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أولويات تعافي وإصالح قطاع الكهرباء
في اليمن
حمدي
الم ّ
إعداد :أكرم ُ

ملخص تنفيذي
الكهربــاء عمــاد أي اقتصــاد وضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة
العصريــة ،وقــد شـ ّ
ـكل ضعــف خدمــات الكهربــاء يف اليمــن
منــذ فتــرة مــا قبــل الحــرب أحــد العوائــق املهمــة أمــام
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة املســتدامة وتوفيــر الخدمــات
األساســية ،مثــل إمــدادات امليــاه ،الرعايــة الصحيــة ،التعليم،
ويهــدف موجــز السياســات هــذا إلــى تحديــد األولويــات
القصــوى الســتعادة خدمــات قطــاع الكهرباء وإصــاح القطاع
بعــد الحــرب؛ إذ يبتــدئ املوجــز بخلفيــة حــول قطــاع
الكهربــاء واملؤشــرات ذات الصلــة بهــذا القطــاع قبــل الحرب،
ومــن َثــم يناقــش تأثيــر الحــرب ىلع أداء قطــاع الكهربــاء،
ويختتــم املوجــز بمجموعــة مــن األولويــات ُ
القصــوى التــي
تهــدف إلــى اســتعادة القطــاع ُ
لقــدرات مــا قبــل الحــرب،
ومــن َثــم مواصلــة إصالحــات قطــاع الكهربــاء مــن أجــل
تحســين األداء .وتشــتمل التوصيــات الفوريــة وقصيــرة
وع َمليــة ،وتأميــن
ـاف واقعيــة َ
املــدى ىلع تبنــي خطــة تعـ ٍ
التمويــل إلعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للقطــاع ،ومراجعــة
معــدالت الفاقــد الفنــي وغيــر
تعرفــة الكهربــاء ،وتقليــل
ّ
الفنــي للكهربــاء ،وشــراء الطاقــة الكهربائيــة عنــد الحاجــة

مــن خــال عمليــة تنافســية وبالخيــارات األقـ ّ
ـل تكلفــة ،مثل
ـددة ،وتأميــن إمــدادات الوقــود ورواتــب
الغــاز والطاقــة املتجـ ّ
موظفــي القطــاع ،واســتئناف جميــع املشــاريع العالقــة،
وإيجــاد حلــول مســتدامة ومجديــة إلمــدادات الكهربــاء يف
ّ
كل محافظــة لتج ّنــب التحديــات املرتبطــة بمركزيــة شــبكة
الكهربــاء ،وتركيــب أنظمــة طاقــة شمســية معزولــة عــن
الشــبكة ليمكــن ربطهــا بشــبكة الكهربــاء عنــد اســتعادتها.
أمــا األولويــات املتوســطة والطويلــة األجــل فتشــتمل ىلع
محــددة يف خمــس فئــات تتعلــق بالتالــي)١ :
توصيــات
ّ
املؤسســية؛ )٣
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي؛  )٢الترتيبــات
ّ
القــدرات واألداء؛  )٤مشــاركة القطــاع الخــاص؛  )٥القضايــا
الفنيــة.
ُكتــب هــذا املوجــز بنــاء ىلع ورقــة بحثيــة معمقــة
ومفصلــة بالعنــوان نفســه ،و ُنشــرت يف  25مايــو ،2021
ويمكــن االطــاع عليهــا يف موقــع منتــدى رواد التنميــة أو
عبــر هــذا الرابــط.

ـور اقتصــاد اليمـن" ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع مركــز صنعاء للدراســات
تــم إعــداد موجــز السياســات مــن قبــل مؤسســة ديــب روت لالستشــارات لمشــروع "إعــادة تصـ ّ
االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقية بالشــراكة مع الشــرق ()CCARPO ARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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الخلفية
وتتحمــل مســؤولية وضــع السياســات
قطــاع الكهربــاء فــي اليمــن،
ُتديــر وزار ُة الكهربــاء والطاقــة
َ
ّ
والخطــط االســتراتيجية للقطــاع ،بينمــا تتولّــى المؤسسـ ُ
َ
ـؤولية توفيــر الكهرباء
ـة العامــة للكهربــاء مسـ
وتأسســت الهيئــة العامــة
وإدارة القطاعــات الفرعيــة للتوليــد ،إضافــة إلــى عمليتــي النقــل والتوزيــع.
ّ
لكهربــاء الريــف عــام  ،2009وهــي الهيئــة المســؤولة عــن َك ْهربــة المناطــق الريفيــة التــي تقــع خــارج
المــدن الرئيســية والثانويــة .يوضــح الشــكل البيانــي أدنــاه العالقــات المتبادلة بيــن الجهــات المختلفة
فــي قطــاع الكهربــاء .وفيمــا يتع ّلــق باإلطــار القانونــي ،كان قانــون الكهربــاء رقــم  1لســنة  2009هــو
ـص هــذا القانــون علــى عــدد مــن اإلجــراءات
القانــون األساســي الــذي يحكــم أنشــطة القطــاع ،وقــد نـ ّ
اإليجابيــة والطموحــة إلصــاح القطــاع وتحســين أدائــه ،منهــا تقســيم المؤسســة العامــة للكهربــاء
ّ
للتحكــم فــي أنشــطة
إلــى ثــاث شــركات :توليــد ونقــل وتوزيــع ،وإنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتق ّلة
القطاع .ومع ذلك ،لم يُتّخذ أي من هذه التدابير حتى اآلن.

شكل بياني :العالقات المتبادلة بين أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين
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بــدأت مشــاركة القطــاع الخــاص فــي قطــاع الكهربــاء عــام  ،2006وقــد اقتصــرت بشــكل أساســي علــى
توليــد الكهربــاء .وبنــا ًء علــى عقــود قصيــرة األجــل ،قامــت المؤسســة العامــة للكهربــاء بشــراء الطاقــة
الخاصيــن وز ّودتهــم بالوقــود الــازم للتوليــد .كان دور القطــاع الخــاص بشــكل أساســي
مــن المنتجيــن
ّ
ـد فجــوة اإلمــداد بالكهربــاء .عــام  2013شـ ّ
ـكلت
هــو توفيــر الدعــم للمؤسســة العامــة للكهربــاء فــي سـ ّ
حصــة الطاقــة المشــتراة نحــو  38%مــن إجمالــي التوليــد فــي حيــن ّ
مثـ َ
ـل متوســطتكلفــة الطاقــة
ّ
المشــتراة مــن  2008إلــى  2012نحــو  48%مــن عائــدات الطاقــة المبيعــة ،ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة
والقطــاع علــى وجــه الخصــوص قــد تك ّبــدوا أعبــاء ماليــة كبيــرة بســبب شــراء الطاقــة مــن المنتجيــن
الخاصيــن .حتــى عــام  2015اســتحوذ القطــاع الســكني علــى معظــم اســتهالك الكهربــاء ،وقــد شـ ّ
ـكل
القطــاع  .65%نظـ ًرا لعــدم موثوقيــة العــرض ،اعتمــدت معظــم المنشــآت فــي القطاعــات االقتصاديــة،
مثــل التجاريــة والصناعيــة علــى مولــدات الديــزل الخاصــة بهــا مصــدرا رئيســيا أو نظامــا احتياطيــا.
فــي عــام  2012كان هنــاك نحــو  2مليــون مشــترك فــي قطــاع الكهربــاء ،وكانــت الفجــوة فــي قــدرة
التوليــد تعــادل  376ميجــاواط .وبســبب الســعة المحــدودة ،بلــغ الطلــب علــى الطاقــة غيــر المخدومــة
نحــو  33%عــام  2011و 25%عــام  ،2012ممــا أدى إلــى عــدم القــدرة علــى توفيــر الكهربــاء لجميــع
المشــتركين فــي أوقــات الــذروة .كانــت تعرفــة الكهربــاء مدعومــة بشــكل كبيــر ،وكانــت أقــل بكثيــر
مــن تكلفــة اإلمــداد المرتفعــة .فــي عــام  2014كان متوســطمعــدل اســترداد التكلفــة  33%فقــط
(حسب أسعار الوقود في السوق المحلية).
ـد مشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء فــي مــأرب  1و( 2باإلضافــة إلــى مشــاريع ربــط الكهربــاء مــع
ُتعـ ّ
البلــدان المجــاورة) مــن المكونــات اإلســتراتيجية لقطــاع التوليــد الفرعــيُ .ر ّكبــت محطــة مــأرب الغازيــة
لتوليــد الكهربــاء عــام  2009فــي منطقــة صافــر بالقــرب مــن حقــل الغــاز حيــث قامــت المحطــة
بتوفيــر نحــو  50%مــن الطاقــة المولــدة ،وهــذا يمثــل  40%مــن الســعة الفعليــة المركبــة (340
ـما فــي تعزيــز قــدرة التوليــد ،وذلــك عــن طريــق
ميجــاواط) فــي اليمــنّ .
أدت محطــة مــأرب دوًرا حاسـ ً
َ
اســتخدام المــوارد األقــل تكلفــة والمتاحــة محل ًيــا .بالنســبة للمرحلــة الثانيــة بــدأ بنــا ُء مــأرب  2عــام
مصممــة لتبلــغ  ٤٠٠ميجــاواط .كانــت هنــاك ً
أيضــا خطــة لتوســيع قــدرة مــأرب
 2013بطاقــة إنتاجيــة
ّ
 1و 2مــن خــال تحويلهمــا مــن توربينــات الغــاز ذات الــدورة المفتوحــة إلــى التوربينــات الغازيــة ذات
ّ
المركبــة ،ولكــن بســبب االضطرابــات السياســية ُع ّلقــت المرحلــة الثانيــة .وكانــت مشــاريع
الــدورة
الربــط مــع دول الجــوار مثــل الســعودية وإثيوبيــا عبــر جيبوتــي قيــد النقــاش .ومــع ذلــك لــم تتحقــق
هذه المشاريع.
وتجــدر اإلشــارة ً
ـدة الســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجددة،
أيضــا إلــى أن الدولــة قــد قامــت بمحــاوالت عـ ّ
فاليمــن تتمتــع بمــوارد كبيــرة مــن الطاقــة المتجــددة ،وخصوصــا طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية
والطاقــة الحراريــة األرضيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة المتجــددة لعــام
ً
هدفــا لتحقيــق  15%مــن الطاقــات المتجــددة فــي مزيــج التوليــد بحلــول عــام ،2020
 2009حــددت
كان نشــر تطبيقــات الطاقــة المتجــددة قبــل الحــرب ضئيـ ً
ـا للغايــة .كان مــن المقرر إنشــاء أول مشــروع
مزرعــة ريــاح كبيــرة بقــدرة  60ميجــاواط فــي المخــا بتمويــل مــن عــدة مؤسســات دوليــة .مــرة أخــرى
وبسبب الحرب ُع ّلق المشروع.
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تطورات زمن الحرب
ّ
قبــل الحــرب كانــت قــدرة التوليــد المركبــة لقطــاع الكهربــاء منخفضــة بشــكل ملحــوظ عنــد 1.5
جيجــاواط؛ إذ وصلــت القــدرة الفعليــة  67%فقــط .كان الســبب الرئيســي لهــذه الســعة المنخفضــة أن
معظــم محطــات الطاقــة الرئيســية متقادمــة وغيــر فعاّلــة .فــي عــام  2014كان اســتهالك الفــرد
ً
منخفضا للغايــة ( 255كيلوواط ســاعة  /ســنة) مقارنة بالمســتويين
الســنوي مــن الكهربــاء فــي اليمــن
تحس َ
ــن توليــد
اإلقليمــي والدولــي  2900كيلــوواط ســاعة  /ســنة و 3100كيلــوواط ســاعة  /ســنة.
ّ
الكهربــاء بشــكل ثابــت حتــى عــام 2010؛ إذ كانــت محطــة مــأرب لتوليــد الكهربــاء بقــوة  340ميجــاواط
هــي أحــدث مشــروع اســتراتيجي ّ
يحقــق اإلنتــاج بأقــل تكلفــة .علــى الرغــم مــن وجــود ُخطــط
طموحــة لتنفيــذ مشــاريع أخــرى لتوســيع الشــبكة وزيــادة الحصــول علــى الكهربــاء ،كان التنفيــذ
ضئيـ ً
اُ .ع ّلقــت المشــاريع الالحقــة بســبب الحــرب .ومــع محدوديــة قــدرة التوليــد المتاحــة فــي اليمن،
كانــت الخســائر فــي الطاقــة المولــدة كبيــرة؛ إذ تجــاوزت الـــ  40%عــام  .2013هذه الخســارة فــي الطاقة
ـدل تحصيــل الفواتيــر والدعــم كبيــر للتعرفــة وشــراء الكهربــاء مــن الخيــارات
إضافــة إلــى انخفــاض معـ ّ
أدت إلــى تدهــور هــذا القطــاع .نتيجــة توقــف التوســع
باهظــة الثمــن كانــت القضايــا الرئيســية التــي ّ
ـدل الوصــول إلــى الكهربــاء العامــة عــام  2014نحــو  40%مــن الســكان .عــاوة
فــي الكهربــاء بلــغ معـ ّ
علــى ذلــك ،وبالرغــم مــن أن المناطــق الريفيــة تســتضيف نحــو  75%مــن ســكان اليمــن ،كان معــدل
ً
منخفضا للغاية عند  23%مقارنة بـ  85%في المناطق الحضرية.
الكهرباء في المناطق الريفية
خــال الحــرب الحاليــة تأثــر قطــاع الكهربــاء العــام بشــكل كبيــر بالنــزاع المس ـ ّلح المســتمر ،وتع ـ ّر َ
ض
ألضــرار ماديــة وغيــر ماديــة جســيمةّ .
أثــرت الحــرب الحاليــة وغيــاب البنيــة التحتيــة الموثــوق بهــا
ســل ًبا علــى توفيــر الخدمــات األساســية األخــرى (مثــل الصحــة والميــاه والتعليــم) .تشــير التقديــرات
إلــى أنــه خــال الســنوات الســابقة للحــرب المســتمرة ،لــم يكــن لــدى نحــو  90%مــن الســكان إمكانيــة
الحصــول علــى الكهربــاء العامــة .فــي عــام  2020عملــت  50%فقــط مــن المرافــق الصحيــة ،وبقيــت
حتــى اليــوم متأثــرة بشــكل ســلبي بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي .يعمــل نحــو  32%مــن الســعة
المتاحــة ( 309ميجــاواط مــن  960ميجــاواط) لمحطــات الطاقــة المتصلــة سـ ً
ـابقا بالشــبكة الوطنيــة،
ولكــن نظـ ًرا النهيــار الشــبكة ،تعمــل محطــات الطاقــة بشــكل أساســي علــى تلبيــة الطلــب المحلــي.
هنــاك فــارق كبيــر بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دول ًيــا والمناطــق التــي
تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اهلل مــن جهــة اإلمــداد بالكهربــاء .فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف
بهــا دول ًيــا ظـ ّ
ـل العــرض علــى حالــه إلــى حــد كبيــر؛ إذ ال تــزال اإلمــداد والتعريفــات التــي تقودهــا
الحكومــة مدعومــة مــع االعتمــاد الكبيــر علــى الكهربــاء المشــتراة مــن المنتجيــن مــن القطــاع الخــاص.
أمــا فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اهلل فقــد تغ ّيــر توليــد الكهربــاء إلــى إمــداد بقيــادة القطــاع الخــاص.
ـدد مــن الشــبكات الخاصــة حاليـاً بتزويــد الكهربــاء مــن خــال مولّــدات صغيــرة .بعــد انهيــار
تقــوم عـ ٌ
الشــبكة الوطنيــة ،ازدهــر ســوق الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بمعــدل غيــر مســبوق؛ إذ أصبحــت
البديــل المتوفــر لتوفيــر الكهربــاء ،خاصــة فــي المحافظــات الشــمالية والوســطى حيــث ال تعمــل
تحملهــا بالنســبة لمعظــم النــاس .فــي
محطــات الطاقــة الوطنيــة وأســعار الكهربــاء الخاصــة ال يمكــن ّ
ديســمبر  ،2019اســتخدم نحــو  75٪مــن الســكان أنظمــة شمســية صغيــرة مصــدرا رئيســيا للكهربــاء،
قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
ولمعالجــة إمــدادات الوقــود المحــدودة ّ
منحــا للوقــود لتشــغيل بعــض المحطــات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة
المتحــدة ً
المعترف بها دول ًيا.
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التوصيات
علــى الرغــم مــن الوضــع المتدهــور لقطــاع الكهربــاء خصوصــا بعــد الحــرب ،تظـ ّ
ـل هنــاك فرصــة لبنــاء
يتضمــن هــذا القســم األولويــات القصــوى لتعافــي قطــاع الكهربــاء وإصالحــه،
قطــاع كهربــاء أقــوى.
ّ
ولكــن قابليــة تطبيــق هــذه التوصيــات مــن عدمهــا تعتمــد علــى وجــود بيئــة سياســية داعمــة
وتوفــر الدعــم مــن المانحيــن  /المقرضيــن الدولييــن ،فضـ ً
ّ
ـا عــن اإلدارة الفعالــة مــن قيــادات
للغايــة،
القطاع.

التوصيات ىلع املدى القريب والقصير
النطــاق الزمنــي للتوصيــات الــواردة أدنــاه هــو الوضــع الحالــي والســنة األولــى التــي تلــي أي اتفــاق
ســام محتمــل و  /أو اســتقرار سياســي ،والهــدف فــي هــذه المرحلــة هــو اســتعادة القطــاع لطاقــات
ما قبل الحرب ،وإعداد أساس سليم لعملية اإلصالح التي يجب أن تتبع مرحلة التعافي األولية:
ـاف منهجيــة وقابلــة للتنفيــذ مــن أجــل أولويــات إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة فــي قطــاع التوليــد
•تبنــي خطــة تعـ ٍ
والنقل والتوزيع الفرعي.
•تأميــن التمويــل الــازم ،ســواء مــن المــوارد الماليــة الحكوميــة أم الجهــات المانحــة  /المقرضيــن الدولييــن ،إلعــادة
تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي تضـ ّررت فــي أثنــاء الحــرب ،وصيانــة محطــات الطاقــة التــي تتطلــب ِقطــع غيــار وغيــر
ذلك من أعمال الصيانة التصحيحية والوقائية.
•إعــادة تأهيــل خطــوط النقــل األساســية الالزمــة لنقــل الطاقــة مــن محطــات الطاقــة الكبيــرة إلــى المواقــع المطلوبــة،
ويمكن تزمين جهود إعادة التأهيل هذه بما يتماشى مع خطة التعافي.
فعالــة بيــن الجهــات المعنيــة فــي مناطــق النــزاع إلعــادة تشــغيل
•البحــث عــن حلــول  /تســويات ماليــة وفنيــة ّ
ّ
محطــات الطاقــة الرئيســية ،مثــل محطــة مــأرب الغازيــة للطاقــة ،وكذلــك محطــات
الشــبكة الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك
الطاقة الحرارية في جميع محافظات اليمن.
ّ
المتوقفة واستعادة دعم المانحين الدوليين.
•العمل على استئناف جميع المشاريع
•شــراء الكهربــاء مــن منتجــي القطــاع الخــاص بحســب الحاجــة ،وذلــك مــن خــال عمليــة شــفافة وتنافســية ،و ُي ّ
فضــل
تــؤدي إلــى امتــاك المؤسســة العامــة للكهربــاء للبنيــة التحتيــة ،مثــل (البنــاء
أن يكــون ذلــك مــن خــال آليــات
ّ
والتشــغيل ونقــل الملكيــة  )BOTو(البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الملكيــة  ،)BOOTعندمــا يكــون ذلــك ممك ًنــا
فن ًيا ومال ًيا.
•العمــل علــى إيجــاد حلــول مجديــة ومســتدامة إلمــدادات الكهربــاء فــي كل محافظــة ،ســواء للوضــع الحالــي أم
للخطــط االحتياطيــة فــي حــاالت الطــوارئ عنــد ّ
تعطــل شــبكة الكهربــاء المركزيــة .قــد يشــمل ذلــك تقييــم الطلــب
والحاجــة لــكل محافظــةُ .تعطــى األولويــة القصــوى للمحافظــات  /المناطــق التــي ال تمتلــك أصــول التوليــد وتفتقــد
بســبب ذلــك الوصــول إلــى الكهربــاء خــال الحــرب .أحــد أفضــل الخيــارات ،ال ســيما فــي المناطــق الســاخنة والمتأثــرة
بالصــراع ،هــو تركيــب أنظمــة التوليــد الموّزعــة األقــل تكلفــة (أي الشــبكات الصغيــرة) ،نظ ـ ًرا لمرونتهــا التشــغيلية
وللحد األدنى من الوقت الالزم لتركيبها.
ّ
•تعزيــز كفــاءة قطاعــات التوليــد والتوزيــع الفرعيــة ،وتقليــل الفواقــد الفنيــة مــن خــال الصيانــة المناســبة ،وتحســين
قــدرة مكونــات الشــبكات المثقلــة باألحمــال ،واســتعادة القــدرة الفعليــة لمحطــات الطاقــة .بالنســبة للفواقــد غيــر
الفنيــة ،مــن الضــروري تقليــل التوصيــات العشــوائية غيــر المصـ ّرح بهــا بالشــبكة ،وزيــادة تحصيــل الرســوم ،وتطويــر
قــدرة أولئــك الذيــن يديــرون إصــدار الفواتيــر وقيــاس العــدادات .باإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن تثبيــت عــدادات الدفــع
المسبق.
•تأميــن رواتــب مســتدامة لموظفــي قطــاع الكهربــاء وتطويــر قــدرات الفريــق علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع
مجــاالت التخصــص :اإلداريــة والفنيــة والمشــتريات وغيرهــا .وهــذا يتط ّلــب تقييــم احتياجــات الموظفيــن الحالييــن
وبناء قدراتهم.
ّ
فعــال للقــدرات للمــدراء المهــرة والمؤهليــن الذيــن يقودون
•تحســين الممارســات اإلداريــة
والتأكــد مــن وجــود تفويــض ّ
ـددة
األقســام  /الوحــدات ،ويعنــي ذلــك توزيــع المســؤوليات بيــن مســتويات مختلفــة مــن اإلدارة ،ووضــع أهــداف محـ ّ
ومؤشــرات أداء وتوصيفــات وظيفيــة واضحــة .يجــب فصــل األنشــطة اإلداريــة والماليــة بيــن القطاعــات الفرعيــة
الثالثة لتعزيز المساءلة وتمهيد الطريق إلصالحات إعادة الهيكلة.
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•ضمــان اســتقاللية اتخــاذ القــرارات فــي عمليــات قطــاع الكهربــاء ،وخصوصــا المشــاريع التــي تحتــاج إلــى التنفيــذ بمــا
يتماشى مع الخطط اإلستراتيجية للقطاع أو تلك التي تتطلب دراسات الجدوى الفنية والمالية.
•تأمين إمدادات الوقود المستدام لمحطات الطاقة من خالل اإلمدادات المحلية والواردات والمنح.
•تحديــد المــوارد البشــرية الالزمــة والعمــل علــى إعــادة جــذب الموظفيــن ذوي المهــارات العاليــة الذيــن غــادروا فــي
أثنــاء الحــرب .البحــث عــن بــدالء للموظفيــن ذوي الخبــرة الجيــدة الذيــن تقاعــدوا خــال الســنوات الســت الماضيــة أو
سيتقاعدون في المستقبل القريب.
•تحديــث الدراســات واإلســتراتيجيات الســابقة التــي أجراهــا المانحــون والشــركات االستشــارية الدوليــة واالســتفادة
وتتضمــن األمثلــة عليهــا الخطــة الرئيســية ،واإلســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة
منهــا،
ّ
وإستراتيجية كهرباء الريف.

[[[

•تشــجيع المســتهلكين والمرافــق الخدميــة علــى تركيــب أنظمــة طاقــة شمســية معزولــة عــن الشــبكة عاليــة الجودة
ـدا لتشـ ّ
ـول مســتدامة ،فضـ ً
ـكل حلـ ً
ـا عــن التأكــد مــن توافقهــا مــع شــبكة الكهربــاء العموميــة،
ومصممــة
تصميمــا جيـ ً
ّ
ً
ّ
مســح لســوق الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة،
ء
إجــرا
هــذا
ــب
ل
ويتط
أخــرى.
مــرة
الشــبكة
تشــغيل
فــور
لتعمــل
َ
ٍ
ّ
والتحقــق مــن امتثالهــا
واعتمــاد مواصفــات ومقاييــس الجــودة ،وإنشــاء مختبــرات لفحــص المنتجــات المســتوردة
للمواصفــات والمقاييــس ،إلــى جانــب تســهيل عمليــة االســتيراد وإعفــاء منتجــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة
مــن الرســوم الجمركيــة فــي جميــع موانــئ الدولــة .مــن الضــروري ً
أيضــا تحســين الوعــي الفنــي والوعــي بالســامة،
فيمــا يتعلــق باالســتعمال الجيــد ألنظمــة الطاقــة الشمســية والتخ ّلــص الســليم مــن المكونــات المســتهلكة ،مثــل
البطاريات واأللواح الشمسية والنفايات اإللكترونية.
•مراجعــة تعرفــة الكهربــاء بنــا ًء علــى دراســة استشــارية تتنــاول أبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك
ّ
وتوقعــات أحمــال الطلــب وغيرهــا .يجــب أن
تحمــل التكاليــف،
قــدرة المســتهلكين مــن جميــع القطاعــات علــى ّ
أيضــا جـ ً
تتضمــن الدراســة ً
يتضمــن معالــم قابلــة للتحقيــق تهــدف إلــى خفــض الدعــم فــي المناطــق التــي
ـدول زمن ًيــا
ّ
المؤسســة
ُتدعــم فيهــا الكهربــاء حال ًيــا .إذا أوصــت الدراســة بتأجيــل أي زيــادة فــي التعرفــة ،فعلــى الحكومــة دعــم
ّ
العامــة للكهربــاء إليجــاد قنــوات تمويــل للمســاعدة فــي تغطيــة دعــم الكهربــاء مــن أجــل تغطيــة تكاليــف التشــغيل
وضمــان إمــدادات كهربــاء موثــوق بهــا .وهنــاك حاجــة أيضــا آلليــات حمايــة اجتماعيــة تســتهدف الفقــراء الذيــن ال
تحمل تعرفة الكهرباء في المناطق التي ال ُتدعم فيها تعرفة الكهرباء.
يستطيعون ّ

التوصيات متوسطة وطويلة األجل
عــد هــذه التوصيــات قابلــة للتطبيــق لمــدة ســنتين إلــى خمــس ســنوات بعــد أي اتفــاق ســام
ُت ّ
محتمــل و  /أو اســتقرار سياســي .تركــز هــذه المرحلــة بشــكل أساســي علــى إصــاح القطــاع ً
وفقــا
للخطــوات ذات الصلــة التــي ا ُتخــذت قبــل الحــرب وأفضــل الممارســات الدوليــة .نجــاح عمليــة اإلصــاح
بشــكل عــام -وخصوصــا إعــادة هيكلــة القطــاع ،وإنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة ،ودرجــة مشــاركة
ـاح قابــل للتنفيــذ .يجــب علــى
القطــاع الخــاص -يحتــاج إلــى التــزام سياســي ُيترجــم إلــى قــرارِ إصـ ٍ
القيــادات رفيعــة المســتوى ،بدعــم مــن لجنــة مــن كبــار الخبــراء ،العمــل علــى بــدء عمليــة اإلصــاح
واإلشــراف عليهــا وتوجيههــا للحصــول علــى إجمــاع أصحــاب المصلحــة وضمــان سالســة اإلصالحــات
التي تؤدي إلى إنشاء قطاع كهرباء حديث.

اإلطار القانوني والتنظيمي
•هنــاك حاجــة إلــى تطبيــق عــدد كبيــر مــن القوانيــن واللوائــح المهمــة ،التــي صيغــت و  /أو ُك ّيفــت قبــل الحــرب.
ومــن َثــم يمكــن لعمليــة اإلصــاح أن ُتبنــى علــى الجهــود الســابقة ،باإلضافــة إلــى تطويــر قوانيــن وقــرارات جديــدة
لتحسين إدارة القطاع.
•الموافقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صيغ قبل الحرب مع تحديثه إذا لزم األمر.
•تعديل قوانين الكهرباء السابقة بحسب الحاجة الستيعاب التغييرات الجديدة في القطاع.
•اعتمــاد السياســات واللوائــح والخطــط الداعمــة الالزمــة إلشــراك القطــاع الخــاص فــي قطــاع توليــد الكهربــاء وتوزيعها
مــن خــال (البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة  )BOTو(البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الملكيــة ِ )BOOTمــن بيــن
آليات أخرى.
[[[
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ّ
محدثــة وقابلــة للتنفيــذ ،وتقييــم المــوارد،
بخطــة عمــل
المتجــددة ،وتدعيمهــا
•المصادقــة علــى قانــون الطاقــة
ّ
ّ
والتخطيــطُ .يضــاف إلــى ذلــك إصــدار سياســات وحوافــز وخطــط داعمــة لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار
فــي الطاقــة النظيفــة مــن خــال تعريفــات التغذيــة (التعريفــات التشــجيعية) ،وصافــي القيــاس ،والمــزادات ،وحـ ّ
ـق
الوصول إلى الشبكة ،وأولوية توزيع الطاقة ،من بين أمور أخرى.
•إصــاح تعرفــة الكهربــاء وتعديــل هيكلهــا لتكــون أكثــر مالءمــة ،علــى ســبيل المثــال تحديــد تعرفــة مختلفــة
ـدم لتعرفــة
بحســب أوقــات اليــوم المختلفــة الســتهالك الكهربــاء .قــد يشــمل ذلــك اإللغــاء التدريجــي للدعــم المقـ َّ
الكهربــاء ،وذلــك لتغطيــة التكلفــة الفعليــة وتحقيــق ربــح معقــول يضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــة واالســتثمار
فــي الشــبكة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب ضمــان عــدم تأثــر المســتهلكين ذوي الدخــل المنخفــض ســل ًبا بزيــادة
التعرفة.
•اعتمــاد خطــط عمــل لتحقيــق كفــاءة الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك تدابيــر لخفــض اســتهالك الطاقــة فــي قطــاع الكهربــاء،
ً
فضــا عــن القطاعــات األخــرى .تضميــن تدابيــر محــددة للمعــدات الكهربائيــة والمبانــي واإلضــاءة والحــد األدنــى
لمعايير أداء الطاقة وملصقات األجهزة (مثل أجهزة تكييف الهواء والثالجات).
•تبنــي قانــون لــإدارة الســليمة للنفايــات اإللكترونيــة واأللــواح الشمســية والبطاريــات ،بمــا فــي ذلــك إجــراءات جمــع
النفايات وإعادة تدويرها.
•وضــع خطــة إســتراتيجية تتضمــن أهدافــا نحــو تحريــر ســوق الكهربــاء مــن خــال أســواق البيــع بالجملــة والتجزئــة.
ّ
يوضح الملحق رقم  ٥في الورقة البحثية مراحل إصالح المنافسة.
ملزمــة تمنــح السـ ّ
ـلطة لقيــادي سياســي يمكنــه اإلشــراف علــى
•بــدء عمليــة اإلصــاح مــن خــال وثيقــة قانونيــة ِ
عمليــة اإلصــاح وتوجيههــا .يجــب علــى هــذا القائــد ،بدعــم مــن الخبــراء الفنييــن وغيــر الفنييــن ،تنفيــذ القــرارات،
وتوحيد آراء أصحاب المصلحة ،والتأكد من أن اإلصالحات ُتفضي إلى النتائج المرجوة.

الترتيبات المؤسسية
تضمــن قانــون الكهربــاء لعــام  ٢٠٠٩الخطــوات األساســية الالزمــة إلصــاح هيــكل قطــاع الكهربــاء،
ّ
المكملة له:
وتؤكد النقاط اآلتية على أهمية تطبيق قانون الكهرباء والتوصيات
ّ
•إنشــاء هيئــة تنظيميــة ُمســتق ّلة لضمــان وجــود بيئــة اســتثمارية مواتيــة يمكــن أن تع ـ ّزز المنافســة العادلــة بيــن
أصحــاب المصلحــة وتحمــي المســتهلكين .يقــدم الملحــق رقــم  ٣فــي الورقــة البحثيــة قائمــة بمؤشــرات األداء
التنظيمية.
مقدمــي الخدمــة
•اســتئناف الجهــود الســابقة والبنــاء عليهــا إلعــادة هيكلــة الهيئــة العامــة لكهربــاء الريــف وإنشــاء ّ
في المناطق الريفية.
•تقسيم قطاع الكهرباء إلى قطاعات فرعية للتوليد والنقل والتوزيع.
•وضع خطة إستراتيجية قابلة للتنفيذ للتقسيم األفقي لمكونات التوليد والتوزيع لتحرير سوق الكهرباء.
الميســرة
•إنشــاء مؤسســات وآليــات ماليــة لتمويــل اســتثمارات مشــاريع الطاقــة الصغيــرة والكبيــرة وتقديــم القــروض
ّ
والدعم.

القدرات واألداء
من األهمية بمكان تعزيز قدرة المؤسسات واألفراد لتحسين أداء القطاع ،ولذلك يجب:
•تحســين ممارســات الحوكمــة واإلدارة فــي المؤسســة العامــة للكهربــاء ،مثــل تنفيــذ مراجعــات أداء الموظفيــن ً
وفقــا
ً
مســبقا ،والتدقيــق المالــي مــن قبــل طــرف ثالــث ،والقــدرة علــى تعييــن الموظفيــن وإقالــة
لألهــداف المحــددة
الموظفيــن ذوي األداء الضعيــف ،وغيــره .يقــدم الملحــق رقــم  ٦فــي الورقــة البحثيــة قائمــة مؤشــرات أداء حوكمــة
المرافق.
•تطويــر حلــول مبتكــرة لتعزيــز برامــج َك ْهربــة الريــف .يجــب أن يشــمل هــذا آليــات تمويــل يمكــن الريفييــن مــن الوصول
إليها لشراء أنظمة الطاقة الشمسية القائمة بذاتها ،وكذلك آليات للمستثمرين.
•تعزيــز قــدرة قطــاع الكهربــاء علــى التعامــل بفعاليــة مــع المشــاريع الكبيــرة المدعومــة مــن المانحيــن ،مــع جــذب
شــركاء ُجــدد ومشــاريع جديــدة .يجــب أن يشــمل ذلــك مراجعــة كاملــة للتعــاون مــع المانحيــن ولعمليــات تنفيــذ
المشروع التخاذ القرارات والتنفيذ في الوقت المناسب.
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•تعزيــز قــدرات مراكــز التدريــب فــي قطــاع الكهربــاء وضمــان تطويــر الموظفيــن علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع
المجاالت.
•تطويــر قــدرة الفريــق الفنــي علــى إعــداد الوثائــق واللوائــح الفنيــة والقانونيــة ،مثــل اتفاقيــات شــراء الطاقــة ()PPA
المتجددة بالشبكة ،ودراسات الجدوى ،وغيرها.
القياسية ،واللوائح الالزمة لربط مشروع الطاقة
ّ

مشاركة القطاع الخاص
علــى عكــس المتوقــع ،ربمــا يكــون للبلــدان فــي أثنــاء النــزاع أو فــي مرحلــة انتقاليــة بعــد الحــرب
كثيــر مــن الفــرص االســتثمارية ،وهــي عــادة ما تتمحــور حــول توفيــر الخدمــات واالحتياجات األساســية
ـؤدي دوًرا مهمــا فــي البنيــة التحتيــة وإعــادة اإلعمار
التــي لــم تكــن ملبــاة .يمكــن للقطــاع الخــاص أن يـ ّ
يــؤدي بــدوره إلــى كثيــر مــن النتائــج اإليجابيــة ،مثــل زيــادة رأس المــال الخــاص،
االقتصــادي ،ممــا
ّ
وخلــق ُفــرص العمــل مــع «إعــادة» بنــاء القــدرات والمهــارات المحليــة ،فالقطــاع الخــاص يــدّر ً
أيضــا
إيرادات على الحكومة من خالل دفع الضرائب والرسوم األخرى ،وعليه يوصى باآلتي:
•اعتمــاد الحوافــز والترتيبــات المناســبة لجــذب االســتثمارات مــن القطــاع الخــاص ،وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى
تقنيــات توليــد الطاقــة النظيفــة (أي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة :الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة
الحرارية األرضية) أو تلك ذات األسعار التنافسية ،مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ـن ينطويــان علــى
•إشــراك القطــاع الخــاص فــي أنشــطة قطــاع الكهربــاء ،وخصوصــا قطاعــي التوليــد والتوزيــع ،اللذيـ ِ
عــدة ترتيبــات إلشــراك
إمكانــات كبيــرة لمشــاركة القطــاع الخــاص .يوضــح الملحــق رقــم  ٤فــي الورقــة البحثيــة ّ
القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.
•تقديــم الحوافــز والضمانــات الماليــة للقطــاع الخــاص لتقليــل المخاطــر المحتملــة .وتشــمل الضمانــات الســيادية فــي
ـد األدنــى للطاقــة لضمــان شــراء الطاقــة المنتجــة عندمــا ال
حالــة اإلنهــاء المبكــر للعقــد ،واتفــاق شــراء بضمــان الحـ ّ
يكــون هنــاك طلــب ،وبــذل جهــود متضافــرة لتقليــل المخاطــر التــي يتعــ ّرض لهــا القطــاع الخــاص ،ال ســيما فــي
السنوات األولى بعد الحرب.
ّ
تتوفــر فيهــا المــوارد
•تخصيــص األراضــي الســتثمارات قطــاع الكهربــاء ،خصوصــا لمشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي
الوفيرة.

التوصيات الفنية
ـدة لتحســين خدمــات الكهربــاء وجودتهــا ،وفيمــا يأتــي قائمــة
هنــاك حاجــة إلــى توصيــات فنيــة عـ ّ
بأهم األولويات الفنية لتعزيز أداء قطاعات التوليد والتوزيع والنقل:
ّ
وتوفــر إمــدادات الكهربــاء مــن خــال تنظيــم مســتوى الجهــد وتقليــل عــدد االنقطاعــات
•تحســين جــودة وموثوقيــة
ومدتها.
•االســتثمار فــي تركيــب محطــات الطاقــة بمــا يتماشــى مــع الخطــط الســابقة والنظــر فــي تزويــد القطاعــات
بحصــة أكبــر مــن توليــد الكهربــاء .تعتمــد هــذه القطاعــات ،وخصوصــا
االقتصاديــة (مثــل الصناعيــة والتجاريــة)
ّ
الصناعــات كثيفــة االســتهالك للطاقــة ،علــى الكهربــاء المولّــدة مــن مولــدات الديــزل ،وهــو خيــار مك ّلــف ،لذلــك يمكــن
أن تســتفيد تكلفــة الكهربــاء التــي تنتجهــا المؤسســة العامــة للكهربــاء مــن اقتصاديــات الحجــم الكبيــر لمحطــات
ّ
أقــل تكلفــة (مثــل الغــاز) ،وهــي بدورهــا ســتكون فــي متنــاول تلــك
الطاقــة الكبيــرة وتوليــد الكهربــاء بخيــارات
القطاعات.
•تطويــر كــود الشــبكة لربــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة بالشــبكة الوطنيــة (كــود الشــبكة هــي مواصفــات فنيــة
ـدد المعلومــات التــي يجــب أن تلبيهــا المنشــأة المتصلــة بشــبكة كهربائيــة عامــة لضمــان األداء الســليم واآلمــن
تحـ ّ
للنظام الكهربائي).
•العمل على استئناف مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية وإثيوبيا عبر جيبوتي.
•تحديــث وتوســيع البنيــة التحتيــة للنقــل والتوزيــع ،فقــد كان أحــد األســباب الرئيســية للفواقــد الفنيــة هــو الحمــل
الزائــد علــى قــدرة البنيــة التحتيــة للكهربــاء المتدهــورة أو المحــدودة ،وســيكون تطويــر هــذه الشــبكة خطــوة مهمــة
نحو تحسين كفاءة الطاقة.
•وضــع وتنفيــذ خطــة طــوارئ إلمــداد الكهربــاء لمواجهــة األزمــات واألضــرار غيــر المتوقعــة للشــبكة المركزيــة .يمكــن
أن تشــمل الخطــة تركيــب وحــدات توليــد موزعــة فــي المحافظــاتُ .ي ّ
ـددة
فضــل اســتعمال محطــات الطاقــة المتجـ ّ
لتالفي مخاطر إمدادات الوقود ،خصوصا أثناء النزاعات المسلحة وعدم االستقرار السياسي.
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عـن الكـاتـب:

مختصــا أول للطاقة المســتدامة
حمــدي :باحــث فــي مجــال الطاقــة ،يعمــل
أكــرم ُ
الم ّ
ّ
ـددة وكفــاءة الطاقــة ( )RCREEEفــي مصــر.
فــي المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجـ ّ
ـم إلــى المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي ينايــر ،2015
انضـ ّ
وشــارك (مديــرا لمشــروع  /منســقا  /باحثــا) فــي كثيــر مــن المشــاريع المتع ّلقــة
بالطاقــة المتجــددة ،وقطاعــات الطاقــة ،وكفــاءة الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة،
بمــا فــي ذلــك اليمــن .يمتلــك أكــرم خبــرة جيــدة فــي سياســات الطاقــة ُ
واأل ُطــر
التنظيميــة والطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة وإدارة المشــاريع وكذلــك البحــث
بعمــق فــي كثيــر مــن
والتحليــل .قــاد أكــرم كثيــرا مــن المشــاريع البحثيــة وشــارك ُ
مولتهــا المنظمــات الدوليــة ،مثــل البنــك الدولــي ،واالتحــاد األوروبي،
الدراســات التــي ّ
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،ومكتــب األمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع،
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ،وغيرهــا .حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي
الهندســة الصناعيــة وهندســة النظــم الصناعيــة ،وفــي المراحــل النهائيــة مــن
الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة واإلدارة.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
تهــدف مبــادرة إعــادة تصــور اقتصــاد اليمــن إلــى املســاهمة يف بنــاء الســام ومنــع نشــوب
الصراعـــات وتحقيـــق االســـتقرار (االقتصـــادي) والتنميـــة املســـتدامة يف اليمـــن مـــن خـــال
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي
الفاعليـــن يف مجـــال التنميـــة واالقتصـــاد وإعـــادة اإلعمـــار يف اليمـــن ،وكذلـــك التأثيـــر
بشـــكل إيجابـــي ىلع اجنـــدة التنميـــة املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة املتعلقـــة باليمـــن،
تنف ــذ ه ــذه املب ــادرة بالش ــراكة التنفيذي ــة م ــا بي ــن مرك ــز البح ــوث التطبيقي ــة بالش ــراكة
مـــع الشـــرق ( ،)CARPOوديـــب روت لالستشـــارات ،ومركـــز صنعـــاء للدراســـات االســـتراتيجية،
وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

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

www.deeproot.consulting

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

www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :ديب روت لالستشارات ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن | البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
www.deeproot.consulting
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