
ــا  ــن عائًق ــاء يف الیم ــات الکهرب ــف خدم ــزال ضع ال ی
املســتدامة  االقتصادیــة  التنمیــة  أمــام  رئیســًیا 
التــي تفاقمــت بســبب الصــراع املســتمر واألضــرار 
الکهربــاء. لقطــاع  التحتیــة  بالبنیــة  املتعلقــة 

ونظــًرا المتــالك الیمــن مســتویات عالیــة من اإلشــعاع
ــطوع  ــاعات الس ــن س ــالٍِ م ــط ع ــي وملتوس الشمس
الشمســي الیومــي یلع مــدار الســنة، ُتعــّد الطاقــة 
حیــث  مــن  ومجدًیــا  مناســًبا  بدیــًال  الشمســیة 
الســائدة  الکهربــاء  بإمــدادات  مقارنــة  التکلفــة 
األحفــوري. الوقــود  یلع  تعتمــد  والتــي  حالًیــا 

إمــداد  حــول  بمقدمــة  الورقــة  هــذه  تبتــدئ 
ذلــك  بعــد  وتســتعرض  الیمــن،  يف  الکهربــاء 
الشمســیة  الطاقــة  ملشــاریع  محــددة  تطبیقــات 
الیمــن.  يف  الهشــة  البیئــة  إطــار  يف  وجدواهــا 
القطــاع  مــع  الشــراکة  إمکانیــة  يف  تنظــر  کمــا 
وتقــدم  الشمســیة،  الطاقــة  قطــاع  يف  الخــاص 
للتغلــب یلع  أخیــًرا توصیــات وخطــوات عملیــة 

التحدیــات التــي تواجــه توســیع نطــاق االســتثمارات 
الیمــن. يف  الشمســیة  الطاقــة  قطــاع  يف 

تــرى الورقــة أن هنــاك حاجــة ملحــة إلــی نقلــة 
نوعیــة ملعالجــة أزمــة الطاقــة يف الیمــن وبــدء 
نشــاط اقتصــادي هــادف، بــدًءا مــن الترکیــز الحصــري 
الکبیــرة  الطاقــة املرکزیــة  یلع محطــات تولیــد 
ــاء  ــی إعط ــوري، إل ــود األحف ــد یلع الوق ــي تعتم الت
املتجــددة  الطاقــة  تولیــد  ملحطــات  األولویــة 
املوزعــة األصغــر حجًمــا التــي یمکــن أن توفــر فــرص 
ــط  ــن التخطی ــن، وم ــش للیمنیی ــبل العی ــل وس عم
والتنفیــذ املرکــزي إلــی تمکیــن الســلطات املحلیــة 
الکهربــاء  العامــة  للمؤسســة  املحلیــة  والفــروع 
لتتولــی للقیــادة يف هــذا القطــاع، ومــن الترکیــز 
ــرة  ــیة الصغی ــة الشمس ــم األنظم ــرط یلع دع املف
ــات  ــا املنظم ــي توفره ــبکة الت ــن الش ــة ع املعزول
ــی  ــة، إل ــوکاالت اإلنمائی ــة وال ــر الحکومی ــة غی الدولی
ــرة  ــل مبتک ــاذج تموی ــیس نم ــة لتأس ــاء األولوی إعط
وکذلــك التدخــالت التــي تخلــق وتطــور الســوق 
واســع. نطــاق  یلع  القطــاع  اســتدامة  وتدعــم 
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1. المقدمة

کان الحصول یلع الکهرباء، حتی قبل بدء الصراع الحالي، أحد العوائق الرئیسیة أمام 
يف  األساسیة  الخدمات  وتوفیر  املستدامة  واالجتماعیة  االقتصادیة  التنمیة  تحقیق 
الیمن. لقد تأثر قطاع الکهرباء الحکومي تأثًرا کبیًرا بالنزاع املسلح الدائر، ونتج عنه أضرار 
جسیمة مادیة وغیر مادیة، والتي تمثل تحدیات جدیدة ومتعددة الستعادة وإصالح 

قطاع الکهرباء يف الیمن.  

إضافة إلی أن الزیادة األخیرة يف أسعار الوقود األحفوري یلع مستوى العالم انعکست 
يف تکلفة تولید الکهرباء يف الیمن. وشکلت عبًئا مالًیا کبیًرا یلع املیزانیة العامة 
بسبب دعم تعرفة الکهرباء يف املناطق التي تسیطر علیها الحکومة املعترف بها 
ذات  لألسر  الصعوبات، خاصة  أکثر  من  الکهرباء  الحصول یلع  أیًضا  هذا  دولًیا، وجعل 
أیًضا (یعرفون  اهللا  أنصار  علیها  یسیطر  التي  املناطق  يف  املنخفض  الدخل 

باسم الحوثیین)، حیث تباع الکهرباء بأسعار تجاریة من دون دعم حکومي. 

یلع مدى السنوات املاضیة، دفع انخفاُض تکالیف الطاقة املنتجة من مصادر الطاقة 
الطاقة  تقنیات  يف  واالستثمار  التخطیط  إلی  البلدان  من  کثیرا  والنظیفة  املتجددة 
املتجددة، فقد وضعت کثیر من هذه البلدان أهداًفا طموحة لتنویع مزیج الطاقة لدیها 
من خالل زیادة حصة الطاقات املتجددة، وقد أتاح هذا الواقع أیضا فرصة لتعزیز أمن 

الطاقة واالستجابة للمخاوف املتعلقة بتغیر املناخ.

يف الیمن، حّددت االستراتیجیُة الوطنیة للطاقة املتجددة وکفاءة الطاقة التي صدرت 
عام 2009 هدًفا ملساهمة الطاقة املتجددة بنسبة 15% يف مزیج الطاقة املولدة من 
نحو  ملحوظ  تقدم  أي  هناك  یکن  لم  أنه  إال   .2025 عام  بحلول  وذلك  الکهرباء  قطاع 
تحقیق ذلك الهدف وفًقا لتلك االستراتیجیة. وبناءً  یلع ذلك فقد رکز املنتدى الثامن 
لرواد التنمیة، واملنعقد يف عمان، يف الفترة من 28 أکتوبر الی 2 نوفمبر 2022، یلع 
النقاش حول کیفیة تحفیز استثمارات القطاع الخاص يف قطاع الطاقة املتجددة يف 
املتوفرة  اإلمکانات  یلع  الضوء  تسلیط  إلی  الورقة  هذه  تهدف  وبالتالي  الیمن. 
أیًضا  الورقة  توضح  کما  الیمن.  يف  الشمسیة  الطاقة  تولید  مشاریع  يف  لالستثمار 
عملیة  توصیات  وتقّدم  الشمسیة،  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  الرئیسیة  التحدیات 

لتوسیع استثمارات الطاقة الشمسیة يف الیمن.
 

������ ������ � ������ ����� �2021 ��� "������ � 
�	����� ���� ����� ���� ������" �� ��� ���� [1]
 .(2022 ���� 4 ���� ���� �����) https://devchampions.org/uploads/publications/files/Rethinking_Yemens_Economy_No8_En-1.pdf      

.(2022 ���� 4 ���� ���� �����) /https://moee-ye.com/site-ar/364 �2009 "�
�	������ ������ ����� ������� �
���� �� ���� ������ ������ ����������" [2]
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2. لماذا الطاقة الشمسية؟

الشمسي  اإلشعاع  من  عالیة  بمستویات  وتتمتع  الشمسي،  الحزام  ضمن  الیمن  تقع 
ومتوسط عاٍل لعدد ساعات السطوع الشمسي الیومي یلع مدار السنة والتي تتجاوز 8 
(مثل  للتسخین  سواء  املختلفة  الشمسیة  الطاقة  تقنیات  أن  یعني  وهذا  ساعات.  
سخانات املیاه الشمسیة) أو إلنتاج الکهرباء (مثل الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة) لدیها 
مناطق  يف  یعیشون  الیمن  يف  السکان  معظم  ألن  ونظًرا  الیمن،  يف  هائلة  إمکانات 
التي  النائیة  للمناطق  العامة  الکهرباء  شبکة  توسیع  ُیعّد  جغرافًیا،  متباعدة  ریفیة 
الطاقة  حلول  یجعل  مما  اقتصادًیا،  مجدٍ  وغیر  مکلًفا  السکان  من  قلیل  عدد  یسکنها 
الیمن.   يف  الکهرباء  لتوفیر  استراتیجیة  أي  من  مهًما  جزًءا  املوزعة  الشمسیة 

(یبین الشکل 1 إمکانات الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة يف الیمن). 

شکل 1: إمکانات الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة

 

.(2022 ���� 5 � ���� ���� ��) https://globalsolaratlas.info/download/yemen �2019 ��� �� ����� "������� ������� ������ ¡���" :� ���

مالًیا  عبًئا  شکلت  قد  الکهرباء  لتولید  األحفوري  الوقود  من  الیمن  واردات  تکلفة  إن 
یلع  تأثیرها  إلی  باإلضافة  السنین،  مّر  یلع  الیمنیة  الحکومة  یلع  ومتزایًدا  کبیًرا 
الشمسیة  الطاقة  توّفر  لذا  الیمني.  التجاري  واملیزان  األجنبي  النقد  احتیاطیات 
ويف  األعباء.  وخفض  التحدیات  تلك  مواجهة  من  الیمن  ستساعد  التي  اإلمکانات 
حین أن تکالیف االستثمار األولیة يف مشاریع الطاقة الشمسیة الکبیرة مرتفعة، وتمّثل              

توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

  �2021 "�������¢�� ���� £¤�� :����� � 
�	����� ���� � �� ���� ������ �� ¥���" ¦��§¨� ������� ©�  [3]
.(2022 ���� 5 � ���� ���� ��) https://ieeexplore.ieee.org/document/9442686       

 �2018 ����� "������ � �� ���� ������ ��ª����" ����� ������  ��  [4]
.(2022 ���� 5 � ���� ���� ��) https://www.researchgate.net/publication/326014541_Applications_of_Renewable_Energy_in_Yemen       
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توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

عامًال مثبطا لالستثمار، إال أن الوضع قد اختلف بشکل کبیر يف العقد املاضي، وأصبحت 
التکلفة املستویة للکهرباء املولدة بالطاقة الشمسیة (الکهروضوئیة) أقل من تکلفة 
الکهرباء الناتجة عن الوقود األحفوري (انظر الشکل 2)، کما أنه من املتوقع أن یستمر 

انخفاض تکلفة کهرباء مشاریع الطاقة الشمسیة الکبیرة يف املستقبل القریب. 

شکل 2: املتوسط العاملي للتکلفة املستویة للطاقة الکهربائیة املولدة من مشاریع 
الطاقة املتجددة الکبیرة املرکبة حدیًثا

 2022 ��� ��� ���� ������ ���� �� ������ "�2021 � �� ���� ������  ��� «�����" :� ���
.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��) https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021 

البلدان  يف  الکهروضوئیة  الشمسیة  الطاقة  من  الکهرباء  إنتاج  تکلفة  إلی  وبالنظر 
بناء، وتشغیل،  أفغانستان یلع عقد بنظام  کالیمن، حصلت  بالنزاع  النامیة واملتأثرة 
عام  يف  ساعة  کیلووات  لکل  (أمریکیة)  سنتات   7.3 بسعر  الطاقة  لبیع  ملکیة  ونقل 
کیلووات ساعة  لکل  (أمریکیة)  6 سنتات  بسعر  أیًضا حصلت یلع عقد  وزامبیا   ،2016
الساعة  يف  کیلووات  لکل  سنتات    4.7 یلع  السنغال  حصلت  بینما   ،2016 عام  يف 

يف عام 2017. 

    ��¬�	����� ������ ���®� ¯� (�������� °�±���� «������ ���������� �������� °²�) ������ ��� ��� � «������� ���®� ���� °²�� (LCOE) ������ 
�	����� ����� [5]
.���������� ������� ³��� ¡��� ��§ � �� �� ¥���	 ����� ��� ´� ��¥µ� ��¶��� ������� ��� ��§ ������      

  �2022 ��� ��� ���� ������ ���� �� ������ "�2021 � �� ���� ������  ��� «�����" [6]
.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��) https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2021      

  �2019 "����� �� ������� ������·� ������ “��� ���� ������ ¹��� £��� ����� ��������� ����� °��� :�� ���� ������ ����º� �����"  [7]
.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��) https://www-origin.usaid.gov/energy/auctions/policymakers-guide      
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[7]
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.(2023 ����� 15 � ���� ���� ��) https://cutt.ly/h8HY3GC �2023 ����� ����� �� ������ ����� "�2027 ��� »�¼ �������� °����� �2022 �� ���� �������"  [8]
 �2021 ��� ������	 � ����� "���¤��� �½�²�� �ª��� � 97¾ ����	 ��������� ��� ¿�¥��"  [9]

.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��) https://ourworldindata.org/battery-price-decline       
    �� ���� ������ ��ª���� �� ¥��� ��������� À� ��� ��������� ÁÂ¶ � Ã�� ��Ä���� ����� Ã �� ����� ������� ��²���� ¦�� �������� ����·� ������� ¦� �� �Å��� ¯� [10]
.¦�� ��²���� ������	 ��� À � ¯� ���� � � ���� ���� Æ���� ����� �°�� �
���� ���� ��� ��� ���� �Ç����� ¿�¼ ������	 °²� �À�§� ����ª� �� ¥���	 ����ª�         

تدفعه  ساعة  کیلووات  لکل  سنتاًََ   25 یلع  یزید  سعر  بمتوسط  ذلك  مقارنة  ویمکن 
حکومة الیمن حالًیا مقابل الطاقة التي ُتشترى من منتجیَن من القطاع الخاص (یتضمن 
السعر رسوم استئجار املولدات باإلضافة إلی تکلفة الوقود). الجدیر بالذکر أن أقل أسعار 
الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة قد تحققت يف اململکة العربیة السعودیة (1.04 سنتًا 
لکل  سنتًا   1.35) املتحدة  العربیة  اإلمارات  ويف   ،(2021 عام  يف  ساعة  کیلووات  لکل 
والبیئة  الشمسیة  الطاقة  موارد  وفرة  ذلك  ساعد   ،(2020 عام  يف  ساعة  کیلووات 
منخفضة.  استثمار  وتکالیف  تمویالت  تقدیم  من  ُتمکن  التي  املواتیة  االستثماریة 

باإلضافة إلی ذلك، استمر سعر بطاریات اللیثیوم أیون يف االنخفاض بشکل کبیر يف 
العقدین املاضیین، حیث انخفضت من 2,198 دوالًرا لکل کیلووات ساعة يف عام 2000 
 .3 الشکل  يف  موضح  هو  کما   ،2018 عام  يف  ساعة  کیلووات  لکل  دوالًرا   181 إلی 

شکل 3: أسعار بطاریات اللیثیوم أیون

https://ourworldindata.org/battery-price-decline 2021 ��� ������	 � ����� ���¤��� �½�²�� �ª��� � ¾97 ����	 ��������� ��� ¿�¥�� :� ���
.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��)
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3. فئات مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية

مختلفة،  أحجام  یلع  الکهروضوئیة  الشمسیة  الطاقة  مشاریع  تنفیذ  یمکن 
وتقدم األقسام اآلتیة ثالث فئات من مشاریع الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة، وتحلل 
کل  يف  التوسع  جهود  تواجه  التي  الرئیسیة  والتحدیات  الیمن  يف  الحالي  وضعها 

فئة من املشاریع.

3.1 مشاریع الطاقة الشمسیة الکبیرة

الطاقة  لتولید  کبیرة  محطات  هي   (utility scale) الکبیرة  الشمسیة  الطاقة  مشاریع 
الکهربائیة ترتبط بالشبکة الرئیسیة للکهرباء أو بمستهلکین کبار من خالل شبکة نقل 
أو شرکة  العام)،  الکهرباء  مرفق  (أو  الحکومة  وتدیرها  املشاریع  تمتلك هذه  الکهرباء. 
خاصة يف ظل وجود اتفاقیة شراء طاقة تستمر عادًة بین 5 إلی 20 عاًما.  بالنسبة 
الراهن محطات کبیرة للطاقة الشمسیة مرتبطة بالشبکة. الوقت  للیمن ال یوجد يف 

کما أنه لیس من املمکن حالًیا بناء مشاریع الطاقة الشمسیة الکبیرة يف الیمن بتمویل 
أي  تحقیق  املمکن  من  وبالتالي  الحالي.  املالي  الوضع  بسبب  الدولة  میزانیة  من 
املشاریع عن طریق نموذج الشراکة بین القطاعین العام والخاص أو بتمویل من الجهات 

املانحة الدولیة.

يف  عدن،  يف  والطاقة  الکهرباء  وزارة  أعلنت  الدولیة،  املانحة  الجهات  صعید  یلع 
العربیة  لإلمارات  التابعة  مصدر  مؤسسة  مع  تعاون  اتفاقیة  توقیع   ،2022 دیسمبر 
املتحدة لتمویل بناء محطة بقدرة 120 میجاوات لتولید الکهرباء بالطاقة الشمسیة يف 
عدن. وشمل االتفاق أیضا إنشاء خطوط نقل ومحطات التحویل الخاصة بنقل وتوزیع 
الکهرباء التي تولدها املحطة.  سیکون هذا املشروع أول مشروع کبیر، مرتبط بالشبکة، 
أن یکون بمنزلة  الیمن، ویمکن  الشمسیة يف  الطاقة  ممّول من املانحین يف قطاع 

مشروع تجریبي مهم إذا انتقل إلی حیز التنفیذ.

للکهرباء يف  العامة  واملؤسسة  والطاقة  الکهرباء  وزارة  أعلنت   ،2020 عام  أوائل  يف 
عدن عن مناقصة هدفت إلی ترکیب 7 مشاریع للطاقة الشمسیة الکهروضوئیة بقدرة 
والتشغیل ونقل امللکیة.   والتملك  البناء  إطار نموذج  97 میجاوات، يف  تبلغ  إجمالیة 
لکن عملیة املناقصة واجهت عدًدا من العقبات، ولم تتکلل بالنجاح حتی وقت کتابة 
واملالیة  القانونیة  الضمانات  وجود  عدم  يف  الرئیسي  التحدي  وتمثل  الورقة.  هذه 
الکافیة لجذب عروض تنافسیة، وإعطاء ما یکفي من الثقة للمستثمرین لتحمل مخاطر 
تقییم  یلع  حالًیا  الدولیة  التمویل  مؤسسة  تعمل  املشاریع.  هذه  ملثل  االستثمار 

  ������ 22 �������� ������ ���®��� "�È°��� «�� ��¶ �� :(utility scale solar) ������ ������� ������" [11]
.(2022 ���� 26 � ���� ���� ��) https://www.solarreviews.com/blog/how-does-utility-scale-solar-work       

/https://moee-ye.com/site-ar/2352  �2022 �������� 
�	����� ����� "�¦ � � ������� ������	 
�	�����  ���� ����� ��� 
��	 ¯� ¹�����" [12]
.(2022 ����� 29 � ���� ���� ��)        

    
�	����� ����� "������� °ª�� �°�±����� �������� �
����� ÉÊ�� ���� � ������� ������ ���� �������� °�±����� �Ë���� �Æ������ ��� �¢� �������" [13]
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��) /https://moee-ye.com/site-ar/897 �2020 ��������        
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االستثمارات املحتملة يف هذا القطاع يف الیمن، ویمکن أن تحسن من إمکانیة تدشین 
أول استثمار للقطاع الخاص يف قطاع مشاریع الطاقة الشمسیة الکبیرة بنموذج البناء، 

والتملك، والتشغیل، ونقل امللکیة.

مشاریع  يف  الخاص  القطاع  مستثمري  مشارکة  یواجه  الذي  الرئیسي  التحدي  ویتمثل 
إذ  العالیة؛  واالقتصادیة  السیاسیة  املخاطر  يف  الیمن  يف  الکبیرة  الشمسیة  الطاقة 
املدة،  طویلة  استرداد  فترات  مع  کبیرة  أولیة  استثمارات  املشاریع  هذه  مثل  تتطلب 
تعرفة  وسیاسة  العکسیة،  املزادات  (مثل  وشفافة  واضحة  شراء  إجراءات  اعتماد  وإلی 

التغذیة...إلخ). 

باإلضافة إلی وجود إطار قانوني وتنظیمي واضح ومتکامل، وضمانات مالیة کافیة، وتوفر 
أدوات تمویلیة مبتکرة یمکن أن تخفف من مخاطر االستثمارات. عالوة یلع ذلك، هنالك 
تحدیات أخرى تتمثل يف تدهور حالة الشبکة الوطنیة الکهرباء (النقل والتوزیع)، وقلة 
خبرة الشرکات الیمنیة يف تطویر املشاریع الکبیرة، وإدارة املخاطر االجتماعیة والبیئیة 
الالزمة  األراضي  من  الکبیرة  املساحات  إلی  (بالنظر  األراضي  باستخدام  املتعلقة 

لهذه املشاریع).

شبکات الطاقة الشمسیة الصغیرة  3.2

ُتعرف الشبکات الصغیرة بأنها مجموعة مولدات کهربائیة صغیرة متصلة بشبکة توزیع 
عن  مستقلة  تعمل  ما  وعادة  املحلیین.   املستهلکین  من  صغیرة  ملجموعة  الکهرباء 
الشبکة  وصول  بمجرد  الوطنیة  بالشبکة  توصیلها  یمکن  لکن  الوطنیة،  النقل  شبکة 
 10 إلی  10 کیلووات  الصغیرة من  للشبکات  التولیدیة  القدرة  تتراوح  ملوقعها.  وعادة ما 
میجاوات، وعندما تکون قدرة التولید أقل، أي بین 1 کیلووات و10 کیلووات، ُیطلق یلع 

  .(micro-grids)هذا النوع من الشبکات اسم الشبکات املتناهیة الصغر

الریاح، أو  الطاقة الشمسیة، أو طاقة  الطاقة املتجددة الصغیرة (خصوصا  وُتعّد شبکات 
کهرباء  خدمة  لتوفیر  التطبیق  وقابلیة  التکلفة  ناحیة  من  فعالة  خیارات  الهجینة) 
موثوقة، خاصًة لسکان الریف وأرباب العمل. ویمکن أن تکون الشبکات الصغیرة مملوکة 

للقطاع الخاص، أو املنظمات املجتمعیة، أو الجهات الحکومیة، أو مزیج من الثالثة.
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 �2021 ��������� ������� � ��� ��·� ��Ì�� "�È��±��� ������� � � Ä ® ���� Æ����� ¶ ��" [14]
.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��) https://www.unido.org/stories/whats-so-important-about-mini-grids        

https://www.usaid.gov/energy/mini-grids/policy/national-planning �2018 ����� �� ������� ������·� ������" ���±� �������" [15]
.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��)        

                  �(RECP) �	���·� ������ ��ª���� Í	 �� ���� ������ ���� � ¦������ Î����	 "���±��� ������ ����� �����" [16]
.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��)        

https://cutt.ly/k8D9JtR
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ومنذ بدایة الصراع الحالي، ظهرت شبکات صغیرة تعمل بالدیزل تتبع القطاع الخاص 
لخدمة املناطق الحضریة التي توقفت فیها محطات املؤسسة العامة للکهرباء، خاصًة 
القائمة  الصغیرة  الشبکات  ُتجّرب  لم  أنصار اهللا. بینما  الخاضعة لسیطرة  يف املناطق 
یلع الطاقة املتجددة إال مؤخًرا وبشکل محدود بتمویل من املانحین، حیث أظهرت 
النتائج الناجحة من ثالث شبکات تجریبیة (تصل قدرة الواحدة منها إلی 20 کیلووات)، 
إلی  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج  من  بدعم  صغیرة  مجتمعیة  مجموعات  تدیرها 
شبکة   163 لتنفیذ  إضايف  تمویل  لتخصیص  السوید  ودولة  األوروبي  االتحاد  تشجیع 
املتحدة  األمم  برنامج  یقوم  ذلك،  إلی  وباإلضافة    .2025 عام  بحلول  إضافیة  صغیرة 
اإلنمائي (يف إطار نفس البرنامج املمول من االتحاد األوروبي/والسوید) حالًیا بتجربة 
200 کیلووات  الریاح بقدرة  الشمسیة وطاقة  الطاقة  إنشاء شبکة صغیرة هجینة من 

تقریًبا يف مدیریة الشمایتین يف تعز.

ویمتّد تأثیر الشبکات الشمسیة الصغیرة إلی ما هو أبعد من تحسین مستوى الحصول 
الرزق  لکسب  فرصًا  املشاریع  بهذه  الخاصة  األعمال  نماذج  توفر  حیث  الکهرباء،  یلع 
والتمکین االقتصادي، وال سیما للنساء والشباب. ومن قصص النجاح التي حققها برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي يف املشاریع التجریبیة الثالثة املتعلقة بالشبکات الصغیرة أن 
إحداها تملکها وتدیرها مجموعة من النساء اللواتي استطعن کسب دخل کاٍف وإثبات 

أنفسهن کمصدَر إلهام ملجتمعهن. 

یمتلك الیمن إمکانات کبیرة تمکن من خفض تکلفة تولید الکهرباء، وزیادة نطاق توفیر 
الکهرباء يف الیمن خاصة من خالل تهجین الشبکات الصغیرة القائمة التي تعتمد یلع 
تعمل  وهجینة  شمسیة  صغیرة  طاقة  شبکات  إنشاء  أو  الشمسیة،  بالطاقة  الدیزل 
بالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح أیًضا. کل ذلك یتطلب التغّلب یلع عدد من التحدیات 
بما فیها غیاب السیاسات الحکومیة ذات الصلة بالشبکات الصغیرة، وعدم توفر الحوافز 
القطاع،  بهذا  املرکزیة  السلطات  اهتمام  وعدم  الصغیرة،  للشبکات  التنظیمي  واإلطار 
فهي عادة ما تکون منشغلة بمشاریع الطاقة الکبیرة يف مراکز املدن. یضاف إلی ذلك 
عدم وجود نماذج تمویل مبتکرة لتحفیز االستثمارات يف هذا القطاع (مثل تخصیص 
املتجددة  الطاقة  بشبکات  الوعي  مستویات  وانخفاض  بالنتائج)،  ترتبط  تمویالت 
الصغیرة، وبالفرص املتاحة لتنفیذ مشاریع الطاقة بین املجتمعات املحلیة والقطاع 
بسبب  الطاقة  تکالیف  دفع  یلع  املستهلکین  بقدرة  املتعلقة  والتحدیات  الخاص، 

الوضع االقتصادي املتردي يف الیمن.

 �Ï���¢� � ��� ��·� Î����	 "�� Ä����� 163 ���� �����·� Ð�¥�� � ����� �����" [17]
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��) https://www.undp.org/yemen/stories/yemeni-frontline-woman-inspires-163-communities        

.���� £®��� [18]

[18]

[17]
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3.3  أنظمة الطاقة الشمسیة الصغیرة واملتوسطة 

املنازل  لکهربة  الحجم  واملتوسطة  الصغیرة  الشمسیة  الطاقة  أنظمة  ُتستخدم 
(مثل  والزراعیة  التجاریة  ولألغراض  الصحیة)،  واملراکز  املدارس  (مثل  العامة  واملرافق 
محالت البیع بالتجزئة ويف املزارع) وغیرها. یمکن استخدام أنظمة الطاقة الشمسیة 
املتصلة بالشبکة يف املناطق التي تتوفر فیها الشبکة الوطنیة أو الشبکات الصغیرة. 
تخزین  أنظمة  مع  ُترّکب  والتي  بالشبکة،  املتصلة  غیر  الشمسیة  الطاقة  أنظمة  أما 
هذه  ُتستخدم  لذلك  واحدة.  مؤسسة  أو  منشأة  أو  أسرة  قبل  من  تستخدم  الطاقة، 
األنظمة يف املناطق التي ال توجد فیها شبکة وطنیة و/أو شبکات صغیرة حیث یکون 

إنشاؤها غیر مجٍد.

التطبیقات  أکثر  من  بالشبکة  املتصلة  غیر  الصغیرة  الشمسیة  الطاقة  أنظمة  وُتعّد 
الوسطی  املناطق  ال سیما يف  الحرب،  بدأت  أن  منذ  الیمن  استخداًما يف  الشمسیة 
أشارت   ،2019 عام  وبحلول  العامة.  الکهرباء  خدمة  فیها  توقفت  التي  والشمالیة 
شمسیة  أنظمة  یلع  أساسیة  بدرجة  اعتمدوا  السکان  من   ٪75 أن  إلی  التقدیرات 
مستقلة تستخدم بشکل أساسي يف اإلضاءة.   کما أنه من املتوقع أن القدرة املرکبة 

للطاقة الشمسیة الکهروضوئیة يف الیمن تجاوزت 500 میجاوات بحلول عام 2017. 

الدولي،   کالبنك  املانحین  کبار  لتمویل  جاذبیة  األکثر  کان  أیًضا  القطاع  هذا  أن  کما 
واالتحاد األوروبي والسوید   /الوکالة السویدیة للتنمیة الدولیة،  من بین جهات أخرى. 
وقد خصص هؤالء املانحون أکثر من 200 ملیون دوالر لتزوید املئات من املرافق العامة، 
مؤسسات  خالل  من  بدعمها  وإما  مباشرة  إما  الشمسیة،  باألنظمة  واألسر  واملزارعین، 

التمویل األصغر. ومع ذلك، ال یزال هناك احتیاج کبیر يف هذا القطاع. 

لهذه  األولیة  التکالیف  ارتفاع  يف  القطاع  هذا  یواجه  الذي  الرئیسي  التحدي  ویتمثل 
األنظمة، التي تزداد تعقیدا بسبب االزدواج الضریبي والجمارك التي تفرضها السلطات 
والقیود   الشمسیة)،  الطاقة  منتجات  ذلك  يف  (بما  املستوردة  السلع  جمیع  یلع 

        

 �2020 Ñ��� "������� ����� ������ Ò� �"" ���Â�� ���� �®� ���� [19]
https://documents1.worldbank.org/curated/en/339571587498517757/pdf/Yemen-Monthly-Economic-Update-March-2020.pdf        

.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��)        
 �2019 ����� "�Ç����� ��� ���� ������� :������� Ó��� � ������� ������" ¦��§¨� ������·� ����� [20]
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��) https://eadp.eu/uploads/WP201902_Yemen_Solar_EN.pdf         

 �2020 ��� ��� �� ����� "������ � 
�	����� ¯� ���� ����º� °�����  �º� �� �� �����" [21]
           https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/30/world-bank-increases-funding-to-expand-electricity-access-in-yemen        

.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��)        
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��)  https://www.undp.org/yemen/erry-jp �Ï���¢� � ��� ��·� Î����	 "��Ô¬�Â±�� �ÔÔ�·�� ÕÔÔ���� °�ÔÔ� ���" [22]

 �Ï���¢� � ��� ��·� Î����	 "�(ERRY II) �Ô¬�Â±�� �ÔÔ�·�� ÕÔÔ���� °�ÔÔ� ��� Î����	" [23]
https://www.undp.org/yemen/projects/supporting-resilient-livelihoods-and-food-security-yemen-joint-programme-erry-ii        

.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��)        



إن  الیمنیة.   الطاقة الشمسیة يف معظم املوانئ  املفروضة یلع استیراد منتجات 
التکالیف املرتفعة تجعل هذه األنظمة بعیدة املنال بالنسبة لغالبیة السکان بسبب 
انخفاض قوة الشراء وعدم وجود وصول میسور التکلفة إلی حلول التمویل. ويف ظل 
غیاب معاییر جودة وطنیة ملنتجات الطاقة الشمسیة، أدى ذلك إلی هیمنة املنتجات 
بعد وقت قصیر من  استبدالها  تتطلب  أو  تتعطل  التي  السوق،  الجودة یلع  رخیصة 
الشراء.  إلی جانب ضعف املعرفة والقدرة التقنیة يف السوق وضعف خدمات ما بعد 

البیع. 

کانت هذه الحلقة تهّدد استدامة سوق الطاقة الشمسیة القائمة بذاتها يف الیمن؛ إذ 
الطاقة  یلع  القائمة  والحلول  األنظمة  يف  متزاید  بشکل  الثقة  املستهلکون  یفقد 

الشمسیة بعد وجود تجارب سلبیة.

ویتمثل أحد التحدیات اإلضافیة التي تتعلق باُألثر البیئي يف عدم وجود سیاسات أو 
الشمسیة  الطاقة  أنظمة  مکونات  معالجة  أجل  من  النفایات  إلدارة  مناسبة  عملیات 
الکهروضوئیة املستعملة، مثل البطاریات واأللواح الشمسیة التي تحتوي یلع کمیات 

کبیرة من املواد السامة والقابلة إلعادة التدویر.

[25]

[24]

 �2019 ����� "�Ç����� ��� ���� ������� :������� Ó��� � ������� ������" ¦��§¨� ������·� ����� [24]
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��) https://eadp.eu/uploads/WP201902_Yemen_Solar_EN.pdf        

  �2022 ��� ��� �� ����� �"����� � ��ª�� ����Ö	 ������� ������ ´� ���� º�º��" [25]
.(2022 ����� 2 � ���� ���� ��) https://www.worldbank.org/en/results/2022/07/18/-boosting-access-to-affordable-solar-energy-in-yemen        

توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

emen’s Ec إعادة تصور االقتصاد اليمني مارس 102023



کما هو موضح يف القسم السابق، یمکن للقطاع الخاص أن یؤّدي دوًرا حاسًما يف توسیع 
نطاق تولید الطاقة الشمسیة يف الیمن، ال سیما يف تنفیذ املشاریع الکبیرة والشبکات 
طريف  بین  األجل  طویلة  عقود  هي  والخاص  العام  القطاعین  بین  الشراکات  الصغیرة. 
تقدیم  و/أو  التحتیة  البنیة  مشاریع  وتنفیذ  لشراء  وذلك  والخاص،  العام  القطاعین 
الخدمات. يف إطار آلیات الشراکة بین القطاعین العام والخاص، یتشارك أطراف القطاعین 
املال  رأس  توفیر  من  الخاص  القطاع  یمّکن  مما  واملسؤولیات،  املخاطر  والخاص  العام 
السیاسات  رسم  یلع  للترکیز  الحکومیة  واملؤسسات  التحتیة،  البنیة  لبناء  والخبرة 
الخاص. القطاع  ملشارکة  املختلفة  الطرق   4 الشکل  یوضح  والتنظیم.  والتخطیط 

شکل 4: نماذج مشارکة القطاع الخاص

درجة مشارکة القطاع الخاص

 �2012 ���� ���� ������� � ³��¥�� °����� ���������� ��� :Ç�¥��� ����� Í���ª�� Í	 �������� �� �¥�� ���� ���� ������� �� ��  ���� :� ���
 .(2022 ���� 18 � ���� ���� ��)  https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5136ed51fab441cfa5109a2414cc6f273eb7b4f7/8-Figure1-1.png

التولید  ويف  عموما،  الکهربائیة  بالطاقة  التولید  قطاع  يف  الیمن  يف  االستثمارات  إن 
بالطاقة الشمسیة خصوصا، یتطلب قدرة مؤسسیة ومالیة کبیرة جًدا، وهذا ال یتوّفر لدى 
مؤسسات القطاع العام ذات العالقة حالًیا يف الیمن. لهذا السبب یمکن أن تمثل الشراکة 
مع القطاع الخاص جزًءا رئیسًیا من الحل الذي یمکن أن یساعد يف مواجهة التحدیات يف 
الرئیسي  القانوني  اإلطار  یمثل   2009 لعام   (1) رقم  الکهرباء  قانون  إن  الکهرباء.  قطاع 
للقطاع  یمکن  التي  للقیمة  القانون  أشار  الیمن، فقد  الکهرباء يف  املتحکم يف قطاع 
الخاص تقدیمها، وتضّمن أحکامًا تسمح بعدة نماذج ملشارکة القطاع الخاص يف تقدیم 
خدمات الطاقة مثل استئجار املرافق، وتشغیلها وإدارتها، ونماذج يف إطار آلیة البناء - 
التشغیل - نقل امللکیة،  وکذلك البناء – التملك – التشغیل – نقل امللکیة.  وباإلضافة 
يف  والخاص  العام  القطاعین  بین  الشراکة  قانون  مسودة  صیغت  الکهرباء،  قانون  إلی 

الیمن يف عام 2014، لکن اندالع الصراع حال دون مصادقة البرملان علیها. 

توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

    https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-public-private-partnerships ��� �� ����� "������� Ç�¥�� ���ª�� ����× �¼" [26]
.(2022 ���� 18 � ���� ���� ��)        

.(2022 ���� 26 � ���� ���� ��) https://moee-ye.com/site-ar/302/  1 �2009 �������� 
�	����� ����� "�2009 ���� 1 ��� 
�	����� ¦���" [27]
/https://moee-ye.com/site-ar/438 �2014 �������� 
�	����� ����� "�Ç�¥��� ����� Í���ª�� Í	 ������� ¦��� ����� ����" [28]

.(2022 ���� 26 � ���� ���� ��)        
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والبناء 

والتشغیل 
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  والتشغیل
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االمتیاز
البناء

 والتملك
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ويف الوقت الراهن، تقتصر مشارکة القطاع الخاص يف قطاع الکهرباء يف الیمن یلع 
ثالثة نماذج - باستثناء مشارکة القطاع الخاص يف توفیر قطع الغیار، وخدمات الصیانة 
من خالل العقود املبرمة مع املؤسسة العامة للکهرباء. النموذج األول هو عقود قصیرة 
األجل (غالًبا من ستة أشهر إلی سنة واحدة)، وفیه تتعاقد املؤسسة العامة للکهرباء 
الشبکة  الشرکات  فتزود  صغیرة،  دیزل  مولدات  تمتلك  التي  الخاصة  الشرکات  مع 
بالکهرباء، بینما تزودها الحکومة بالوقود. وبدأ هذا النموذج منذ أوائل عام ألفین، وما 
زالت تعمل علیه املؤسسة العامة للکهرباء يف مناطق الحکومة املعترف بها دولًیا.

النموذج الثاني، وقد ظهر بشکل کبیر بعد النزاع يف املناطق التي یسیطر علیها أنصار 
بشکل  بالکهرباء  املستهلکین  الصغیرة  الدیزل  مولدات  مالکي  بتزوید  ویتمثل  اهللا، 
مباشر يف بعض األحیاء واملدن. يف دیسمبر 2022، صدر قرار رئیس الوزراء ألنصار اهللا  
وزارة  أصدرت  کما  الخاصة.   الدیزل  بمولدات  املتعلقة  األنشطة  لتنظیم  صنعاء  يف 
الکهرباء يف صنعاء مؤخًرا جدول تعرفة للکهرباء التي تبیعها املولدات الخاصة یأخذ 
يف االعتبار تقّلب أسعار الدیزل يف السوق من أجل تنظیم أسعار الکهرباء املزودة من 

القطاع الخاص. 

الخاص  القطاع  من  لشرکتین  امتیازات  ُمنحت  حیث  صنعاء،  يف  ثالث  نموذج  وظهر 
لتوزیع الکهرباء التي تنتجها محطات الطاقة الحکومیة، باإلضافة إلی تحصیل الفواتیر 
من املستهلکین. ومن الجدیر ذکره أنه ال یستخدم أي من نماذج التولید الحالیة تقنیات 
الطاقة الشمسیة، وهو السبب الذي یجعل تکلفة خدمة الکهرباء باهظة الثمن یلع 
(الدیزل)،  للبیئة  وامللوث  املکلف  األحفوري  الوقود  لالعتماد یلع  نظًرا  املستهلکین 
باإلضافة الی أن هذه النماذج تعمل من دون رؤیة استراتیجیة، ومن دون تقییم تسهم 

نتائجه يف تطویرها.

    ����� "�Í�������� ��¬�	����� ������ £����  ���	 ���¥�� ��¬�	����� �� ��� Ø�� Ù�Ú�� Ð����� ��Ì�� �¬� ¦Ö�	 Ô¶1444 ���� (33) ��� 
����� ¡�¬� ����" [29]
.(2022 ����� 30 � ���� ���� ��) https://bit.ly/3YZ83zR �2022 ����� �������� 
�	�����         

  https://www.moee.gov.ye/en/news/topic/279 �2022 ����� �������� 
�	����� ����� "�
�	����� ������ � ¼�� � � ��� ������� ���� 
�	����� �����" [30]
.(2022 ����� 30 � ���� ���� ��)        
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ُتعد الکهرباء شرًطا أساسًیا للخروج من األزمة اإلنسانیة الحالیة ولتحقیق نمو اقتصادي 
يف الیمن، وهناك حاجة ملحة لحلول نوعیة مبتکرة ملعالجة أزمة الطاقة يف الیمن، 
سبل  وتعزیز  عمل،  فرص  خلق  يف  یسهم  هادف  اقتصادي  بنشاط  والبدء 

العیش للیمنیین.

تحتاج املؤسسات الحکومیة إلی التحول من الترکیز الحصري یلع محطات تولید الطاقة 
املرکزیة الکبیرة التي تعمل بالوقود األحفوري، إلی إعطاء أولویة أکبر إلنشاء محطات 
تمکین  التحول  هذا  ویتطلب  املتجددة.  بالطاقة  تعمل  حجًما  أصغر  موزعة  تولید 
السلطات املحلیة وفروع املؤسسة العامة للکهرباء من اتخاذ القرار ألخذ زمام املبادرة 

يف هذا القطاع یلع املستوى املحلي.

یحتاج املانحون الدولیون أیًضا إلی التحول من الترکیز املفرط یلع دعم أنظمة الطاقة 
الشمسیة املستقلة التي تقدمها املنظمات الدولیة غیر الحکومیة والوکاالت اإلنمائیة، 
وتدعم  السوق  تطور  التي  والتدخالت  مبتکرة  تمویل  لنماذج  أکبر  أولویة  إعطاء  إلی 

استدامة قطاع الطاقة یلع نطاق واسع.

إن إنشاء آلیة تنسیق مثل التجمع (Cluster) أو مجموعة عمل ُتعني بالطاقة املتجددة 
الحکومیة ذات  والسلطات  الدولیة  التنمویة  بین املؤسسات  الیمن، بحیث تجمع  يف 
العالقة واملنظمات الدولیة النشطة يف هذا املجال، وممثلي القطاع الخاص، أمر بالغ 

األهمیة لضمان توحید الرؤى واعتماد نهج فعال لتوسیع هذا القطاع.

تقدم األقسام الفرعیة التالیة قائمة موجزة من التوصیات العملیة التي یمکن تنفیذها 
الفرعیة  القطاعات  مختلف  يف  االستثمارات  لزیادة  للیمن  الحالي  الوضع  إطار  يف 

املتعلقة بالطاقة الشمسیة.
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 https://www.irena.org/Energy-Transition/Country-engagement/RRA  ��� ���� ������ ���� �� ������ "��� ���� ������ ��º¶���� ���ª�" [31]
.(2022 ����� 30 � ���� ���� ��)        

�2017 ����� ����� �� ������� ������·� ������ "���¶ �� � ������� ������ ��� �������� 10" [32]
https://vdocuments.mx/10-mw-kandahar-solar-power-plant-built-and-operated-power-plant-of-this-capacity.html?page=1        

.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��)         
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[32]

الطاقة،  وکفاءة  املتجددة  للطاقة  الوطنیة  االستراتیجیة  تحدیث  یجب 
للتنفیذ،  قابلة  عملیة  خطة  وصیاغة  واقعیة،  أهداف  بتحدید  وذلك 
ویمکن دعم ذلك عن املرحلة الجدیدة من مشروع البنك الدولي "املشروع 
الطارئ لتوفیر الکهرباء يف الیمن" التي أعلن عنها مؤخًرا. ویمکن أیًضا أن 
بواسطة  املتجددة  للطاقة  الجاهزیة  تقییم  تنفیذ  خالل  من  یستفاد 
کما  فیها.   عضوا  الیمن  تعد  والتي  املتجددة،  للطاقة  الدولیة  الوکالة 
یمکن أیًضا االستفادة من مخرجات مشروع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
األخیر "تصمیم وتخطیط االستثمار يف الطاقة املتجددة يف الیمن"، يف 

عملیة تحدیث االستراتیجیة.

الیمني تشریعات أو  النواب  وملا کان من غیر املحتمل أن ُیصدر مجلس 
یسن أي قوانین جدیدة يف املستقبل القریب، فیجب أن ُیرّکز یلع وضع 
بین  للشراکة  عقود  نماذج  وتطویر  املشتریات،  وإجراءات  السیاسات 
العام  القطاع  بین  العالقة  لتنظیم  وذلك  والخاص،  العام  القطاعین 
لتقدیم  القائمة  للمشاریع  یمکن  الخاص.  القطاع  من  واملستثمرین 
واالتحاد  الدولي  البنك  قبل  الفنیة من  واملساعدة  االستشاریة  الخدمات 
األوروبي ومؤسسة التمویل الدولیة أن تقدم دعًما قیًما يف هذا املجال.

بالنسبة للمانحین الدولیین، وخاصة املانحین اإلقلیمیین الرئیسیین مثل 
دول مجلس التعاون الخلیجي، ینبغي علیهم النظر يف تخصیص بعض 
التمویالت إلنشاء آلیات تمویل مبتکرة لتحفیز استثمارات القطاع الخاص 
يف مجال الطاقة املتجددة. ومن أمثلة هذه اآللیات التمویلیة ما قدمته 
أمریکي  دوالر  مالیین   10 بقیمة  الدولیة  للتنمیة  األمریکیة  الوکالة 
شمسیة  طاقة  محطة  لبناء  مبتکر  عکسي  مزاد  منصة  الستخدام 
کهروضوئیة بمدینة قندهار يف أفغانستان بقدرة 10 میجاوات يف إطار 
نموذج البناء، والتملك، والتشغیل . وقد ساعد هذا التحفیز التمویلي یلع 
الطاقة  قطاع  يف  الخاص  للقطاع  اإلطالق  یلع  استثمار  أول  تمکین 

املتجددة يف أفغانستان، الذي ُدشن  تجارًیا يف أکتوبر 2019.  
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و من األمثلة األخرى یلع ذلك برنامج الضمانات املالیة املمول من االتحاد 
وقد  یورو،  ملیون   50 بقیمة  واإلعمار  للتنمیة  األوروبي  والبنك  األوروبي، 
وأوکرانیا  األردن  يف  املتجددة  الطاقة  يف  االستثمار  زیادة  إلی  هدف 
التجاریة  کالبنوك  للمقرضین  ضمانات  البرنامج  یقدم  إذ  ولبنان؛  وتونس 
واملحلیة، والتي تمکنهم من تمویل مشاریع الطاقة، إلی جانب القروض 
یساعد  أن  املتوقع  ومن  واإلعمار،  للتنمیة  األوروبي  البنك  یقدمها  التي 
إلی  مجملها  يف  تصل  استثمارات  تسهیل  يف  الضمان  هذا 

500 ملیون یورو. 

مراعاة  یجب  الشمسیة،  للطاقة  کبیر  مشروع  أي  جدوى  دراسة  عند 
لتجنب  األراضي  استخدام  سیما  وال  واالجتماعیة،  البیئیة  الجوانب 

نشوب نزاعات جدیدة.

عقود  منح  يف  النظر  ینبغي  الکهربائیة،  الطاقة  تولید  جانب  إلی 
االمتیازات الالمرکزیة التي تتضمن أنشطة التولید والتوزیع مًعا. کما یمکن 
أن  فیمکن  املحلیة،  التعاونیات  یلع  املبنیة  الیمن  تجربة  یلع  البناء 
والتعاونیات  العام،  والقطاع  الخاص،  القطاع  من  تحالفًا  االمتیازات  تضم 

املحلیة (أو املستثمرین) من املدیریة/املحافظة املستهدفة.  

عملیة  لتنظیم  الحالي  القانوني  اإلطار  بموجب  تنظیمیة  لوائح  وضع 
التوسیع لنطاق الشبکات املتجددة الصغیرة.

ینبغي یلع الجهات املانحة الدولیة ووکاالت التنمیة النظر يف إمکانیة 
العاملي،  الطاقة  مرفق  مثل  النتائج،  یلع  قائمة  تمویل  مرافق  إنشاء 
والذي یوفر التمویل بناء یلع النتائج لتوصیل خدمات الطاقة يف أنحاء 
يف  الصغیرة  الطاقة  شبکات  تطویر  حالیا  البرنامج  ویدعم  أفریقیا. 

جمهوریة بنین، ودولتي سیرالیون ومدغشقر.

5.2 شبکات الطاقة الشمسیة الصغیرة 

[33]

[34]

إعادة تصور االقتصاد اليمني مارس 2023

      ����� "��	���·� ����� ��� � �� ���� ������ º�º��� ��� ¦��� 50 Ô���ª	 ����� �����¤ �� ª� ¯� ������� ������� �	���·� ����� £� �	���·� ����� Û���" [33]
�2022 ����� "�����¢�� ������� �	���·�        

.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��)        
  https://www.seforall.org/results-based-financing/universal-energy-facility �£����� ��� ���� ������ "������� ������ Û���" [34]

.(2022 ����� 3 � ���� ���� ��)        

https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-and-eu-agree-50-million-financial-guarantee-to-boost-renewable-energy-in-eu-neighbourhood.html 



توسيع نطاق استثمارات الطاقة الشمسية في اليمن

emen’s Ec 16

ینبغي یلع املانحین الدولیین والوکاالت اإلنمائیة الذین یقومون حالًیا 
بتجربة مشاریع شبکات الطاقة املتجددة الصغیرة، مثل االتحاد األوروبي 
لتلك  هدًفا  یضعوا  أن  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  والبنك 
قبل  من  املشاریع  تلك  تکرار  إلعادة  حافًزا  لتکون  التجریبیة،  املشاریع 
ال أن  یلع  الترکیز  یجب  کما  املجتمعیة،  واملنظمات  الخاص  القطاع 
تستخدم تلك املشاریع إلثبات الحاجة إلی جلب املزید من التمویل من 
ذلك،  ولتحقیق  القطاع.  هذا  يف  التنمویة  الوکاالت  لتدخالت  املانحین 
ینبغي نشر تفاصیل عن هذه املشاریع التجریبیة، بما يف ذلك دراسات 
الجدوى، املواصفات التقنیة، نماذج األعمال التجاریة، ونتائج األداء املالي 
التفصیلیة، وغیر ذلك من املعلومات التي یجب أن تکون متاحة للجمهور 
متنوعة مجموعة  باستخدام  املعنیین  املصلحة  ألصحاب  لها  والترویج 

 من أنشطة التوعیة.

بإمکانات  املجتمعات  یلع  القائمة  املتجددة  الطاقة  مشاریع  تتمتع 
هائلة يف الیمن، ال سیما يف املناطق الریفیة الصغیرة واملتناثرة التي ال 
الخاص لالستثمار فیها. یمکن للمنظمات الحکومیة وغیر  القطاع  تجذب 
منظمات  املحلیة،  املجالس  املتحدة،  األمم  وکاالت  (مثل  الحکومیة 
املجتمع املدني، الهیئة العامة لکهربة الریف، وغیرها) أن تضطلع بدور 
قدرة  وتنمیة  الصغیرة،  للشبکات  اإلیجابي  باألثر  التوعیة  يف  مهم 
املجتمعات املحلیة یلع إدارة املشاریع، ودعم بناء ُأطر اإلدارة والحوکمة 
نجاح  ُیمکن  الذي  بالشکل  املحلي  املجتمع  مستوى  یلع  التشارکیة 
املشاریع. هذه  مثل  لبناء  التمویالت  تقدیم  إلی  باإلضافة  املشاریع، 

یلع الجهات املانحة الدولیة أن تقوم بدعم التدخالت الرامیة إلی زیادة 
سداد  وفترات  ربح  بمعدل  التمویالت/القروض  یلع  الحصول  فرص 
اقتناء  لتشجیع  الدوارة  الصنادیق  من خالل  املثال  مقبولة، یلع سبیل 

هذه األنظمة یلع نطاق أوسع ویلع نحو أکثر إنصاًفا.

5.3 أنظمة الطاقة الشمسیة الصغیرة واملتوسطة 

إعادة تصور االقتصاد اليمني مارس 2023
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یجب اعتماد معاییر جودة وطنیة ملنتجات الطاقة الشمسیة يف الیمن، 
للوضع  نظًرا  السوق غیر ممکن  املعاییر يف  أن تطبیق  الرغم من  یلع 
الحالي والقدرة یلع التنفیذ يف معظم مناطق الیمن، فإن اعتماد معاییر 
یلع  ویمکن  السوق  يف  التصحیحات  ببعض  سیسمح  الوطنیة  الجودة 
منافذ  يف  املستوردة  املنتجات  یلع  ما  حد  إلی  فرضها  األقل 

الدخول الرسمیة. 

تستطیع الکیانات الحکومیة وبرامج املانحین أن تدعم البرامج والحمالت 
القدرات املحلیة تقنیا  لبناء  التي تقوم بها منظمات املجتمع املدني 
األنظمة  لتصمیم  املمارسات  وأفضل  املعاییر  الوعي حول  وزیادة  وفنیا، 

الشمسیة بین املستهلکین.

الشمسیة،  الطاقة  منتجات  استیراد  یلع  املفروضة  القیود  رفع  یجب 
اإلعفاءات  تقدیم  (مثل  الحوافز  برامج  منح  يف  النظر  وینبغي 

الضریبیة والجمرکیة).

ینبغي وضع واعتماد سیاسات وإجراءات للتخلص السلیم وإدارة النفایات 
املتعلقة بمکونات أنظمة الطاقة الشمسیة املستعملة (مثل البطاریات 

واأللواح الشمسیة).
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یعمل خبیر طاقة مستدامة  الطاقة،  باحث يف مجال  أکرم املحمدي 
يف املرکز اإلقلیمي للطاقة املتجددة وکفاءة الطاقة يف مصر.  یمتلك 
والطاقة  التنظیمیة  واألطر  الطاقة  سیاسات  يف  جیدة  خبرة  أکرم 
املتجددة وکفاءة الطاقة وإدارة املشاریع وکذلك البحث والتحلیل. شارك 
وقطاعات  املتجددة،  بالطاقة  املتعلقة  املشاریع  من  کثیر  يف  أکرم 
الیمن. کما  العربیة، بما يف ذلك  الطاقة، وکفاءة الطاقة يف املنطقة 
مثل  الدولیة،  املنظمات  مولتها  التي  البحثیة  املشاریع  من  عددًا  قاد 
البنك الدولي، واالتحاد األوروبي، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومکتب 
األمم املتحدة لخدمات املشاریع، وبرنامج األمم املتحدة للبیئة، وغیرها.

یلع  جهوده  وترکز  التنمیة  مجال  يف  یعمل  األکحلي  علي  رأفت 
الصراعات،  واملتضررة من  الهشة  البیئات  التنمیة يف  تحدیات  معالجة 
يف  للحکومة  بالفاتنك  کلیة  يف  الدول  هشاشة  مجلس  یقود  حیث 
الدول  هشاشة  مفوضیة  سابقًا  أدار  وقد  البریطانیة،  أکسفورد  جامعة 
التابعة لکلیة لندن لالقتصاد وجامعة أکسفورد، کما قاد األمانة العامة 
منصب  األکحلي  رأفت  شغل  الشاملة.  والتنمیة  التکنولوجیا  ملفوضیة 
الیمنیة کما عمل قبل ذلك رئیسا لفریق اإلصالحات  وزیر يف الحکومة 
درجة  یحمل  وهو  الیمنیة،  للحکومة  التابع  التنفیذي  الجهاز  يف 
مونتریال،  يف  سي  إي  إتش  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  املاجستیر 
جامعة  من  العامة  السیاسات  يف  املاجستیر  ودرجة  کندا 

أکسفورد البریطانیة.

عن الُکّتاب
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السالم  تحقیق  نحو  التقدم  يف  لإلسهام  الیمن  اقتصاد  تصور  إعادة  مبادرة  تهدف 
التالي:  تحقیق  إلی  السعي  عبر  وذلك  الیمن،  يف  ومستدام  شامل  بشکل  والتنمیة 
أهم  فهم  تحسین  ب)  االقتصادي،  السالم  بناء  يف  املشارکة  من  الیمنیین  تمکین  أ) 
هذه  تنفذ  الیمن.  يف  والتنمیة  االقتصادي  السالم  ببناء  املتعلقة  السیاسات  مجاالت 
للدراسات  صنعاء  ومرکز  لالستشارات،  روت  دیب  مؤسسة  بین  بالشراکة  املبادرة 
بتمویل  وذلك   ، الشرق           مع  بالشراکة  التطبیقیة  البحوث  ومرکز  االستراتیجیة، 

من االتحاد األوروبي وسفارة اململکة الهولندیة يف الیمن.
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