادة 

 كبیر.  نخفاض واردات الغاز بشكلٍ مما أدى إلى ا 2018
تعجیل  طویلة األجل. وشمل ذلك   ّیةوخطة التنم ّیةریع" للمشاریع الفور السّ توسیع قدرة التولید من خالل مخطط "المسار  )3

  3.6ة دروتركیب محطة جدیدة بق ، قبل منتم التخطیط لھا كان قد  غیغاواط  3.2حطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة تركیب م
  ،ورة المركبة. باإلضافة إلى ذلكدّ ورة المفتوحة إلى محطات الدّ عن تحویل محطات توربینات الغاز ذات  فضًال  ،غیغاواط

مما أدى   ،ّیةملیار یورو) إلى القدرة اإلجمال 6(بتكلفة غیغاواط   4.8 ركبةم تمت إضافة ثالث محطات طاقة ذات دورة 
 كبیر. إلى تحسین قدرة التولید بشكلٍ 

. أصدرت مصر    المتجددة الّطاقةمشاریع ب  ستثمارلاللقطاع الخاص االمتجددة من خالل تشجیع  الّطاقة تسریع التحول إلى  )4
  ّیة الكھروضوئ  ّیة الّشمس الّطاقة من  لكلٍ  (تعریفة التغذیة)  ّیة التفضیل تعریفةالالذي أطلق برنامج  203/2014 القانون رقم

(مجمع بنبان   ّیةالكھروضوئ  ّیة الّشمس الّطاقة من   میغاواط 1,465 وطاقة الریاح. أدى ذلك إلى تطویر القطاع الخاص لـ
  میغاواط  1,500و 2017إلى  2015ویس من السّ في خلیج  ّیة من مشاریع طاقة الریح میغاواط 250و)  ّیة الّشمسللطاقة 

بینما  ،2019/ 2018بحلول اواط غیغ 58.4ن إجمالي قدرة التولید إلى . وزادت ھذه الجھود م2019عام  ّیةبحلول نھا
 . ٪80حوالي یصل  ا یوفر ھامش احتیاطي مم ،غیغاواط 31.4بلغ ذروة الطلب 

كل أو جزء من احتیاجاتھم من  ّیةلتلب  ّیة الّشمسصافي لتشجیع العمالء على تركیب محطات للطاقة القیاس الاعتماد برنامج  )5
 .  الّشبكة أي فائض في  ّیةماح لھم بتغذالسّ الكھرباء و

   ّیةیون المتراكمة لشركات إنتاج الغاز األجنب الدّ إعادة جدولة  )6

 تقدم عدة دروس مفیدة:   الّطاقةفي إصالح قطاع  ّیةولي أن التجربة المصرالدّ یرى البنك 

  ّیة وجودة الخدمة. ھذا شرط أساسي مسبق لبناء الثقة والمصداق الّطاقة تحسینات مسبقة في إمدادات  تعریفة یتطلب إصالح ال •
 عم. الدّ في إصالحات 

اإلصالح یساعد على تقلیل   عملیة قبل  المدى جدول زمني لإلصالح متوسط  إعالنیاسة من خالل لسّ لإن توفیر وضوح  •
 عدم الیقین. 

ألن أسعار الغاز والكھرباء مرتبطة ارتباًطا   ّیةیعد التنسیق بین تخطیط وإصالح قطاع الكھرباء والغاز أمًرا بالغ األھم •
 وثیقًا.

استثمارات القطاع   ة بواسطیاسة فیما یتعلق بالقطاعات التي یجب استھدافھا السّ في  من الضروري الحصول على وضوحٍ  •
المتجددة والنفط والغاز في حالة مصر) مقابل تلك التي سیتم االحتفاظ بھا الستثمارات القطاع   الّطاقةالخاص (مصادر 

فعالة   ات مناقص ّیةوتأمین عمل ، اھتمام من القطاع الخاص كسب و  ،العام. یساعد ذلك على ضمان توافق أصحاب المصلحة
 . في الوقت المناسب  لألصول تسلیممع 

صعبة    ّیةح قطاعیجعل من الممكن اتخاذ قرارات إصال المستقرة ّیة لقیادة التكنوقراطاسي القوي المقترن بای السّ إن االلتزام  •
 المجتمع المدني لى الرغم من عدم وجود حوار قوي مع ع ،تنفیذال

 إضافي خالل فترة قصیرة:  تولید من المھم تسلیط الضوء على بعض العوامل الفریدة التي مكنت مصر من تثبیت ،ومع ذلك

 . ّیةجیدة وخیارات تمویل وقدرات فن   ّیةتحت  ّیةتتمتع مصر باستقرار سیاسي واقتصادي وبن  •
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التي تعمل   الّطاقة تعزیز قدرات التولید بمزید من محطات  مناالكتشافات الجدیدة للغاز الطبیعي  تمكنت مصر من خالل  •
 . بالغاز باستخدام الوقود الرخیص المتاح محلیًا

القطاع  ستثمارات االتنظیمي إلى جذب  لإلطار اعمة وانخفاض مستوى عدم الیقینالدّ یاسات السّ أدى وجود الحوافز و •
 . الخاص

 . متاحة ویمكن الوصول إلیھا الّطاقةكانت األرض المخصصة لمشاریع  •
كثیفة االستھالك   یّةكان والعدید من األنشطة االقتصادالسّ من  كبیرٍ  في مصر مرتفع نظًرا لوجود عددٍ  الّطاقة الطلب على  •

 . للطاقة
 
 مصدر: ال
 

 سواق  المتاحة لتحقیق تكامل األح والتحدیات والفرص المالم: العربیة مصرجمھوریة ). تحریر قطاع الكھرباء في 2020كابسارك. ( -
 یّة مصر العرب یّةحالة جمھوردراسة   – الّطاقةمن إصالح قطاع  الدروس المستفادة). 2020. (الدولي بنك  ال -
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 "على الھامش"  تعریفةإصالح ال أسالیب: 3الملحق 
 یمكن من خاللھا إجراء إصالحات على الھامش: ھناك أربع طرق مختلفة 

 حسب نوع العمیل 

بینما یظل البعض اآلخر في   ،لإلنتاج لتكلفة تعكس ا تعریفاتل فئات معینة من العمالء إلى ھي نق تعریفة أسھل طریقة إلصالح ال
لكل   لایر یمني 70صناعیین یدفعون  المن المعروف بالفعل أن العمالء التجاریین و ،فئات تعریفات مختلفة. على سبیل المثال

زال أقل  ت ال  ھذه التعریفة  (على الرغم من أن  السكني القطاع  من أعلى بكثیر من المستوى الذي یدفعھ العمالء وھو  - كیلوواط ساعة 
نقل عدد صغیر نسبیًا من العمالء الصناعیین والتجاریین  المجديیكون من  ،من األحیان ). في كثیرٍ التكلفة الفعلیة لإلنتاج بكثیر من

الجودة وأكثر   ّیةعال . یمكن أن یكون ھذا مصحوبًا بخدمةٍ بشكل كامل تعریفة المن تغییر مستوى  كثرلتكلفة أا تعكس إلى تعریفات 
 لھؤالء العمالء.  ّیة موثوق

ربما   ،وبالتالي ، غیر الموثوقة الطاقة  تجاهخاص   العدید من العمالء الكبار حساسون بشكلٍ یتمثل أحد التحدیات في ھذا النھج أن 
إلى تسریع  العمالء من فئات على ھذه ال تعریفةتمیل زیادة ال د فق. من مصادر أخرى بطریقتھم الخاصة بھم   الّطاقة بتوفیر مواوقی 

  واألعمال على الشركات  ّیةعال ةتعریففإن فرض  ،العامة وفقدان عمالء مھمین للمرافق. عالوة على ذلك الّشبكةمن  م خروجھ
یتم اعتماد ھذا الخیار على أفضل وجھ   ، مما قد یكون لھ آثار على ربحیتھا ومستویات توظیفھا. لذلك ،یزید من تكالیفھا التجاریة

لتجنب خروجھم من   ،كبیر لھؤالء العمالء بطریقة تعزز إنتاجیتھم بخدمة محسنة بشكل ّیة عندما یكون من الممكن االلتزام بمصداق
 النظام. 

 عن طریق تزوید الوقود 

منحة. یتم توفیر جزء من ھذا الوقود  الھناك طریقة أخرى لتمكین اإلصالح الھامشي وھي استغالل اإلمداد المحدود للوقود في 
سیكون من الممكن تغییر طبیعة  ،التفصیل أدناه)ب مناقشتھ سیتم یزل. كما ھو مذكور أعاله (والدّ للقطاع الخاص لتشغیل مولدات 

ساعة التي ینتجونھا بالفعل. إذا   فع لھم فقط مقابل الكیلوواط الدّ تم القطاع الخاص بحیث ی  الكھرباء من دي مع مزو الّطاقةشراء  ّیةاتفاق
اعة طوال أیام  السّ على مدار  الّطاقةمن القطاع الخاص لتولید  نتجي الكھرباء فلن یكون من الضروري توفیر الوقود لم ،تم ذلك

  ،اعة التي یتم توفیرھا بالفعل. ومع ذلكالسّ  للكھرباء ستدفع فقط مقابل كیلوواط ألن المؤسسة العامة  ، ر مبلغ أقلمما یوف -األسبوع  
من القطاع الخاص المستعدین  الكھرباء نتجيأعلى بكثیر لممنح مقابل  المعدلة أیًضا على  الّطاقةشراء  ّیة یمكن أن توافق اتفاق

  سعرللحصول على الوقود الخاص بھم. ھكذا، سیكون الجزء األكبر من المدفوعات لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص بال
المؤسسة   ولكن سیكون لدى   ؛للتولید بالوقود الذي توفره المؤسسة العامة للكھرباء -  الّطاقة شراء   ّیة "المنخفض" الحالي بموجب اتفاق

 للحصول على الوقود.  منتج الكھرباءیشمل التكلفة التي یتحملھا  یتم دفعھا بسعرٍ  ّیة العامة للكھرباء خیار طلب طاقة إضاف

  منتجسیشجع  ،أطول. ثانیًا  سیسمح بتقنین منحة الوقود مما سیمكنھا من االستمرار لفترةٍ  ،العدید من المزایا. أوالً  لذا، فإن لھذا النھج
نتجي الكھرباء من  سیوفر لم ،نھًجا أكثر استدامة. ثالثًا ّیةوالذي یعد في النھا ، على إنشاء آلیات لتزوید الوقود الخاص بھ الكھرباء

ذا تم  إ ،نظًرا ألنھم سیدفعون مقابل الوقود اإلضافي. وأخیًرا ،ا قویًا لتولید الوقود بكفاءة وتقلیل استخدام الوقودحافزً  القطاع الخاص 
 بینما ال یوجد حالیًا مثل ھذا الحافز.  ،ّیةلتولید طاقة إضاففسیوفر ذلك حافًزا  ، مناسب اإلضافي بشكلٍ  أعلى للتولید  مقابلاختیار 

الوقود،  تكلفة  شامًال  ،أعلى بكثیر قابلبم اإلضافي  التولیدلكي تتمكن المؤسسة العامة للكھرباء من دفع تكالیف ، ّیةلب السّ  ّیةأما من الناح
  ّیة اإلضاف الّطاقة أعلى عن  قابلبم المنتجین للكھرباءستكون فقط تعویض   ّیةنظًرا ألن الن  ،. ومع ذلكمع الوقت تعریفةالتعدیل  یجب

.  قلیلة تعریفة الفي   ّیةفقد تكون الزیادة الضرور ، التي یتعین علیھم تولیدھا بناًء على الوقود الذي یتلقونھ مجانًا) الّطاقة (عالوة على 
زادت الحاجة إلى المزید من الكھرباء   ،التي یریدونھا. وكلما زاد طلبھم ّیة للعمالء بتحدید مقدار الكھرباء اإلضاف ھذاسیسمح 
  ،الكھرباء المتاحة بواسطة المؤسسة العامة للكھرباء ّیةمن تحدید كم ولكن بدالً   -  ّیةالفاتورة اإلجمال تفعستروبالتالي  ، ّیةاإلضاف

أو تستھلك أقل وتدفع أقل.   ؛ أعلى سیسمح مثل ھذا الترتیب للمستھلكین باختیار ما إذا كانوا یریدون دفع المزید وشراء كھرباء بتكلفةٍ 
غالبًا ما یُنظر   -غالبًا ما یكون لھا طلب كامن كبیر على الكھرباء  ّیةلكملمن البلدان األخرى إلى أن األنظمة المقیدة تجارب تشیر ال
 ن مھم في الخدمة. ھذا الطلب على أنھ تحس ّیةإلى تلب 

عتمد على مدى الطلب اإلضافي من  المطبقة ت  تعریفةالفإن اإلصالح الھامشي من خالل تقیید إمدادات الوقود یعني أن  ،الحظ لسوءِ 
ألنھ إذا طلب العمالء   ،ما بالنسبة للعمالء األكثر فقًرا  غیر عادل إلى حدٍ األمر على انھ ھذا ینظر ل ،فع. لذلكالدّ قبل القادرین على 

فإن اإلصالح على الھامش   ،ومع ذلك  .62بما في ذلك الفقراء  ،لجمیع العمالء سترتفع تعریفةالفإن  ،الّطاقةالمزید من األفضل حاًال 
  تولیدھامشي لدفع تكالیف ال بشكلٍ  فات ی التعراإلضافي مع زیادة  تولیدمن خالل إمدادات الوقود ھو وسیلة قابلة للتطبیق لتحفیز ال

 . اإلضافي 

 
قیاس من غیر المرجح أن   قنیةلكن ھذا یتطلب ت -تعریفة لمستویات مختلفة من االستھالك على مستوى األسرة لل سقوف   من الناحیّة النظریّة، یمكن حل ھذه المشكلة من خالل وجود 62

 تكون موجودة في الیمن. 
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 الموقع  وفق

تفاق مع مجتمع أو  إلتنفیذ نھج اإلصالح على الھامش ھو التوصل إلى  ّیةالفن  ّیة سھل من الناحاأل للجدل ولكن األسلوب األكثر إثارةً إن 
.  أمر بسیط وواضح نسبیًا ّیة على مستوى وحدة التغذدقة تكنولوجیا القیاس  ضمان. كھرباءالب   المحطات  تغذیھا نفس منطقة معینة 

أعلى لإلمداد (على سبیل   ّیةأعلى على المنطقة (المناطق) المختارة ولكن بناًء على االلتزام بمصداق تعریفاتٍ یمكن بعد ذلك تطبیق 
یمكن   ،الّشبكة ّیة من بق الكھربائیة قدرة الفي الیوم). لتجنب استیالء ھذه المنطقة على  مداد اإلساعات  معین من  ضمان عددٍ  ،المثال

  ّیة اإلضاف تعریفة الباالعتماد على إیرادات  - على النحو الوارد أعاله  -أعلى   قابلبمالقطاع الخاص من  یّةاإلضاف الّطاقةالتعاقد على 
 التي تم جمعھا. 

حتى إذا كانت ھناك بعض العملیات  ، علیھا سیاسي. قد ال ترغب المناطق في فرض تعریفة أعلى یعتبرالتحدي في ھذا النھج 
فسیتم فرض   - ما إذا كان ینبغي تضمین منطقتھم أم ال یعبروا عن رأیھم التي یمكن من خاللھا للناس أن  ّیةأو التشاور ّیةیمقراطالدّ 

ییر أم ال. یمكن أن  سواء صوتوا لصالح التغ  ،ّیةأو المحطة الفرع ھذه ّیة وحدة التغذخدمھم ت القرار النھائي على جمیع أولئك الذین 
 . تعریفةالاعتماًدا على حجم زیادة  ، یؤدي ھذا إلى االستیاء والمعارضة

 وقت االستخدام   وفق

المعتادة  تعریفةیمكن للعمالء الحصول على الكھرباء بال في التمییز حسب وقت االستخدام، حیثإصالح التعریفة  في  یتعلق ھذا النھج
یجب اإلعالن عن  . 63أعلى بكثیرتكون  ،محددةاعات سّ  فإن التعریفة خالل  ،معینة من الیوم. ومع ذلك إذا تم استھالكھا في أوقاتٍ 

جید بحیث یكون للناس خیار إیقاف تشغیل األجھزة أو تقلیل استھالكھم خالل ھذه الفترة إذا رغبوا في    المرتفعة بشكلٍ  تعریفةھذه ال
أعلى   تعریفةخالل ھذه الفترة سیحصلون على  الكھرباء ولدونالذین ی  الخاصالقطاع  منمنتجي الكھرباء فإن   ،كر أعالهذلك. كما ذُ 

سیوفر ھذا حافًزا   ،مرة أخرى  64من مواردھم الخاصة خالل ھذه الفترة (أي لیس من الوقود الممنوح لھم).  بكثیر للكھرباء المولد
  من الیوم  ألن االستھالك خالل جزءٍ  یّةالوقود وزیادة متواضعة في الفاتورة اإلجمال استھالكوتحسین كفاءة   ،ّیةلتولید وإمدادات إضاف

 عر األعلى. السّ سیتم تحصیلھ ب  فقط 

من اختیار ما إذا كانوا یرغبون في استھالك الكھرباء   65عدادات  التي تمتلك األسر  تمكنبمیزة  وفق الوقت  تعریفةالتتمتع إصالحات 
فإن اختیار   ،الموقع وإمدادات الوقود ونوع العمیل ھذا الخیار). ومع ذلك بحسبالثمن أم ال (ال یمكن أن توفر إصالحات  مرتفعة

اإلجمالي أعلى إذا تم ذلك   تولیدسیكون التأثیر على ال ؛ّیةیاس السّ  ّیة للتعریفة األعلى یمكن أن یكون حساًسا من الناح ّیةالفترة الزمن 
ومشاورة مع المجتمعات إلیجاد    ّیةولكن ھذا سیزید الفواتیر أكثر من غیرھا. یجب إجراء دراسة متأن  - خالل وقت ذروة الطلب 

في    ). بدأت العدید من البلدان في المنطقةّیةالوقت الذي یحتاجون فیھ بشدة إلى طاقة إضافلتحدید توقیت یكون أكثر قبوًال للناس (
 66بما في ذلك مصر والمغرب وتونس واألردن.  ،الیوم/استخدام تعریفات وقت االستخدام 

  ّیةاإلضاف الّطاقة . في حین أن ضافياإلطاقة ال  مصدر م یحددعلى الھامش" ل تعریفةال"إصالح   مدرج تحت الحظ أن كل نھجمن الم
باستثناء محطتین للطاقة تستخدمان الغاز وزیت الوقود  (  یزلالدّ من القطاع الخاص في الوقت الحالي تأتي كلھا تقریبًا من مولدات 

  الخاص القطاع  من نتجملكل كیلوواط ساعة  اتدریجًی  تكالیفلتقلیل ال الّطاقة یمكن تعدیل اتفاقیات شراء   ،)الثقیل في حضرموت 
زیت الوقود الثقیل.   باستخدامو ّیة الّشمس الّطاقةمثل  ،أرخصطرق من  تولید الوبمرور الوقت لتشجیعھم على االستثمار في الكفاءة  
یتم إنشاء شبكة   نل أي  ،  ّیةشبكة التوزیع الحال  تغذيسیتم توفیرھا سالتي  الّطاقةالمیزة الكبرى لجمیع آلیات اإلصالح ھذه ھي أن 

 غیر فعالة وغیر منظمة. قد تكون   ّیةتوزیع مواز

  

 
 في المواسم المختلفة.فات یتعدیل التعرأیضا یمكن  63
 . وضعتعكس ھذا الیمكن وضع عقود اتفاقیّة شراء الّطاقة ل 64
 وقت االستخدام، ولكن من الممكن تنفیذه بدونھا.بحسب تعریفة المعینة تقوم بحساب من الناحیّة المثالیّة، سیتم إجراء ھذا اإلصالح باستخدام عدادات  65
، 2017المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الّطاقة، المؤشر العربي لطاقة المستقبل، كفاءة الّطاقة،  66

https://www.rcreee.org/sites/default/files/afex_ee_2017.pdf 

https://www.rcreee.org/sites/default/files/afex_ee_2017.pdf
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 : فوائد وتحدیات اإلصالحات المختلفة4الملحق 

 التحدیات  ائد والف  اإلصالحات 
 إصالحات التولید والخدمات 

  ّیة اتفاقجعل القطاع الخاص یقبل  - یوفر الوقود أو المال (أو كلیھما)  - الّطاقة شراء   یاتتفاقامراجعة  -
 الّطاقة شراء 

  كبیرة تعمل بالطاقة مشاریعبناء  -
 ّیة الّشمس

 یّة بدون تكلفة وقود إضاف قدرةالزیادة  -
 التكلفة  تخفیض -

وضمانات   عقود طویلة األجل یحتاج  -
 للدفع

 

 ّیة ة المنزلی الشمس الّطاقة مةنظأ نشر -
  للكھرباء الوصول نسبة یحسن  -

 والخدمة 
 

شبكة الكھرباء  لتوازي مع العمل ب ا -
 العامة

 یتطلب آلیات حوافز ومعاییر وتمویل   -
 تعریفة إصالحات ال

 مبالغ كبیرة من المال  یوفر - عام فة بشكل ی رفع التعر -
 ال حاجة لمنحة الوقود  -
 كان السّ یضع عبئًا كبیًرا على عاتق  -
 خطیر سیاسیا -

   التعرفةرفع  -
 الیوم خالل  معینة ت اوقبأ

یوفر المال، حسب االختیار؛ یسمح   -
 التجاري على الھامش لید بالتو

 یستخدم شبكة التوزیع -

ولكنھا تسمح    -  ّیةقد ال تحظى بشعب  -
 لتولیدبزیادة ا

 رفع التعریفة بأماكن معینة   -
یوفر المال، حسب االختیار؛ یسمح   -

 التجاري على الھامش  لیدبالتو
 یستخدم شبكة التوزیع -

 ّیةمناطق بعناالیجب اختیار  -

التولید اإلضافي بواسطة  تمكن من  - تولید الحسب  -
 الھیكل الحالي  ضمن منتجي كھرباء

قیمة  ألن  ّیةقد ال تحظى بشعب  -
 فواتیر سترتفعال

 الفواتیر والتحصیل 
أن یقوم  لى توقع الحكومة إتشیر  - بالّدفع إلزام الّدوائر الحكومیّة  -

 الّدفع  الجمیع ب 
 یجب تخصیص المیزانّیة بشفافّیة  -
 تنفیذھا لّدفع ولیجب وضع أنظمة  -

  تحسن كبیر في االستدامة المالّیة  - فرض تحصیل الفواتیر من األسر  -
 فق (المرافق) للمر

 خطر العنف  

 إصالحات ھیكلیّة 
 ال یوجد تحسن في الخدمة  - لتغییرات ھیكلّیةال حاجة  - الوضع الراھن  -

 امتیازاتمنح  -
مطلوب تغییر ھیكلي كبیر لتخصیص   -

األصول وتحدید القواعد الجدیدة  
 بشكل قانوني 

لكن رسوم   -تحسن كبیر في الخدمة   -
 أعلى

یسمح للمرء بتجربة االمتیازات   - نموذج مختلط  -
 وتعدیلھا بناًء على النجاح أو الفشل 

مخاطر  أقل ولكن  - فوائد أقل انتشاًرا  -
 سیاسّیة  
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