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أولويات تعافي وإصالح قطاع الكهرباء 
في اليمن

تــم إعــداد موجــز السياســات مــن قبــل مؤسســة ديــب روت لالستشــارات لمشــروع "إعــادة تصــّور اقتصــاد اليمــن"، بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع مركــز صنعاء للدراســات 
)"""""CARPO( االســتراتيجية ومركــز البحــوث التطبيقية بالشــراكة مع الشــرق

ملخص تنفيذي

ورقة سياسات

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي

اصدار رقم: 24
تاريخ: 11 نوفمبر 2021 

إعداد: أكرم الُمحّمدي

ــاة  ــرورات الحي ــن ض ــرورة م ــاد وض ــاد أي اقتص ــاء عم الكهرب
العصريــة، وقــد شــّكل ضعــف خدمــات الكهربــاء يف اليمــن 
ــام  ــة أم ــق املهم ــد العوائ ــرب أح ــل الح ــا قب ــرة م ــذ فت من
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، 
ــاء،  ــر الحــرب ىلع أداء قطــاع الكهرب ــم يناقــش تأثي ومــن َث
ويختتــم املوجــز بمجموعــة مــن األولويــات الُقصــوى التــي 
ــرب،  ــل الح ــا قب ــدرات م ــاع لُق ــتعادة القط ــى اس ــدف إل ته
ــل  ــن أج ــاء م ــاع الكهرب ــات قط ــة إصاح ــم مواصل ــن َث وم
وقصيــرة  الفوريــة  التوصيــات  وتشــتمل  األداء.  تحســين 
املــدى ىلع تبنــي خطــة تعــاٍف واقعيــة وَعَمليــة، وتأميــن 
التمويــل إلعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة للقطــاع، ومراجعــة 
ــر  ــي وغي ــد الفن ــّدالت الفاق ــل مع ــاء، وتقلي ــة الكهرب تعرف
الفنــي للكهربــاء، وشــراء الطاقــة الكهربائيــة عنــد الحاجــة 

مــن خــال عمليــة تنافســية وبالخيــارات األقــّل تكلفــة، مثل 
الغــاز والطاقــة املتجــّددة، وتأميــن إمــدادات الوقــود ورواتــب 
ــة،  ــاريع العالق ــع املش ــتئناف جمي ــاع، واس ــي القط موظف
وإيجــاد حلــول مســتدامة ومجديــة إلمــدادات الكهربــاء يف 
كّل محافظــة لتجّنــب التحديــات املرتبطــة بمركزيــة شــبكة 
ــن  ــة ع ــية معزول ــة شمس ــة طاق ــب أنظم ــاء، وتركي الكهرب
الشــبكة ليمكــن ربطهــا بشــبكة الكهربــاء عنــد اســتعادتها. 
أمــا األولويــات املتوســطة والطويلــة األجــل فتشــتمل ىلع 
توصيــات محــّددة يف خمــس فئــات تتعلــق بالتالــي: ١( 
اإلطــار القانونــي والتنظيمــي؛ ٢( الترتيبــات املؤّسســية؛ ٣( 
القــدرات واألداء؛ ٤( مشــاركة القطــاع الخــاص؛ ٥( القضايــا 

الفنيــة.
 ُكتــب هــذا املوجــز بنــاء ىلع ورقــة بحثيــة معمقــة 
ومفصلــة  بالعنــوان نفســه، وُنشــرت يف 25 مايــو 2021، 
ويمكــن  االطــاع عليهــا يف موقــع منتــدى رواد التنميــة أو 

ــط. ــذا الراب ــر ه عب

https://devchampions.org/ar/publications/white_papers/Priorities_for_the_Recovery_and_Reform_of_the_Electricity_Sector_in_Yemen/
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الخلفية

ــات  ــع السياس ــؤولية وض ــل مس ــن، وتتحّم ــي اليم ــاء ف ــاَع الكهرب ــة قط ــاء والطاق ــر وزارُة الكهرب ُتدي
والخطــط االســتراتيجية للقطــاع، بينمــا تتوّلــى المؤسســُة العامــة للكهربــاء مســؤوليَة توفيــر الكهرباء 
وإدارة القطاعــات الفرعيــة للتوليــد، إضافــة إلــى عمليتــي النقــل والتوزيــع. وتأّسســت الهيئــة العامــة 
لكهربــاء الريــف عــام 2009، وهــي الهيئــة المســؤولة عــن َكْهربــة المناطــق الريفيــة التــي تقــع خــارج 
المــدن الرئيســية والثانويــة. يوضــح الشــكل البيانــي أدنــاه العاقــات المتبادلة بيــن الجهــات المختلفة 
فــي قطــاع الكهربــاء. وفيمــا يتعّلــق باإلطــار القانونــي، كان قانــون الكهربــاء رقــم 1 لســنة 2009 هــو 
القانــون األساســي الــذي يحكــم أنشــطة القطــاع، وقــد نــّص هــذا القانــون علــى عــدد مــن اإلجــراءات 
اإليجابيــة والطموحــة إلصــاح القطــاع وتحســين أدائــه، منهــا تقســيم المؤسســة العامــة للكهربــاء 
إلــى ثــاث شــركات: توليــد ونقــل وتوزيــع، وإنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقّلة للتحّكــم فــي أنشــطة 

القطاع. ومع ذلك، لم ُيّتخذ أي من هذه التدابير حتى اآلن.

شكل بياني: العاقات المتبادلة بين أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين 
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بــدأت مشــاركة القطــاع الخــاص فــي قطــاع الكهربــاء عــام 2006، وقــد اقتصــرت بشــكل أساســي علــى 
توليــد الكهربــاء. وبنــاًء علــى عقــود قصيــرة األجــل، قامــت المؤسســة العامــة للكهربــاء بشــراء الطاقــة 
مــن المنتجيــن الخاّصيــن وزّودتهــم بالوقــود الــازم للتوليــد. كان دور القطــاع الخــاص بشــكل أساســي 
هــو توفيــر الدعــم للمؤسســة العامــة للكهربــاء فــي ســّد فجــوة اإلمــداد بالكهربــاء. عــام 2013 شــّكلت 
ــَل متوســط   تكلفــة الطاقــة  حّصــة الطاقــة المشــتراة نحــو %38 مــن إجمالــي التوليــد فــي حيــن مّث
المشــتراة مــن 2008 إلــى 2012 نحــو %48 مــن عائــدات الطاقــة المبيعــة، ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة 
والقطــاع علــى وجــه الخصــوص قــد تكّبــدوا أعبــاء ماليــة كبيــرة بســبب شــراء الطاقــة مــن المنتجيــن 
الخاصيــن. حتــى عــام 2015 اســتحوذ القطــاع الســكني علــى معظــم اســتهاك الكهربــاء، وقــد شــّكل 
القطــاع %65. نظــًرا لعــدم موثوقيــة العــرض، اعتمــدت معظــم المنشــآت فــي القطاعــات االقتصاديــة، 
مثــل التجاريــة والصناعيــة علــى مولــدات الديــزل الخاصــة بهــا مصــدرا رئيســيا أو نظامــا احتياطيــا. 
فــي عــام 2012 كان هنــاك نحــو 2 مليــون مشــترك فــي قطــاع الكهربــاء، وكانــت الفجــوة فــي قــدرة 
التوليــد تعــادل 376 ميجــاواط. وبســبب الســعة المحــدودة، بلــغ الطلــب علــى الطاقــة غيــر المخدومــة 
ــع  ــاء لجمي ــر الكهرب ــى توفي ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــا أدى إل ــام 2012، مم ــام 2011 و%25 ع ــو %33 ع نح
المشــتركين فــي أوقــات الــذروة. كانــت تعرفــة الكهربــاء مدعومــة بشــكل كبيــر، وكانــت أقــل بكثيــر 
مــن تكلفــة اإلمــداد المرتفعــة. فــي عــام 2014 كان متوســط   معــدل اســترداد التكلفــة %33 فقــط 

)حسب أسعار الوقود في السوق المحلية(.

ُتعــّد مشــاريع محطــات توليــد الكهربــاء فــي مــأرب 1 و2 )باإلضافــة إلــى مشــاريع ربــط الكهربــاء مــع 
البلــدان المجــاورة( مــن المكونــات اإلســتراتيجية لقطــاع التوليــد الفرعــي. ُرّكبــت محطــة مــأرب الغازيــة 
ــة  ــت المحط ــث قام ــاز حي ــل الغ ــن حق ــرب م ــر بالق ــة صاف ــي منطق ــام 2009 ف ــاء ع ــد الكهرب لتولي
ــة )340  ــة المركب ــعة الفعلي ــن الس ــل %40 م ــذا يمث ــدة، وه ــة المول ــن الطاق ــو %50 م ــر نح بتوفي
ميجــاواط( فــي اليمــن. أّدت محطــة مــأرب دوًرا حاســًما فــي تعزيــز قــدرة التوليــد، وذلــك عــن طريــق 
اســتخدام المــوارد األقــل تكلفــة والمتاحــة محلًيــا. بالنســبة للمرحلــة الثانيــة بــدَأ بنــاُء مــأرب 2 عــام 
2013 بطاقــة إنتاجيــة مصّممــة لتبلــغ ٤٠٠ ميجــاواط. كانــت هنــاك أيًضــا خطــة لتوســيع قــدرة مــأرب 
1 و2 مــن خــال تحويلهمــا مــن توربينــات الغــاز ذات الــدورة المفتوحــة إلــى التوربينــات الغازيــة ذات 
ــاريع  ــت مش ــة. وكان ــة الثاني ــت المرحل ــية ُعّلق ــات السياس ــبب االضطراب ــن بس ــة، ولك ــدورة المرّكب ال
الربــط مــع دول الجــوار مثــل الســعودية وإثيوبيــا عبــر جيبوتــي قيــد النقــاش. ومــع ذلــك لــم تتحقــق 

هذه المشاريع.

وتجــدر اإلشــارة أيًضــا إلــى أن الدولــة قــد قامــت بمحــاوالت عــّدة الســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجددة، 
فاليمــن تتمتــع بمــوارد كبيــرة مــن الطاقــة المتجــددة، وخصوصــا طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية 
ــة للطاقــة المتجــددة لعــام  ــى الرغــم مــن أن االســتراتيجية الوطني ــة، وعل ــة األرضي والطاقــة الحراري
2009 حــددت هدًفــا لتحقيــق %15 مــن الطاقــات المتجــددة فــي مزيــج التوليــد بحلــول عــام 2020، 
كان نشــر تطبيقــات الطاقــة المتجــددة قبــل الحــرب ضئيــًا للغايــة. كان مــن المقرر إنشــاء أول مشــروع 
مزرعــة ريــاح كبيــرة بقــدرة 60 ميجــاواط فــي المخــا بتمويــل مــن عــدة مؤسســات دوليــة. مــرة أخــرى 

وبسبب الحرب ُعّلق المشروع.
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تطّورات زمن الحرب

ــد 1.5  ــوظ عن ــكل ملح ــة بش ــاء منخفض ــاع الكهرب ــة لقط ــد المركب ــدرة التولي ــت ق ــرب كان ــل الح قب
جيجــاواط؛ إذ وصلــت القــدرة الفعليــة %67 فقــط. كان الســبب الرئيســي لهــذه الســعة المنخفضــة أن 
ــرد  ــتهاك الف ــام 2014 كان اس ــي ع ــة. ف ــر فعّال ــة وغي ــية متقادم ــة الرئيس ــات الطاق ــم محط معظ
الســنوي مــن الكهربــاء فــي اليمــن منخفًضا للغايــة )255 كيلوواط ســاعة / ســنة( مقارنة بالمســتويين 
ــد  ــَن تولي ــنة. تحّس ــاعة / س ــوواط س ــنة و3100 كيل ــاعة / س ــوواط س ــي 2900 كيل ــي والدول اإلقليم
الكهربــاء بشــكل ثابــت حتــى عــام 2010؛ إذ كانــت محطــة مــأرب لتوليــد الكهربــاء بقــوة 340 ميجــاواط 
ــط  ــود ُخط ــن وج ــم م ــى الرغ ــة. عل ــل تكلف ــاج بأق ــق اإلنت ــتراتيجي يحّق ــروع اس ــدث مش ــي أح ه
ــذ  ــاء، كان التنفي ــى الكهرب ــول عل ــادة الحص ــبكة وزي ــيع الش ــرى لتوس ــاريع أخ ــذ مش ــة لتنفي طموح
ضئيــًا. ُعّلقــت المشــاريع الاحقــة بســبب الحــرب. ومــع محدوديــة قــدرة التوليــد المتاحــة فــي اليمن، 
كانــت الخســائر فــي الطاقــة المولــدة كبيــرة؛ إذ تجــاوزت الـــ %40 عــام 2013. هذه الخســارة فــي الطاقة 
إضافــة إلــى انخفــاض معــّدل تحصيــل الفواتيــر والدعــم كبيــر للتعرفــة وشــراء الكهربــاء مــن الخيــارات 
باهظــة الثمــن كانــت القضايــا الرئيســية التــي أّدت إلــى تدهــور هــذا القطــاع. نتيجــة توقــف التوســع 
فــي الكهربــاء بلــغ معــّدل الوصــول إلــى الكهربــاء العامــة عــام 2014 نحــو %40 مــن الســكان. عــاوة 
علــى ذلــك، وبالرغــم مــن أن المناطــق الريفيــة تســتضيف نحــو %75 مــن ســكان اليمــن، كان معــدل 

الكهرباء في المناطق الريفية منخفًضا للغاية عند %23 مقارنة بـ %85 في المناطق الحضرية.

خــال الحــرب الحاليــة تأثــر قطــاع الكهربــاء العــام بشــكل كبيــر بالنــزاع المســّلح المســتمر، وتعــّرَض 
ــرت الحــرب الحاليــة وغيــاب البنيــة التحتيــة الموثــوق بهــا  ألضــرار ماديــة وغيــر ماديــة جســيمة. أّث
ســلًبا 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 2020 عملــت %50 فقــط مــن المرافــق الصحيــة، وبقيــت 
حتــى اليــوم متأثــرة بشــكل ســلبي بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي. يعمــل نحــو %32 مــن الســعة 
المتاحــة )309 ميجــاواط مــن 960 ميجــاواط( لمحطــات الطاقــة المتصلــة ســابًقا بالشــبكة الوطنيــة، 
ولكــن نظــًرا النهيــار الشــبكة، تعمــل محطــات الطاقــة بشــكل أساســي علــى تلبيــة الطلــب المحلــي. 
هنــاك فــارق كبيــر بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا والمناطــق التــي 
ــاء. فــي مناطــق الحكومــة المعتــرف  تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اهلل مــن جهــة اإلمــداد بالكهرب
ــه إلــى حــد كبيــر؛ إذ ال تــزال اإلمــداد والتعريفــات التــي تقودهــا  ــا ظــّل العــرض علــى حال بهــا دولًي
الحكومــة مدعومــة مــع االعتمــاد الكبيــر علــى الكهربــاء المشــتراة مــن المنتجيــن مــن القطــاع الخــاص. 
أمــا فــي مناطــق ســيطرة أنصــار اهلل فقــد تغّيــر توليــد الكهربــاء إلــى إمــداد بقيــادة القطــاع الخــاص. 
تقــوم عــدٌد مــن الشــبكات الخاصــة حاليــًا بتزويــد الكهربــاء مــن خــال موّلــدات صغيــرة. بعــد انهيــار 
الشــبكة الوطنيــة، ازدهــر ســوق الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة بمعــدل غيــر مســبوق؛ إذ أصبحــت 
ــل  ــث ال تعم ــطى حي ــمالية والوس ــات الش ــي المحافظ ــة ف ــاء، خاص ــر الكهرب ــر لتوفي ــل المتوف البدي
محطــات الطاقــة الوطنيــة وأســعار الكهربــاء الخاصــة ال يمكــن تحّملهــا بالنســبة لمعظــم النــاس. فــي 
ديســمبر 2019، اســتخدم نحــو ٪75 مــن الســكان أنظمــة شمســية صغيــرة مصــدرا رئيســيا للكهربــاء، 
ــة  ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي ــت المملك ــدودة قّدم ــود المح ــدادات الوق ــة إم ولمعالج
ــا للوقــود لتشــغيل بعــض المحطــات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة  المتحــدة منًح

المعترف بها دولًيا.
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التوصيات

علــى الرغــم مــن الوضــع المتدهــور لقطــاع الكهربــاء خصوصــا بعــد الحــرب، تظــّل هنــاك فرصــة لبنــاء 
قطــاع كهربــاء أقــوى. يتضّمــن هــذا القســم األولويــات القصــوى لتعافــي قطــاع الكهربــاء وإصاحــه، 
ــة  ــية داعم ــة سياس ــود بيئ ــى وج ــد عل ــا تعتم ــن عدمه ــات م ــذه التوصي ــق ه ــة تطبي ــن قابلي ولك
للغايــة، وتوّفــر الدعــم مــن المانحيــن / المقرضيــن الدولييــن، فضــًا عــن اإلدارة الفعالــة مــن قيــادات 

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 اإلصاح التي يجب أن تتبع مرحلة التعافي األولية:

تبنــي خطــة تعــاٍف منهجيــة وقابلــة للتنفيــذ مــن أجــل أولويــات إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة فــي قطــاع التوليــد  	
والنقل والتوزيع الفرعي.

ــازم، ســواء مــن المــوارد الماليــة الحكوميــة أم الجهــات المانحــة / المقرضيــن الدولييــن، إلعــادة  	 تأميــن التمويــل ال
تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي تضــّررت فــي أثنــاء الحــرب، وصيانــة محطــات الطاقــة التــي تتطلــب ِقطــع غيــار وغيــر 

ذلك من أعمال الصيانة التصحيحية والوقائية.

إعــادة تأهيــل خطــوط النقــل األساســية الازمــة لنقــل الطاقــة مــن محطــات الطاقــة الكبيــرة إلــى المواقــع المطلوبــة،  	
ويمكن تزمين جهود إعادة التأهيل هذه بما يتماشى مع خطة التعافي.

ــزاع إلعــادة تشــغيل  	 ــة فــي مناطــق الن ــن الجهــات المعني ــة بي ــة فّعال ــة وفني ــول / تســويات مالي البحــث عــن حل
الشــبكة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك محّطــات الطاقــة الرئيســية، مثــل محطــة مــأرب الغازيــة للطاقــة، وكذلــك محطــات 

الطاقة الحرارية في جميع محافظات اليمن.

العمل على استئناف جميع المشاريع المتوّقفة واستعادة دعم المانحين الدوليين. 	

شــراء الكهربــاء مــن منتجــي القطــاع الخــاص بحســب الحاجــة، وذلــك مــن خــال عمليــة شــفافة وتنافســية، وُيفّضــل  	
ــاء  ــل )البن ــة، مث ــة التحتي ــاء للبني ــة للكهرب ــاك المؤسســة العام ــى امت ــؤّدي إل ــات ت ــن خــال آلي ــك م أن يكــون ذل
والتشــغيل ونقــل الملكيــة BOT( و)البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الملكيــة BOOT(، عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا 

فنًيا ومالًيا.

ــي أم  	 ــع الحال ــواء للوض ــة، س ــي كل محافظ ــاء ف ــدادات الكهرب ــتدامة إلم ــة ومس ــول مجدي ــاد حل ــى إيج ــل عل العم
للخطــط االحتياطيــة فــي حــاالت الطــوارئ عنــد تعّطــل شــبكة الكهربــاء المركزيــة. قــد يشــمل ذلــك تقييــم الطلــب 
والحاجــة لــكل محافظــة. ُ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(، نظــًرا لمرونتهــا التشــغيلية 

وللحّد األدنى من الوقت الازم 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 المصــّرح 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 يتطّلــب تقييــم احتياجــات الموظفيــن الحالييــن 

وبناء قدراتهم.

تحســين الممارســات اإلداريــة والتأّكــد مــن وجــود تفويــض فّعــال للقــدرات للمــدراء المهــرة والمؤهليــن الذيــن يقودون  	
األقســام / الوحــدات، ويعنــي ذلــك توزيــع المســؤوليات بيــن مســتويات مختلفــة مــن اإلدارة، ووضــع أهــداف محــّددة 
ــة  ــات الفرعي ــن القطاع ــة بي ــة والمالي ــطة اإلداري ــل األنش ــب فص ــة. يج ــة واضح ــات وظيفي ــرات أداء وتوصيف ومؤش

الثاثة لتعزيز المساءلة وتمهيد الطريق إلصاحات إعادة الهيكلة.
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ضمــان اســتقالية 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 خال اإلمدادات المحلية والواردات والمنح. 	

تحديــد المــوارد البشــرية الازمــة 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.

ــة واالســتفادة  	 ــي أجراهــا المانحــون والشــركات االستشــارية الدولي ــث الدراســات واإلســتراتيجيات الســابقة الت تحدي
ــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة]1]  ــة للطاق ــة عليهــا الخطــة الرئيســية، واإلســتراتيجية الوطني ــن األمثل منهــا، وتتضّم

وإستراتيجية كهرباء الريف.

تشــجيع المســتهلكين والمرافــق الخدميــة علــى تركيــب أنظمــة طاقــة شمســية معزولــة عــن الشــبكة عاليــة الجودة  	
ومصّممــة تصميًمــا جيــًدا لتشــّكل حلــوال مســتدامة، فضــًا عــن التأكــد مــن توافقهــا مــع شــبكة الكهربــاء العموميــة، 
ــة،  ــة الشمســية الكهروضوئي ــب هــذا إجــراَء مســٍح لســوق الطاق ــرة أخــرى. ويتطّل ــور تشــغيل الشــبكة م لتعمــل ف
ــق مــن امتثالهــا  ــرات لفحــص المنتجــات المســتوردة والتحّق واعتمــاد مواصفــات ومقاييــس الجــودة، وإنشــاء مختب
للمواصفــات والمقاييــس، إلــى جانــب تســهيل عمليــة االســتيراد وإعفــاء منتجــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة 
مــن الرســوم الجمركيــة فــي جميــع موانــئ الدولــة. مــن الضــروري أيًضــا تحســين الوعــي الفنــي والوعــي بالســامة، 
فيمــا يتعلــق باالســتعمال الجيــد ألنظمــة الطاقــة الشمســية والتخّلــص الســليم مــن المكونــات المســتهلكة، مثــل 

البطاريات واأللواح الشمسية والنفايات اإللكترونية.

مراجعــة تعرفــة الكهربــاء بنــاًء علــى دراســة استشــارية تتنــاول أبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك  	
ــب أن  ــا. يج ــب وغيره ــال الطل ــات أحم ــف، وتوّقع ــل التكالي ــى تحّم ــات عل ــع القطاع ــن جمي ــتهلكين م ــدرة المس ق
تتضمــن الدراســة أيًضــا جــدوال زمنًيــا يتضّمــن معالــم قابلــة للتحقيــق تهــدف إلــى خفــض الدعــم فــي المناطــق التــي 
ُتدعــم فيهــا الكهربــاء حالًيــا. إذا أوصــت الدراســة بتأجيــل أي زيــادة فــي التعرفــة، فعلــى الحكومــة دعــم المؤّسســة 
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 

يستطيعون تحّمل تعرفة الكهرباء في المناطق التي ال ُتدعم فيها تعرفة الكهرباء.

التوصيات متوسطة وطويلة األجل
ــام  ــاق س ــد أي اتف ــنوات بع ــس س ــى خم ــنتين إل ــدة س ــق لم ــة للتطبي ــات قابل ــذه التوصي ــّد ه ُتع
ــا  محتمــل و / أو اســتقرار سياســي. تركــز هــذه المرحلــة بشــكل أساســي علــى إصــاح القطــاع وفًق
للخطــوات ذات الصلــة التــي اُتخــذت قبــل الحــرب وأفضــل الممارســات الدوليــة. نجــاح عمليــة اإلصــاح 
بشــكل عــام -وخصوصــا إعــادة هيكلــة القطــاع، وإنشــاء هيئــة تنظيميــة مســتقلة، ودرجــة مشــاركة 
القطــاع الخــاص- يحتــاج إلــى التــزام سياســي ُيترجــم إلــى قــراِر إصــاٍح قابــل للتنفيــذ. يجــب علــى 
القيــادات رفيعــة المســتوى، بدعــم مــن لجنــة مــن كبــار الخبــراء، العمــل علــى بــدء عمليــة اإلصــاح 
واإلشــراف عليهــا وتوجيههــا للحصــول علــى إجمــاع أصحــاب المصلحــة وضمــان ساســة اإلصاحــات 

التي تؤدي إلى إنشاء قطاع كهرباء حديث.

اإلطار القانوني والتنظيمي
هنــاك حاجــة إلــى تطبيــق عــدد كبيــر مــن القوانيــن واللوائــح المهمــة، التــي صيغــت و / أو ُكّيفــت 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 الازمــة إلشــراك القطــاع الخــاص فــي قطــاع توليــد الكهربــاء وتوزيعها  	
مــن خــال )البنــاء والتشــغيل ونقــل الملكيــة BOT( و)البنــاء والتملــك والتشــغيل ونقــل الملكيــة BOOT( ِمــن بيــن 

آليات أخرى.

 /https://moee-ye.com/site-ar/364 :ملخص »االسرتاتيجية الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة« متاح عىل  [[[

https://moee-ye.com/site-ar/364/
https://moee-ye.com/site-ar/364/
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ــم المــوارد،  	 ــذ، وتقيي ــة للتنفي ــة وقابل ــة عمــل محّدث ــون الطاقــة المتجــّددة، وتدعيمهــا بخّط ــى قان المصادقــة عل
والتخطيــط. ُ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، وحــّق 

الوصول إلى الشبكة، وأولوية توزيع الطاقة، من بين أمور أخرى.

ــة  	 ــة مختلف ــد تعرف ــال تحدي ــبيل المث ــى س ــة، عل ــر ماءم ــون أكث ــا لتك ــل هيكله ــاء وتعدي ــة الكهرب ــاح تعرف إص
م لتعرفــة  بحســب أوقــات اليــوم المختلفــة الســتهاك الكهربــاء. قــد يشــمل ذلــك اإللغــاء التدريجــي للدعــم المقــدَّ
الكهربــاء، وذلــك لتغطيــة التكلفــة الفعليــة وتحقيــق ربــح معقــول يضمــن اســتمرارية تقديــم الخدمــة واالســتثمار 
ــادة  ــلًبا بزي ــض س ــل المنخف ــتهلكين ذوي الدخ ــر المس ــدم تأث ــان ع ــب ضم ــك، يج ــى ذل ــة إل ــبكة. باإلضاف ــي الش ف

التعرفة.

اعتمــاد خطــط عمــل لتحقيــق كفــاءة الطاقــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر لخفــض اســتهاك الطاقــة فــي قطــاع الكهربــاء،  	
ــى  ــد األدن ــاءة والح ــي واإلض ــة والمبان ــدات الكهربائي ــددة للمع ــر مح ــن تدابي ــرى. تضمي ــات األخ ــن القطاع ــًا ع فض

لمعايير أداء الطاقة وملصقات األجهزة )مثل أجهزة تكييف الهواء والثاجات(.

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.  	
يوّضح الملحق رقم ٥ في الورقة البحثية مراحل إصاح المنافسة.

بــدء عمليــة اإلصــاح مــن خــال وثيقــة قانونيــة ملِزمــة تمنــح الســلطّة لقيــادي سياســي يمكنــه اإلشــراف علــى  	
عمليــة اإلصــاح وتوجيههــا. يجــب علــى هــذا القائــد، بدعــم مــن الخبــراء الفنييــن وغيــر الفنييــن، تنفيــذ القــرارات، 

وتوحيد آراء أصحاب المصلحة، والتأكد من أن اإلصاحات ُتفضي إلى النتائج المرجوة.

الترتيبات المؤسسية

ــاء،  ــاع الكهرب ــكل قط ــاح هي ــة إلص ــية الازم ــوات األساس ــام ٢٠٠٩ الخط ــاء لع ــون الكهرب ــن قان تضم
وتؤّكد النقاط اآلتية على أهمية تطبيق قانون الكهرباء والتوصيات المكّملة له:

إنشــاء هيئــة تنظيميــة ُمســتقّلة لضمــان وجــود بيئــة اســتثمارية مواتيــة يمكــن أن تعــّزز المنافســة العادلــة بيــن  	
ــرات األداء  ــة بمؤش ــة قائم ــة البحثي ــي الورق ــم ٣ ف ــق رق ــدم الملح ــتهلكين. يق ــي المس ــة وتحم ــاب المصلح أصح

التنظيمية.

اســتئناف الجهــود الســابقة والبنــاء عليهــا إلعــادة هيكلــة الهيئــة العامــة لكهربــاء الريــف وإنشــاء مقّدمــي الخدمــة  	
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. 	

إنشــاء مؤسســات وآليــات ماليــة لتمويــل اســتثمارات مشــاريع الطاقــة الصغيــرة والكبيــرة وتقديــم القــروض الميّســرة  	
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 وفًقــا  	
ــة  ــن وإقال ــن الموظفي ــى تعيي ــدرة عل ــث، والق ــرف ثال ــل ط ــن قب ــي م ــق المال ــبًقا، والتدقي ــددة مس ــداف المح لأله
الموظفيــن ذوي األداء الضعيــف، وغيــره. يقــدم الملحــق رقــم ٦ فــي الورقــة البحثيــة قائمــة مؤشــرات أداء حوكمــة 

المرافق.

تطويــر حلــول مبتكــرة لتعزيــز برامــج َكْهربــة 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.

	  )PPA( تطويــر قــدرة الفريــق الفنــي علــى إعــداد الوثائــق واللوائــح الفنيــة والقانونيــة، مثــل اتفاقيــات شــراء الطاقــة
القياسية، واللوائح الازمة لربط مشروع الطاقة المتجّددة بالشبكة، ودراسات الجدوى، وغيرها.

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 
التــي لــم تكــن ملبــاة. يمكــن للقطــاع الخــاص أن يــؤّدي دوًرا مهمــا فــي البنيــة التحتيــة وإعــادة اإلعمار 
ــاص،  ــال الخ ــادة رأس الم ــل زي ــة، مث ــج اإليجابي ــن النتائ ــر م ــى كثي ــدوره إل ــؤّدي ب ــا ي ــادي، مم االقتص
وخلــق ُفــرص العمــل مــع »إعــادة« بنــاء القــدرات والمهــارات المحليــة، فالقطــاع الخــاص يــدّر أيًضــا 

إيرادات على الحكومة من خال دفع الضرائب والرسوم األخرى، وعليه يوصى باآلتي:

اعتمــاد الحوافــز والترتيبــات المناســبة لجــذب االســتثمارات مــن القطــاع الخــاص، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى  	
ــاح والطاقــة  ــد الطاقــة النظيفــة )أي مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة: الطاقــة الشمســية وطاقــة الري ــات تولي تقني

الحرارية األرضية( أو تلك ذات األسعار التنافسية، مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

إشــراك القطــاع الخــاص فــي أنشــطة قطــاع الكهربــاء، وخصوصــا قطاعــي التوليــد والتوزيــع، اللذيــِن ينطويــان علــى  	
ــراك  ــات إلش ــّدة ترتيب ــة ع ــة البحثي ــي الورق ــم ٤ ف ــق رق ــح الملح ــاص. يوض ــاع الخ ــاركة القط ــرة لمش ــات كبي إمكان

القطاع الخاص في قطاع الكهرباء.

تقديــم الحوافــز والضمانــات الماليــة للقطــاع الخــاص لتقليــل المخاطــر المحتملــة. وتشــمل الضمانــات الســيادية فــي  	
حالــة اإلنهــاء المبكــر للعقــد، واتفــاق شــراء بضمــان الحــّد األدنــى للطاقــة لضمــان شــراء الطاقــة المنتجــة عندمــا ال 
ــب، وبــذل جهــود متضافــرة لتقليــل المخاطــر التــي يتعــّرض لهــا القطــاع الخــاص، ال ســيما فــي  يكــون هنــاك طل

السنوات األولى بعد الحرب.

ــر فيهــا المــوارد  	 ــاء، خصوصــا لمشــاريع الطاقــة المتجــددة التــي تتوّف تخصيــص األراضــي الســتثمارات قطــاع الكهرب
الوفيرة.

التوصيات الفنية

هنــاك حاجــة إلــى توصيــات فنيــة عــّدة لتحســين خدمــات الكهربــاء وجودتهــا، وفيمــا يأتــي قائمــة 
بأهم األولويات الفنية لتعزيز أداء قطاعات التوليد والتوزيع والنقل:

تحســين جــودة وموثوقيــة وتوّفــر إمــدادات الكهربــاء مــن خــال تنظيــم مســتوى الجهــد وتقليــل عــدد االنقطاعــات  	
ومدتها.

ــات  	 ــد القطاع ــي تزوي ــر ف ــابقة والنظ ــط الس ــع الخط ــى م ــا يتماش ــة بم ــات الطاق ــب محط ــي تركي ــتثمار ف االس
ــا  ــات، وخصوص ــذه القطاع ــد ه ــاء. تعتم ــد الكهرب ــن تولي ــر م ــة أكب ــة( بحّص ــة والتجاري ــل الصناعي ــة )مث االقتصادي
الصناعــات كثيفــة االســتهاك للطاقــة، علــى الكهربــاء الموّلــدة مــن مولــدات الديــزل، وهــو خيــار مكّلــف، لذلــك يمكــن 
أن تســتفيد تكلفــة الكهربــاء التــي تنتجهــا المؤسســة العامــة للكهربــاء مــن اقتصاديــات الحجــم الكبيــر لمحطــات 
ــك  ــاول تل ــاز(، وهــي بدورهــا ســتكون فــي متن ــل الغ ــّل تكلفــة )مث ــارات أق ــاء بخي ــد الكهرب ــرة وتولي ــة الكبي الطاق

القطاعات.

ــر كــود الشــبكة لربــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة بالشــبكة الوطنيــة )كــود الشــبكة هــي مواصفــات فنيــة  	 تطوي
تحــّدد المعلومــات التــي يجــب أن تلبيهــا المنشــأة المتصلــة بشــبكة كهربائيــة عامــة لضمــان األداء الســليم واآلمــن 

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 المحافظــات. ُيفّضــل اســتعمال محطــات الطاقــة المتجــّددة 

لتافي مخاطر إمدادات الوقود، خصوصا أثناء النزاعات المسلحة وعدم االستقرار السياسي.
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عـن الكـاتـب:

أكــرم الُمحّمــدي: باحــث فــي مجــال الطاقــة، يعمــل مختّصــا أول للطاقة المســتدامة 
فــي المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــّددة وكفــاءة الطاقــة )RCREEE( فــي مصــر. 
ــر 2015،  ــى المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي يناي انضــّم إل
ــة  ــاريع المتعّلق ــن المش ــر م ــي كثي ــا( ف ــقا / باحث ــروع / منس ــرا لمش ــارك )مدي وش
ــة،  بالطاقــة المتجــددة، وقطاعــات الطاقــة، وكفــاءة الطاقــة فــي المنطقــة العربي
ــر  ــة واأُلُط ــات الطاق ــي سياس ــدة ف ــرة جي ــرم خب ــك أك ــن. يمتل ــك اليم ــي ذل ــا ف بم
ــث  ــك البح ــاريع وكذل ــة وإدارة المش ــاءة الطاق ــددة وكف ــة المتج ــة والطاق التنظيمي
والتحليــل. قــاد أكــرم كثيــرا مــن المشــاريع البحثيــة وشــارك بُعمــق فــي كثيــر مــن 
الدراســات التــي مّولتهــا المنظمــات الدوليــة، مثــل البنــك الدولــي، واالتحــاد األوروبي، 
ــاريع،  ــات المش ــدة لخدم ــم المتح ــب األم ــي، ومكت ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم وبرنام
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، وغيرهــا. حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــن  ــة م ــل النهائي ــي المراح ــة، وف ــم الصناعي ــة النظ ــة وهندس ــة الصناعي الهندس

الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة واإلدارة.
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مركز البحوث التطبيقية بالشراكة 
:)CARPO( مع الشرق

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

بالســـياق اليمنـــي. 
 www.carpo-bonn.org

الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا  املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

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

ديب روت لالستشارات:

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

الدولـي.  املسـتوى  وىلع 
www.deeproot.consulting

مركز صنعاء للدراسات 
االستراتيجية:

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

والدوليـة.  واإلقليميـة 
 www.sanaacenter.org

حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”

تهـــدف مبـــادرة إعـــادة تصـــور اقتصـــاد اليمـــن إلـــى املســـاهمة يف بنـــاء الســـام ومنـــع نشـــوب 
ـــال  ـــن خ ـــن م ـــتدامة يف اليم ـــة املس ـــادي( والتنمي ـــتقرار )االقتص ـــق االس ـــات وتحقي الصراع
بنـــاء توافـــق حـــول أهـــم السياســـات التنمويـــة واالقتصاديـــة مـــن خـــال إشـــراك وتعزيـــز 
األصـــوات اليمنيـــة الفاعلـــة يف هـــذا املجـــال مـــن مختلـــف أطيـــاف املجتمـــع اليمنـــي 
ــر  ــك التأثيـ ــن، وكذلـ ــار يف اليمـ ــادة اإلعمـ ــاد وإعـ ــة واالقتصـ ــال التنميـ ــن يف مجـ الفاعليـ
ـــن،  ـــة باليم ـــة املتعلق ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــة املحلي ـــدة التنمي ـــي ىلع اجن ـــكل إيجاب بش
ـــراكة  ـــة بالش ـــوث التطبيقي ـــز البح ـــن مرك ـــا بي ـــة م ـــراكة التنفيذي ـــادرة بالش ـــذه املب ـــذ ه تنف
ـــتراتيجية،  ـــات االس ـــاء للدراس ـــز صنع ـــارات، ومرك ـــب روت لاستش ـــرق )CARPO(، ودي ـــع الش م

وبتمويـــل قبـــل االتحـــاد األوروبـــي وســـفارة اململكـــة الهولنديـــة يف اليمـــن. 
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