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  شكر وتقدير 

ریق ضم ھذا الفاالستخراجیة بالبنك الدولي، و الممارسات العالمیة للطاقة والصناعات تابع لقطاعأعد ھذه المذكرة فریق عمل 
    . متروفیرنسجویرن ھوینتلر، وأشیش كانا، وساره بدیع، وتیلر ماتسو، وإلیزابیث مایر، وإریك 



  5الصفحة | 

  خلفیة عامة .1

ذا حتى قبل ھ  ساسية قبل نشوب الصراع الدائر.من خدمات الكھرباء األ اليمن بالفعل الحرمانَ  سكانمن  كثيرعانى  .1
الصراع، كان الیمن یُعتبر من أقل البلدان حصوًال على خدمات الكھرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، إذ 

من استھالك الكھرباء بلغ متوسط نصیب الفرد .  و %55ھذه األزمة قبل  المصادر عمن جمی بلغ معدل توفیر الكھرباء
بنك الدولي، مجموعة ال(، وھذا المعدل یبلغ حوالي سدس المتوسط على مستوى المنطقة 2013كیلوواط/ساعة في  243

.  وھناك خلل كبیر في التوازن بین العرض والطلب في قطاع الكھرباء.   وبلغت قدرات التولید المركبة حوالي )2016
(في لسد الطلب وقت الذروة ــ وذلك على ضوء توفر كھرباء %20بنسبة عجز بلغت  - 2015میجاواط في  1300
السكان فقط .   ویعاني بقیة السكان من الحرمان من أي شكل من أشكال  لما یبلغ نصف )علیھا تعویلال یمكن الالغالب 

  تبعات خطیرة على التنمیة االجتماعیة االقتصادیة وعلى أوضاع الفقر. من لھذا مع ما توفیر الكھرباء، 

  ولم یحقق ھذا القطاع سوى النزر  دًما ملحوًظا في قطاع الكھرباء. لم تشھد السنوات العشر األخيرة تق .2
  قت ، وفي الوھاوخسائر یسیر من التقدم في تحسین الكفاءة التشغیلیة وجودة الخدمة أو الحد من فاقد  الكھرباءال

  مباشر المباشر وغیر الدعم المن إجمالي الناتج المحلي سنویًا من خالل  %10الدولة أكثر من  یكلفنفسھ 
.  ولم یتوفر للیمن إمدادات كھرباء میسورة التكلفة ویمكن االعتماد علیھا وكافیة )2013مجموعة البنك الدولي،  (

الكھرباء بصورة مستدامة للوصول إلى  على زیادة خدمات اقادرً  ھذا البلد كنیع عجلة النمو االقتصادي، كما لم لدف
المزید من المناطق الریفیة بھدف تقلیص الفقر.   ولم یتم إنجاز مشروعات بنیة تحتیة كبرى في قطاع الكھرباء منذ 

مجموعة البنك  ( 2009، وتم تشغیلھا في 2005التي تم التعاقد علیھا في ومحطة كھرباء مأرب التي تعمل بالغاز 
من  كلھا ، مع خطوط النقل المرتبطة بھا.  وبخالف محطة كھرباء مأرب، كان یتم تولید الكھرباء)2013الدولي، 

تعمل بزیت الوقود الثقیل/الدیزل تملكھا المؤسسة العامة للكھرباء، ووحدات الدیزل  محطات قدیمة عدیمة الكفاءة خالل
، بلغت نسبة محطات 2010المتعاقد علیھا من خالل عقود إیجار قصیرة األجل مع موردین من القطاع الخاص.  وفي 

عمومیة.   وباإلضافة إلى ھذا، من التولید المرتبط بالشبكة ال %70الكھرباء التي تعمل بزیت الوقود الثقیل/الدیزل 
ھناك مالیین من وحدات الدیزل الصغیرة التي تملكھا المنشآت الصناعیة والتجاریة واألسر المعیشیة للتغلب على 
انقطاع التیار بصورة مستمرة أو عدم توفر الكھرباء من خالل الشبكة العمومیة.  والسمة الرئیسیة ألنظمة تولید 

رة رئیسیة بزیت الوقود الثقیل/الدیزل ھي ارتفاع تكالیف الكھرباء وزیادة معدالت التلوث.   الكھرباء التي تعمل بصو
سنتات/كیلوواط/ساعة والتي تعتبر أعلى من أسعار  8وعلى الرغم من وجود متوسط لتعرفة المستھلك یبلغ حوالي 

من التكلفة  %25ال تغطي سوى المستھلك في معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإن اإلیرادات 
االقتصادیة لإلمدادات.   وحتى في صنعاء اتسمت الخدمة بضعف الجودة مع انقطاع التیار في العادة بمعدل مرتین 

ساعات.   ویعاني معظم المستھلكین المرتبطین بالشبكة العمومیة في  4إلى ثالث مرات في الیوم لمدة تزید على 
  .)2013البنك الدولي، (دة انقطاع الكھرباء لساعات أطول  أجزاء أخرى من الیمن من زیا
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  االحتیاجات والتحدیات المرتبطة بالصراع .2

آثار وخيمة على  تفاقم موقف إمدادات الكھرباء وقد كان الوضع متدنًيا بالفعل، وكان لھذا أدى الصراع الدائر إلى .3
خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص، وكل ھذه القطاعات تعتمد بشدة على 

  وكما ھو موثق في تقییم األضرار واالحتیاجات الصادر عن البنك الدولي (المرحلة األولى، یونیو/  الكھرباء.
)، وتقییم األضرار واالحتیاجات الصادر عن عدة ھیئات (البنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد 2015حزیران 

أدى إلى ى البنیة التحتیة للكھرباء في الیمن واألوروبي والبنك اإلسالمي للتنمیة)، أثر الصراع الدائر بصورة كبیرة عل
إمدادات الكھرباء العامة مرافق العامة للكھرباء.   وتم إغالق  خدمات المؤسسةحرمان كثیر من الشعب الیمني من 

بصورة تامة في معظم المناطق المأھولة بالسكان، وتعاني المؤسسة العامة للكھرباء من مشكالت مالیة حادة.   ویبلغ 
میجاواط، ومعظمھا یتجھ إلى مدن الموانئ وھي  250 - 200سط اإلمدادات الحالیة من قدرات الكھرباء العامة متو

التي یبلغ  -لیھ صنعاء العاصمة .  وال یبلغ ما تحصل ع)2015المؤسسة العامة للكھرباء، (عدن والمكال في الجنوب 
البنك  (میجاواط لعدد قلیل من الساعات في الیوم  40سوى  -میجاواط  500مقدار الطلب على الكھرباء فیھا حوالي 

.  وال یتوفر لمعظم مناطق الیمن خدمات طاقة عامة یمكن االعتماد علیھا بما فیھا مدینة میناء )أ 2013الدولي، 
بما  2015الحدیدة.   وباستخدام مبیعات الوقود (المحروقات) لمحطات الكھرباء كمؤشر، فإن إجمالي حجم التولید في 

    2014مقارنة بسنة  %77بة في ذلك من المؤسسة العامة للكھرباء والمولدات الخاصة قد تراجع بنس
  .)2016، وزارة التخطیط والتعاون الدولي (

من الخدمات العامة في المناطق الحضرية التي  تم إحالل نموذج تقديم الخدمة من أعلى إلى أسفل بإدخال مزيج .4
وأدى االنھیار شبھ التام   الخاص.تجري إدارتھا محلًيا، ونموذج من أسفل إلى أعلى مدفوع باعتبارات القطاع 

إلمدادات الكھرباء العامة ومحدودیة توفر الوقود (المحروقات) لمولدات الدیزل إلى ازدھار صناعة أنظمة تولید الطاقة 
.   وتشیر تقدیرات حدیثة للسوق قام البنك الدولي بالتكلیف بإجرائھا 2015سیة الصغیرة والمتوسطة، ال سیما منذ الشم

إلى أنھ على مدى السنوات الخمس الماضیة، تم استثمار حوالي ملیار دوالر في أنظمة الخالیا الضوئیة الشمسیة للقطاع 
ؤھا، تشیر التقدیرات التي وردت في التقریر إلى أن نفاذ الخالیا السكني في الیمن.   وبناء على مقابالت تم إجرا

في مناطق حضریة محددة.   ونالحظ أن القطاع الخاص  %75الضوئیة الشمسیة إلى السوق ربما یكون قد وصل إلى 
لبطاریات واھو الذي یقود السوق، وتتراوح سلسلة اإلمداد من المؤسسات التجاریة التي تستورد األلواح ووحدات التحكم 

إلى صغار تجار تجزئة اإللكترونیات الذین قاموا بتوسیع نشاط أعمالھم لیشمل األلواح الشمسیة.   وفي العاصمة 
كومة لدخول سوق الطاقة الشمسیة على حتاجر تجزئة سجلوا أنفسھم لدى ال 170صنعاء وحدھا، ھناك ما یزید على 

  ص اإلمدادات أدى إلى تقیید عجلة النمو حتى الربع الثاني نق أن.   وفي حین 2016إلى  2014مدى الفترة من 
  العرض مع الطلب  لتوافقنظًرا  2015، نجد أن األسعار قد تراجعت بصورة كبیرة منذ نھایة 2015من 

  .)2016، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

اآلن يعاني الفقراء من انعدام سبل توفير الطاقة الشمسية، وھناك مخاوف وشواغل بشأن جودة التقنيات  حتى .5
 القروضو وخدمات تمویل الدیونووجد تقییم للسوق أن جمیع األنظمة تقریبًا یتم دفع أموال نقدیة مقابلھا، المركبة.   

غیر متوفرة بصورة جاھزة لمعظم األسر المعیشیة.   وفي حین أن ھناك العدید من المؤسسات المالیة التي تقدم قروًضا 
ألنظمة الطاقة الشمسیة، فإن ھذه المؤسسات تستھدف بالدرجة األولى موظفي الحكومة والعمالء القادرین على تقدیم 

نى من السكان، األد للخمیس بالنسبةتوفیر الطاقة الشمسیة ب وجود قیود ومعوقات فیما یتعلقیر إلى ضمانات.   وھذا یش
على ذلك، أشار تقییم السوق إلى أن العدید من تركیبات الطاقة الشمسیة في  وعالوة .الریفیةال سیما في المناطق 

ألنظمة، وضعف جودة المكونات، وانعدام تصمیم امة ءمالالمنازل تعاني من زیادة معدالت األعطال بسبب عدم 
خدمات ما بعد البیع.   وتعاني األسر المعیشیة التي تحصل على الكھرباء من خالل الطاقة الشمسیة من مخاطر فقدانھا 

  .)2017، المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (مرة أخرى في حاالت أعطال النظام 
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  الدروس المستفادة والمبادئ األساسیة إلعادة عملیات قطاع الطاقة الكھربائیة .3

على القطاعات األخرى واالقتصاد اليمني بوجه  نظًرا ألن محدودية القدرات الوظيفية لقطاع الطاقة لھا تبعات خطيرة .6
إعادة العمليات في قطاع الطاقة الكھربائية و استئناف العمل عام، فإن استعادة إمدادات الكھرباء تمثل أولوية عند

امة، عفي استعادة تقدیم الخدمات ال ابارزً  اإسھامً وستكون إعادة توفیر الكھرباء أثناء الصراع أو بعد انتھاء الصراع.   
وسیكون لذلك أھمیة بالغة في استعادة السالم وإنعاش النشاط االقتصادي.   وستعمل المساعدة المقدمة للیمن في بادئ 
  األمر بشأن إعادة بناء شبكة الكھرباء على إرساء األساس لعملیة طویلة األجل تھدف 

، بل كسب العیش وتحقیق التعافي واالنتعاشإلى تحسین القدرة على مجابھة األخطار في قطاع الطاقة، ودعم استقرار س
  وتوسیع سبل الوصول إلى الطاقة المستدامة. 

في قطاع الطاقة في الیمن  1 2000منذ سنة خلص استعراض جرى مؤخًرا تناول اإلجراءات التدخلية للبنك الدولي  .7
تي طلوبة في اإلجراءات التدخلیة الإلى أن النماذج البدیلة للتوریدات والتعاقدات و/أو تنفیذ المشروعات ربما تكون م

یتم القیام بھا أثناء الصراع أو بعد الصراع.   ولم تكن اإلجراءات التدخلیة التي قام بھا البنك الدولي على مدى السنوات 
العشر الماضیة في قطاع الطاقة ناجحة بدرجة كبیرة، ویرجع السبب جزئیًا في ذلك إلى ما أصبح نوًعا من عدم التوافق 

.  واتسمت وتیرة التقدم بالتباطؤ على )ب 2016البنك الدولي، (البنك والقدرات المؤسسیة في الیمن ستراتیجیة إن بی
ت الفنیة المقدمة لوحدات إدارة المشروع في صورة استشاریین ھندسیین الرغم من المساندة المالیة الكبیرة، والمساعدا

یتم تعیینھم لمساندة القرارات وإجراءات التوریدات والتعاقدات.   وأدى الصراع الحالي إلى مزید من إضعاف 
ورة بص المؤسسات التابعة لھذا القطاع، وتفتیت السلطة المؤسسیة، وتدھور القدرات.   ویعكس تطور ھذه القطاع

واحدة فقط لتولید الكھرباء على مدى السنوات  سوى محطة لم یُنشأ، إذ أوسع نطاقًا خبرات وتجارب البنك الدولي
  دورس شاملة: 3وھناك   .)ج 2016البنك الدولي، (العشر الماضیة 

 اھذجود و في ظل بأنھا حافلة بالتحدياتتتسم عملية بناء بنية تحتية واسعة النطاق وكبيرة الحجم في اليمن   .أ
ات على مدى السنوتتجھ البنك الدولي في قطاع الكھرباء في الیمن ستراتیجیة إ كانت اإلطار المؤسسي .   

مانحین  بصورة مشتركة مع -التي یملكھا القطاع العام  -العشر الماضیة نحو تمویل البنیة التحتیة كبیرة الحجم 
 ،لمؤسسات العامة الرئیسیة التابعة لقطاع الطاقةآخرین.   وأیًا ما كان األمر وحتى قبل الصراع، لم یكن لدى ا

قدرات كافیة لتنفیذ استثمارات كبرى بعقود متعددة  ،العامة للكھرباء ووزارة الكھرباء والطاقة سیما المؤسسةال 
القطاع ال سیما ما یتعلق  اقدم في: محدودیة قدرات مؤسسات ھذفي إطار زمني محدد.   وتمثلت معوقات الت

روعات القابلة للتمویل؛ وعدم القدرة على اتخاذ قرارات توریدات وتعاقدات في حینھا؛ وضعف بإعداد المش
  اإلشراف على العقود وتنفیذھا.  وفي جمیع االحتماالت، تفاقم ھذا الوضع منذ اندالع الصراع. 

تية نية التحلم تكن مؤسسات القطاع العام الجديدة المعنية بالمشروعات والتي تم إنشاؤھا لغرض تطوير الب  .ب
 المؤسسیة التيوتتضمن األمثلة على ھذه المؤسسات العامة الجدیدة في قطاع الطاقة الكیانات عالًجا ناجًعا.   
ومشروع  )2009البنك الدولي، (مشروع توفیر الطاقة للمناطق الریفیة في جمھوریة الیمن   تم إنشاؤھا لتنفیذ

الخاصة   ھاسنف واجھت القیود والمعوقات وقد، )2014البنك الدولي، (المخا لتولید الكھرباء من الریاح  
  بالقدرات واإلجراءات كما كان الحال بالنسبة لوزارة الكھرباء والطاقة و المؤسسة العامة للكھرباء. 

على ما يبدو أن االستثمارات الموزعة على البنية التحتية، وإن كانت ال تحقق النجاح المتوقع، فإنھا تحقق   .ج
وقد كان المكون الخاص بشبكة التوزیع ضمن مشروع قطاع الطاقة الكھربائیة الذي تدیره نتائج أفضل.   

المكاتب اإلقلیمیة للمؤسسة العامة للكھرباء المكون الوحید في ھذا المشروع الذي حقق بعض النتائج (المحدودة) 
.  ومن الممكن أن تؤدي المسؤولیة واإلدارة المجتمعیة فیما یخص البنیة التحتیة )ج 2016البنك الدولي، (

                                                  
.   واتسمت عملية 2012إلى  2006مليون دوالر في الفترة ما بين  90عمليات تمويل لمشروعات استثمارية بحجم إجمالي بلغ  3وافق البنك على  1

تغرق اع، ال سيما في التوريدات والتعاقدات، يسالصرف الخاصة بھذه المشروعات الثالثة بالتباطؤ نظًرا ألن صنع القرار في المؤسسات التابعة لھذا القط
  وقتًا أطول من المتوقع.   ولم يحقق أي مشروع من ھذه المشروعات المرجو منه من حيث النواتج القابلة للقياس. 
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لطاقة، على سبیل المثال، المحاولة التي تم الشروع فیھا في مشروع توفیر الطاقة للمناطق الریفیة في جمھوریة ل
نموذج مؤسسي یصلح لجمیع الحاالت  یتوفرال  . ومع ذلكین االستجابة لالحتیاجات المحلیةالیمن، إلى تحس

ھذه الترتیبات، فإن عملیة التعلم المطلوبة  ویحقق نجاًحا في جمیع المجتمعات المحلیة في الیمن.   وفي إطار
 ملولتكییف النماذج حسب الظروف المحلیة قد تعمل على إبطاء الطرح والتعمیم على المستوى الوطني.   

  . على نحٍو مباشر استثمارات من البنك الدولي تساند  القطاع الخاص توفرت

أنه قد تكون ھناك حاجة إلى اكتشاف نماذج بديلة للتوريدات والتعاقدات وتمويل استثمارات البنية التحتية  ھذا يعني .8
  ومن الضروري أن تراعي أي خیارات مؤسسیة بدیلة إلدارة المشروع المبادئ التالیة: الخاصة بالطاقة.   

ستفید بصورة كبیرة من القدرات ووجود مؤسسات ال ت -على ضوء محدودیة القدرات الحكومیة البساطة.    .أ
فإن الترتیبات المؤسسة المعقدة قد ال تحقق النتائج المرجوة.   وإذا ما تم اتباع مجموعة  -واإلمكانات المتاحة 

من الخیارات بصورة موازیة، فمن الضروري تقییم مجموعة الخیارات بصورة مجمعة لعدم تحمیل الحكومة 
  بأعباء زائدة. 

ضروري أن تعمل اإلجراءات التدخلیة على توجیھ المؤسسات نحو الحلول، ولیس اتباع نھج من الالمرونة.     .ب
واحد یصلح لجمیع الحاالت.   ومن الضروري تفادي التصلب والجمود لضمان تكیف الترتیبات المؤسسیة مع 

  التغیرات على أرض الواقع. 

 ، ویشملالبالغة األھمیة ذاتالخدمات العامة تركز اإلجراءات التدخلیة على أن من الضروري تقديم الخدمات.    .ج
  ذلك خدمات الرعایة الصحیة، وإمدادات المیاه، وإنارة الشوارع، وإمدادات الكھرباء والوقود، والمدارس. 

من الضروري أن تعمل اإلجراءات التدخلیة على تحدید أولویات الخدمات التي تستھدف   مراعاة الفقراء.  .د
  ي المناطق الحضریة والمجتمعات المحلیة الریفیة. األسر المعیشیة الفقیرة ف

من الضروري أن تعمل اإلجراءات التدخلیة على االستفادة الواقعیة والعملیة من إطار التوریدات االبتكار.    .ه
على  وسعةبصورة مالجدید للبنك الدولي، ال سیما التوریدات والتعاقدات التي یقودھا المانحون، ومساندة التنفیذ 

  واقع. أرض ال
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  الخیارات الخاصة بترتیبات التنفیذ .4

ولي التي المتأتیة من عملیة البنك الد وتشیر الخبرات والتجاربستتطلب الترتيبات المؤسسية للتنفيذ دراسة متأنية.    .9
جرت في اآلونة األخیرة إلى ضرورة وجود قنوات أفضل لإلنجاز وتقدیم الخدمات لتحسین أداء قطاع الطاقة في الیمن.   
وھناك العدید من التوصیات الخاصة بالتقییمات التحلیلیة السابقة التي بدا أنھا تتوافق مع قدرات التنفیذ لدى المؤسسات 

ن م -ومعظمھا ممول بمنح  -المعنیة في ھذا القطاع.   وتم إقفال مشروعات اإلقراض الخاصة بمصادر التولید البدیلة 
ًضا على الرغم أیدون صرف المبالغ المستحقة على نطاق واسع، وذلك على الرغم من تدني قدرات التولید لدى الیمن، و

  تعمل بزیت الدیزل المستورد باھظ التكلفة.   قائمةال الحقیقة التي مفادھا أن معظم محطات الكھرباءمن 

ارة وتنفيذھا/إد التوريدات والتعاقدات الخاصة بھاتتضمن الخيارات المؤسسية البديلة إلعداد المشروعات، وقرارات  .10
  : ما يلي العقود الخاصة بمشروعات إعادة بناء البنية التحتية

ل وحدة إلدارة المشروع تضم مختلف القطاعات وتقوم منسق مركزیًا من خال على نحوإدارة المشروعات   .أ
بتجمیع الوظائف وإحداث تكامل بھا، على غرار المكتب التنفیذي، على مستوى الوزارات التنفیذیة، لكن 

یتضمن نطاق اختصاصھا التخطیط فحسب ولكن أیًضا تحدید وإعداد المشروع والتقییم المسبق لھ  الأعلى 
 تقاليٍ ان كیانٍ قدات الخاصة بھ.   وھذه الوكالة المعنیة بإعادة البناء ستكون بمثابة وأعمال التوریدات والتعا

  سنوات).  3بنطاق اختصاص محدود (على سبیل المثال، 

یقوم المانحون بإعداد على أن لحكومة في تحدید األولویات، إدارة المشروعات بقیادة المانحین، ومشاركة ا  .ب
ریدات نیابة عن الحكومة، وتنفیذ/إدارة العقود بصورة مباشرة.   ومن المشروعات، والقیام بأعمال التو

الممكن أن یتم التسلیم إما بصورة مباشرة بعد البناء أو بعد مدة زمنیة محددة من تشغیل األصول (تتباین 
 یدیره برنامج مؤخًرا والذياإلیضاحات والشروح من مشروع البنك الدولي الطارئ الذي تمت الموافقة علیھ 

  األمم المتحدة اإلنمائي أو اإلدارة المحتملة للمشروع من جانب المانحین من دول الخلیج). 

إدارة المشروعات بقیادة القطاع الخاص، وقیام الحكومة أو المانحین بتحدید المتطلبات واالشتراطات العامة   .ج
یة اإلنجاز وتقدیم للمشروع، وإضفاء الصبغة المؤسسیة على عملیة تخصیص األموال، لكن مع ترك عمل

الخدمات للقطاع الخاص.   ومن الممكن أن یحقق ذلك نتائج أفضل في القطاعات التي بذلت الجھد الالزم، 
على الرغم من الصراع الدائر، مثل الطاقة الشمسیة، وعندما تكون ھناك مبررات قویة في مرحلة ما بعد 

  الصراع.  

یام الحكومة أو المانحین بتحدید المتطلبات واالشتراطات العامة إدارة المشروعات بقیادة المجتمع المحلي، وق  .د
للمشروع، وإضفاء الصبغة المؤسسیة على عملیة تخصیص األموال، لكن مع ترك إدارة المشروع للمجتمعات 

 ةالمحلیة.   ومن المتوقع أن تتمثل القناة األكثر وضوًحا لھذا النھج في التوسع في التمویل لیشمل مشروعات البنی
  التحتیة المؤھلة الخاصة بالصندوق االجتماعي للتنمیة وتوسیع نطاقھا أو مشروع األشغال العامة.

إدارة المشروعات بقیادة القطاع المعني مع تقدیم مساندة للتنفیذ، وقیام مؤسسات القطاع العام التقلیدیة   .ه
ع مساندتھا من خالل برامج بناء (الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة) بتحمل المسؤولیة الكاملة، لكن م

  القدرات أو وجود استشاریین ممولین من المانحین. 
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  .د الخيارات المختلفةأدناه مزايا وقيو 1الجدول   يلخص .11

  : الخيارات البديلة إلدارة مشروعات البنية التحتية1الجدول  

  القیود  المزایا  الخیار  

 .ألف
إدارة المشروعات 

 بصورة منسقة
  مركزیًا

إمكانیة التنسیق رفیع المستوى ألحداث  •
  مواءمة بین أموال المانحین واالحتیاجات 

  ذات األولویة
إمكانیة االستفادة من الخبرات  •

  والتجارب/البناء المؤسسي للمكتب التنفیذي
  إمكانیة استھداف المواطنین األشد فقًرا •
إمكانیة أن یكون ذلك أكثر تفضیًال لدى  •

 بعض المانحین

احتمالیة صعوبة التنسیق مع الوزارات التنفیذیة/ضمان  •
  التسلیم السلس لھا

  تدني مستویات االستجابة لالحتیاجات المحلیة •
والصالحیات بالنسبة  قصور نطاق االختصاص •

  للمشروعات الجدیدة
قصور نطاق االختصاص والصالحیات بالنسبة لملكیة  •

  األصول والمسؤولیة عنھا/اإلشراف علیھا

إدارة المشروعات   .باء
  بقیادة المانحین

زیادة القدرات الستعادة خدمات البنیة التحتیة  •
بوتیرة سریعة عبر دورة التوریدات/التعاقدات 

  بأكملھا
  ءمة لمشروعات البنیة التحتیة الكبرىالمال •
إمكانیة إعادة البنیة التحتیة لحالتھا بوتیرة  •

  سریعة
االقتصادیة ستراتیجیة اإلالمالءمة في  •

والصناعیة لبعض المانحین الرئیسیین، 
وبالتالي إمكانیة التفضیل من جانب المانحین، 

  وما ینتج عن ذلك من مزید من التعبئة 
  لموارد المانحین

 إمكانیة استھداف المواطنین األشد فقًرا •

  احتمالیة صعوبة التنسیق بین المانحین •
إمكانیة تدني مستویات المساءلة والشفافیة، حسب  •

  أنظمة المانحین
احتمالیة صعوبة التأكید على مدى مالءمة جھود ما بعد  •

  مرحلة البناء واإلعمار

إدارة المشروعات  .جیم
 بقیادة القطاع الخاص

 تعبئة الموارد بوتیرة سریعةإمكانیة  •
  زیادة االستجابة للطلب •
تعزیز القطاع الخاص، وتوفیر فرص العمل،  •

وتنویع النشاط االقتصادي باعتبار ذلك من 
 المنافع ذات الصلة

احتمالیة عدم الوصول إلى الشرائح األقل قدرة على  •
  الدفع من دون مساندة كبیرة في صورة منح

  العدید من المجاالت عدم توفر القدرات المحلیة في •
عدم احتمالیة المالءمة لمشروعات البنیة التحتیة األكبر  •

  حجًما أو الجدیدة

  .دال

إدارة المشروعات 
بقیادة المجتمع 

المحلي، على سبیل 
المثال، من خالل 

الصندوق االجتماعي 
للتنمیة أو مؤسسة 

  مثیلة

ارتفاع مستویات االستجابة لالحتیاجات  •
  المحلیة

ستفادة من البناء المؤسسي القائم إمكانیة اال •
  للصندوق االجتماعي للتنمیة

  إمكانیة استھداف المواطنین األشد فقًرا •

عدم احتمالیة المالءمة لمشروعات البنیة التحتیة  •
  األكبر حجًما 

 ،احتمالیة تحمیل أعباء زائدة على المؤسسات القائمة •
مثل مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي 

  إذا كانت مكلفة بأعمال إنشاءات عبر  ،للتنمیة
  جمیع القطاعات

إمكانیة وجود تضارب مصالح مع المؤسسات الحكومیة  •
الرسمیة، نظًرا ألن مؤسسات مثل مشروع األشغال 
العامة والصندوق االجتماعي للتنمیة تتواجد حالیًا خارج 

  الھیكل الحكومي الرسمي

 .ھاء
إدارة المشروعات 

 المعنيبقیادة القطاع 
مساندة مع تقدیم 

  للتنفیذ

إمكانیة بناء القدرات في مؤسسات القطاع  •
  الحساسة وبالغة األھمیة

  إمكانیة استھداف المواطنین األشد فقًرا •

عدم وجود قدرات مؤسسیة، ال سیما في قطاع الطاقة،  •
یجعل ھذا النھج غیر مالئم للمشروعات الكبرى التي 

  تتضمن العدید من العقود
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الوضع الحالي لقطاع الطاقة في اليمن إلى أن ھناك مجموعة من الخيارات ستكون ھي األكثر مالءمة الستئناف يشير  .12
  العمل وإعادة العمليات:

لية لإلجراءات التدخ) سیكون ھو الخیار األنسب بالنسبة إدارة المشروعات بقیادة القطاع الخاصالخیار جیم (  .أ
باستخدام الطاقة الشمسیة، واالستفادة من قنوات  الطاقة الموزعةأثناء الصراع بھدف توسيع نطاق خدمات 

اإلنجاز وتقدیم الخدمات التي یقودھا القطاع الخاص.   وتتم مساندة ذلك من خالل تمویل خارجي یُقدم 
للمستھلكین عن طریق واحدة أو أكثر من مؤسسات الوساطة المالیة (من القطاع الخاص أو المنظمات غیر 

جمعیات األھلیة).   ویتم اختیار مؤسسات الوساطة المالیة من بین البنوك التجاریة أو المنظمات الحكومیة/ال
غیر الحكومیة (الجمعیات األھلیة) التي تقدم بالفعل خدمات تمویل ألنظمة الطاقة الشمسیة، أو أي منظمات 

  غیر حكومیة وطنیة أو دولیة أخرى معنیة. 

لإلجراءات التدخلية ادة المجتمع المحلي) سیكون خیاًرا مناسبًا بالنسبة الخیار دال (إدارة المشروعات بقی  .ب
أثناء الصراع أو بعده بھدف توسيع نطاق خدمات الطاقة الموزعة إذا كان باستطاعة البرنامج االعتماد 

مثل الصندوق االجتماعي للتنمية أو  ،على نموذج مؤسسي ثبت جدواه وتم اعتماده على نطاق واسع
  شغال العامة. مشروع األ

) سیكون بدیًال لمشروعات البنیة التحتیة األوسع نطاقًا في مرحلة إدارة المشروعات بقیادة المانحینالخیار باء (  .ج
ما بعد الصراع نظًرا ألن إدارة المشروعات بقیادة المانحین یمكن أن تعوض عن نقص قدرات التنفیذ لدى 

المعدات نیابة عن العمیل (البلد المتعامل مع البنك) إما من خالل المؤسسات التابعة للقطاع.  ومن الممكن تورید 
نفیذ ، سیقوم شركاء التعضاء في فریق التنسیق العربي.  وعند التسلیمالبنك أو من خالل إحدى المؤسسات األ

 يعلى المستوى المحلي بتركیب المعدات إذا تطلب األمر ذلك.   وقد یكون شركاء التنفیذ على المستوى المحل
  ة. أو السلطات البلدی ،إذا كانت ال تزال تعمل ،ھي األقسام اإلقلیمیة المعنیة التابعة للمؤسسة العامة للكھرباء

الخیار ھاء (إدارة المشروعات بقیادة القطاع المعني مع تقدیم مساندة للتنفیذ) سیكون مناسبًا لمشروعات البنیة   .د
، ولكن فقط مع مساندة مكثفة للتنفیذ، نظًرا الحتمالیة وجود المزید التحتیة األوسع نطاقًا في مرحلة ما بعد الصراع

  العامة للكھرباء والوزارة بعد الصراع مقارنة بما كانت علیھ قبلھ.  قدرات المؤسسةمن المعوقات والقیود على 

  المزيد من الدراسة:  .13

ة یر حكومیة محلیة أو دولیسیتم ترتیب أعمال الرصد والتقییم من خالل الغیر، على سبیل المثال منظمة غ  .أ
نشطة في المناطق المستھدفة أو مقاول من القطاع الخاص.   وسیكون ذلك وثیق الصلة بصورة خاصة 

  بالنسبة لإلجراءات التدخلیة أثناء الصراع. 

أما اإلجراءات التدخلیة في مرحلة ما بعد الصراع فیجب أن تكون متسقة مع (أو یتم القیام بھا في إطار)   .ب
  احتیاجات ما بعد الصراع الخاص بالحكومة. تقییم 

یجب أن تتسق أعمال التوریدات والتعاقدات في إطار أي خیار في مرحلة ما بعد الصراع مع اإلطار القانوني   .ج
ما یتضمن متطلبات واشتراطات صارمة نسبیًا للموافقة على  من بینفي الیمن الذي یتضمن 

  التوریدات/التعاقدات. 

في نھایة المطاف، من الضروري أن تقوم الحكومة باختیار الترتیبات المؤسسیة الخاصة باستثمارات البنیة   .د
التحتیة في مرحلة ما بعد الصراع.   لكن أیًا ما كان األمر، بمقدور المانحین تسھیل اتخاذ القرار من خالل 

  طرح خیارات سلیمة فنیًا على نحو أكثر تفصیًال. 
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  دماً: استعادة خدمات الكھرباء في الیمن إلى ما كانت علیھطریق المضي ق .5

من الممكن إعادة بناء نظام الطاقة الكھربائية في اليمن على نحو أفضل، مع توفير ھذه الخدمة على نحو أكثر عدالة،  .14
قة من بموارد طاویتمتع الی  مع المزيد من التشديد على استخدام الطاقة المتجددة، والتوليد الموزع، والقطاع الخاص. 

.   وقد تراجعت تكالیف ھذه التقنیات بصورة حراریة أرضیةمتجددة كافیة تتضمن طاقة شمسیة وطاقة ریاح وطاقة 
ویة یقودھا القطاع الخاص وتطورت ھائلة على مدى السنوات الخمس الماضیة.   وبالفعل ظھرت سلسلة إمدادات ق

أن شبكة الطاقة في مل أمتوسطة.   وتعطي ھذه التطورات والمستجدات بارقة أنظمة طاقة شمسیة صغیرة ولتصبح 
  الكھربائیة التي سیتم بناؤھا یمكن أن تكون أكثر عدالة ونظافة وأقل اعتمادًا على الوقود البترولي. 

نية ظائف الشبكة الوطأًيا ما كان األمر فإن جذب المقاولين القادرين على إقامة البنية التحتية مجدًدا لليمن واستعادة و .15
وسینتظر المقاولون القادرون على بناء   كما كانت عليه من قبل سيستغرق وقًتا وسيتطلب موارد مالية كبيرة. 

ي ف أن یصبحوا راغبینمحطات كھرباء كبیرة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة ریثما یتحسن الموقف األمني قبل 
فإن محطات الكھرباء الكبیرة التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة تتطلب شبكة العودة إلى الیمن.   وعالوة على ذلك، 

.   وستستغرق إعادة بناء خطوط النقل ومحطات الطاقة الكھربائیة الكبیرة سنوات عدیدة، ویمكن أن تبدأ عاملةنقل 
  الدولیین إلى الیمن. لمقاولین بعودة افقط بمجرد أن یسمح الموقف األمني 

الحالي بشأن المعلومات الخاصة بقطاع الكھرباء ومؤسسات ھذا القطاع إلى أن اإلجراءات التدخلية  يشير الموقف .16
  حظى بأولوية على النحو التالي: تالكھرباء ميسورة التكلفة يجب أن الرامية إلى استعادة خدمات 

  شھور أو أكثر): 3في القريب العاجل: ( •
o والتولید الموزع، ال سیما من الطاقة الشمسیة؛ توسیع سبل الوصول إلى مصادر اإلمداد الخاصة ،  
o  ،استعادة خدمات الكھرباء إلى ما كانت علیھ للمنشآت الحساسة في قطاع الرعایة الصحیة والزراعة

  حتى وإن كان بشكل بدائي؛
o تعزیز قدرات القطاع الخاص والسلطات البلدیة التي تدیر الخدمات الحساسة وبالغة األھمیة.  

  قصير: (سنة أو أكثر):على المدى ال •
o  استعادة إمدادات الكھرباء العامة في مناطق حضریة مختارة من خالل استثمارات في النقل وشبكات

  ؛التوزیع واستعادة تسریبات الوقود
o ؛تعزیز قدرات المؤسسات العامة على مستوى البلدیات/المستوى اإلقلیمي لتقدیم خدمات الكھرباء  
o  في صلب الجودة الفنیة المعززة (برنامج إنارة أفریقیا)دمج تطبیقات الطاقة الشمسیة.  

  سنوات أو أكثر): 5على المدى المتوسط: ( •
o  جھود إعادة اإلعمار واسعة النطاق؛  
o  استعادة القدرة الوظیفیة للشبكة الوطنیة؛  
o  لكھرباء لتقدیم ل المؤسسة العامةتعزیز قدرات مؤسسات قطاع الكھرباء الوطنیة، ویتضمن ذلك

  الكھرباء.خدمات 
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تمثل األولويات المقترحة خطوات تسلسلية إلعادة بناء شبكة الكھرباء من أسفل إلى أعلى على المستوى الفني  .17
ھذا النھج األولویة في القریب العاجل للحلول الفنیة التي تحقق نجاًحا بالفعل  یعطيمن الناحیة الفنیة، فوالمؤسسي.   

د ذلك یتم االنتقال إلى الحلول األكثر طموًحا (من أنظمة صغیرة خارج الشبكة على أرض الواقع (الطاقة الشمسیة)، وبع
، إلى شبكة وطنیة).   ویستند ھذا النھج إلى أدلة وشواھد بشأن الموقف الحالي األقالیمإلى شبكات في المناطق الحضریة/

الشبكات دون الوطنیة) التي ستحتاج للبنیة التحتیة (معظمھا أنظمة صغیرة خارج الشبكة وبعض اإلمدادات العامة داخل 
.   وعلى المستوى المؤسسي، تتمثل األولویة في القریب العاجل في التركیز على سالسل ھائبناكي تتم إعادة  اوقتً 

  تكیف أثناء الصراع، وانتقلت بصورة تدریجیة نحو الحلول األكثر تعقیدًا. آلیات باعتبارھا اإلمدادات التي ظھرت 

التي تنطوي على دور أقوى للقطاع الخاص ونماذج  ،الرؤية الخاصة بقطاع الطاقة الكھربائية في اليمنمن المالحظ أن  .18
م ومن الناحیة التقلیدیة یقو.   الصلة اذاألولويات المقترحة والتسلسل تدعم  ،تتجه بصورة أكبر نحو تقديم الخدمات

في الیمن، ویتسم تقدیم الخدمات بالتنسیق على المستوى القطاع العام على تقدیم الخدمات في قطاع الطاقة الكھربائیة 
المركزي.    لكن الصراع الدائر في الیمن قلب ھذه الصورة رأًسا على عقب نظًرا ألن آلیات التكیف الخاصة بالسكان 

تئناف سأصبحت ذات طابع محلي، ویقوم علیھا القطاع الخاص على نطاق واسع.   ومن المتوقع أن یركز النھج المقترح ال
العمل وإعادة عملیات قطاع الكھرباء على تعزیز نماذج تقدیم الخدمة التي تطورت أثناء الصراع بھدف االستكمال 

  التدریجي للتولید الموزع، مع تولید واسع النطاق للطاقة الكھربائیة من خالل الشبكة الوطنیة.  

يدعمان  اثنين من اإلجراءات التدخلية راءينإجمن المقترح تنفيذ األولويات العاجلة ومتوسطة األجل من خالل  .19
سالسل اإلمدادات الحالية في القطاع الخاص (الطاقة الشمسية) والقطاع العام (إمدادات الكھرباء العامة في المناطق 

 السكان في المناطق الحضریة والمناطق الریفیة من م، لتوسیع سبل الوصول إلى الطاقة الشمسیة أماأوالً الحضرية).   
رات ، تقدیم التمویل وبناء قدثانیًاخالل تعزیز سلسلة اإلمداد الخاصة بالقطاع الخاص التي تطورت أثناء الصراع.   

المكاتب اإلقلیمیة التابعة للمؤسسة العامة للكھرباء (على مستوى البلدیات) إلعادة تأھیل وإعادة بناء شبكات وأنظمة 
  الكھرباء في المناطق الحضریة. 

  ير الكھرباء المولدة من الطاقة الشمسية من خالل القطاع الخاصزيادة توف

جديدة أو زيادة توفير الطاقة على مدى السنوات التوليد العلى ضوء الصعوبات التي تواجه تطوير وبناء أصول  .20
طار إاآلخذة في الظھور والتطور لتوفير الكھرباء في  اتالعشر الماضية، ھناك فرصة لالستفادة من سلسلة اإلمداد

وقد كانت الطاقة الشمسیة الموزعة واحدة   نموذج يقوم عليه المواطنون على المستوى المحلي والقطاع الخاص. 
من عدد قلیل من الصناعات المزدھرة في الیمن أثناء السنتین الماضیتین، وكانت تمثل قصة نجاح نادرة للقطاع الخاص 

یشیة معسر أ ھاملكتمعظم األنظمة كانت ن إیر ھذه الخدمة بالتباین إذ أثناء ھذا الصراع الدائر.  لكن مع ذلك اتسم توف
  میسورة الحال في مناطق حضریة.

تھدف اإلجراءات التدخلية إلى توسيع سبل الوصول إلى الكھرباء أمام األسر المعيشية منخفضة الدخل ومقدمي  .21
وسیكون نطاق المنتجات األولى التي تجري مساندتھا أنظمة صغیرة   الخدمات العامة الحساسة وبالغة األھمية.

النطاق لألسر المعیشیة منخفضة الدخل.  وتكفي ھذه األنظمة لإلضاءة وشحن الھواتف وعدد قلیل من األجھزة البسیطة.  
صورة بتیارھم وفي مناطق أخرى كان للبنك الدولي خبرات وتجارب جیدة بشأن المواصفات الفنیة ومع موردین تم اخ

واختبارھم.  ویھدف المشروع المقترح إلى محاكاة ھذه الخبرات والتجارب في الیمن.   وسیكون نطاق المنتجات مسبقة 
دد سوى علم یعتمد الخدمات العامة الحساسة وبالغة األھمیة. و قلیًال لمقدمياألولى التي تجري مساندتھا أنظمة أكبر 

لعامة أنظمة الطاقة الشمسیة، ویعتمد كثیرون منھم على الدیزل على الرغم من عجز قلیل نسبیًا من مقدمي الخدمات ا
الوقود (المحروقات).  وتھدف اإلجراءات التدخلیة المقترحة إلى استخدام الطاقة الشمسیة لزیادة توفیر الكھرباء 

، والخدمات الحكومیة، وخدمات مثل إنارة الشوارع، ورفع المیاه، واالتصاالت السلكیة والالسلكیة ،للخدمات العامة
الرعایة الصحیة والتعلیم.   ومعظم ھذه الخدمات تحتاج إلى أنظمة أكبر قلیًال إما ببطاریات أكبر أو مصممة لتعمل 

  بالدیزل أو الطاقة الشمسیة (أنظمة ھجینة). 
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طة مالية أو العديد سيتيح ھذا المشروع التمويل المطلوب لسلسلة اإلمدادات والمستھلكين من خالل مؤسسة وسا .22
 التجاریة أو مؤسسات التمویلویتم اختیار مؤسسات الوساطة المالیة من بین البنوك من مؤسسات الوساطة المالية.   

غر التي تقدم بالفعل خدمات تمویل ألنظمة الطاقة الشمسیة، أو أي منظمات غیر حكومیة وطنیة أو دولیة أخرى األص
صد والتقییم من خالل الغیر، على سبیل المثال منظمة غیر حكومیة محلیة أو دولیة معنیة.  وسیتم ترتیب أعمال الر

  نشطة في المناطق المستھدفة أو مقاول من القطاع الخاص.

من الممكن أن يكون توسيع نطاق سبل الوصول إلى الطاقة الكھربائية المولدة من الطاقة الشمسية وتحقيق االستدامة  .23
ي جديد" في قطاع الكھرباء، ويسھم في بناء منظومة تقديم الخدمات الشاملة للجميع من "عقد اجتماع الھا جزءً 

ویؤدي توسیع نطاق الطاقة الموزعة إلى خلق فرص عمل، وتعزیز القطاع الخاص، وتوفیر من أسفل إلى أعلى.   
ره ونقلھ.   كما یمكن أن بنیة تحتیة للطاقة قادرة على مجابھة األخطار، والحد من الحاجة إلى واردات الوقود وتكری

الرغم من أن الكھرباء المتأتیة من مصادر طاقة متجددة موزعة قد تكون في  التكالیف: علىیؤدي ذلك إلى خفض 
لتكلفة مقارنة بشكل أكبر من حیث ا ستكون میسورةالبدایة أكثر تكلفة من تعرفة كھرباء الشبكة الوطنیة في الیمن، لكنھا 

شبكة غیر رسمیة من مولدات الدیزل، وھذا المصدر ھو البدیل الوحید لمعظم المستھلكین بالكھرباء المتأتیة من 
  المحرومین من سبل الوصول إلى إمدادات الكھرباء العامة. 

  إعادة تأھيل الشبكة في المناطق الحضرية من خالل القطاع العام

من الضروري استعادة إمدادات الكھرباء من الشبكة العمومية إلى ما كانت عليه على مستوى المناطق أواًل قبل  .24
ادة قطاع الطاقة الكھربائیة إلى أن استع من مشروعوتشیر الخبرات والتجارب المتأتیة االنتقال إلى المستوى الوطني.  

یین نظًرا ألن الشركات المحلیة لیس لدیھا القدرات واإلمكانات خدمات النقل بین المناطق سیتطلب وجود مقاولین دول
الكافیة.   غیر أن ھؤالء المقاولین سیكونون مترددین في العودة إلى الیمن حتى بعد استعادة السالم في ربوع البالد.   

من  ت علیھ قد یكون البدءوبالتالي، فالنھج الوحید العملي الستعادة إمدادات الكھرباء المتأتیة من الشبكة إلى ما كان
بط ر)، وبعد ذلك التوسع تدریجیًا لتوفیر إمدادات الكھرباء من خالل شبكات island gridsشبكات بلدیة فرعیة (

  تأھیلھا.  معاد

 التي يعول عليھاستتطلب جميع المدن الكبرى جھود إعادة إعمار وإعادة تأھيل كبرى الستعادة إمدادات الطاقة الكھربائية  .25
، البنك الدولي (وال تتضمن المرحلة األولى من تقییم األضرار واالحتیاجات مناطق الحضرية إلى ما كانت عليه.   في ال

سوى معلومات عن موقف محطات التوزیع الفرعیة في عدن وتعز وصنعاء، لكن ھذه المعلومات تعطي رؤى  )أ 2016
على  %37، و%50، و%25ثاقبة حول موقف شبكة التوزیع بشكل عام.   وفي عدن وتعز وصنعاء، من المعروف أن 

.   2015أو كلي منذ أكتوبر/تشرین األول  عاني من آثار تدمیر جزئيیالتوزیع الفرعیة التي تم مسحھا  التوالي من محطات
  ویشیر ھذا إلى ضرورة القیام باستثمارات كبرى الستعادة إمدادات الطاقة الكھربائیة في المناطق الحضریة. 
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من الضروري أن يتوفر للسلطات العامة المواد والمعدات الالزمة إلعادة تأھيل شبكات التوزيع في المناطق  .26
یر ھذه المواد باستعادة إمدادات الكھرباء المتأتیة من الشبكة إلى ما كانت علیھ في أجزاء ح توفموسیسالحضرية.   

محددة من البالد إیذانًا بجھود أوسع نطاقًا الستعادة إمدادات الكھرباء عبر شبكة نقل الكھرباء.   ومن الضروري أن 
لتي یمكن توریدھا بوتیرة سریعة.   وتتضمن یدور محور التركیز حول المواد ومكونات الشبكة القیاسیة والموحدة ا

كیلو فولت  33/11المكونات التي سیتم توریدھا، على سبیل المثال ولیس الحصر، (أ) محطات فرعیة متنقلة بطاقة 
)؛ (ب) مجموعات مولدات موزعة تتضمن أنظمة ھجینة تعمل بالطاقة الشمسیة والدیزل؛ plug and playطراز (

وائیة (العلویة)؛ (د) محوالت التوزیع المدمجة والمحطات الفرعیة منخفضة الفولطیة (الجھد)؛ (ج) معدات الخطوط الھ
(ه) أطقم مفاتیح، وموانع صواعق، ومصھرات (فیوزات)؛ (و) موصالت من األلومنیوم والنحاس.  وبوجھ عام، من 

یم متوفرة بتصام ،المحطات الفرعیةمثل  ،السھل نسبیًا نقل ھذه المكونات وتحریكھا، وحتى المكونات األكبر حجًما
ة جید ایمكن نقلھا على مزلقات أو وضعھا في حاویات.   وأیًا ما كان األمر، ال تزال المحطات الفرعیة تتطلب طرقً 

نسبیًا لتوریدھا إلى الوجھة المستھدفة.   ومن ھنا، یجب أن یدور محور التركیز على المدى القصیر حول الموانئ 
لسریع للمواد إلى ھیئات التنفیذ.   وتعتبر شبكة التوزیع في الیمن موحدة وقیاسیة ومستوفیة الشروط لتسھیل التسلیم ا

  كلیو فولت.  33/11نسبیًا في جمیع أنحاء البالد حیث تعتمد معظم المناطق على مستویات فولطیة (جھد) تبلغ 

مثل مرافق إمدادات المياه ومعالجة المياه،  ،من الضروري التشديد على إعادة الكھرباء إلى مقدمي الخدمات العامة .27
والري، وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، والھيئات والخدمات الحكومية، وخدمات الرعاية الصحية، وإنارة 

وسیتحقق ذلك من خالل وضع أولویات لھذه المناطق واألجزاء الخاصة بالشبكة الشوارع، والمنشآت التعليمية، إلخ. 
فیما یتعلق باستعادة الخدمات العامة إلى ما كانت علیھ، على سبیل المثال، الدوائر التي تربط  ا أعلىعائدالتي تحقق 

  المستشفیات أو البنى التحتیة للمیاه. 
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