
 وثيقة صادرة عن

 البنك الدولي

 لالستخدام الرسمي فقط

 PAD2589 رقم التقرير:

 المؤسسة الدولية للتنمية

 وثيقة التقييم المسبق للمشروع

 بشأن

 منحة مقترحة

 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 34.6بمبلغ 
 مليون دوالر( 50)ما يعادل 

 إلى

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 لصالح الجمهورية اليمنية

 من أجل

 مشروع طارئ لتوفير الكهرباء في اليمن

 2018أبريل/نيسان  2

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 
 

 

 

مية. وال يجوز بخالف ذلك هذه الوثيقة لقيود التوزيع الحصري، وال يجوز استعمالها إال لمن يتلقاها في إطار القيام بواجباته الرستخضع 
 اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بتخويل من البنك الدولي.



 
 

 أسعار العملة المقابلة 

 

 2018فبراير/شباط  28سعر الصرف الساري في 

 

 لاير يمني  العملة =وحدة 

 دوالر أمريكي لاير يمني = 250.05

 دوالر أمريكي = 1
وحدة من حقوق  0.69161554
 السحب الخاصة

 

 
 السنة المالية الحكومية

 ديسمبر/كانون األول 31 –يناير/كانون الثاني  1

 

 االختصارات واألسماء المختصرة
 

CERC  ن االستجابة في حاالت الطوارئ ِّ  المحتملةمكو 
E&S بيئي واجتماعي 

ECOP مدونة الممارسات البيئية 
EHS البيئة والصحة والسالمة 

ERRY برنامج تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية باليمن 
ESIA تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية 

ESMF إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
ESMP  واالجتماعيةخطة اإلدارة البيئية 

FAO ( ل ةالتابعمنظمة األغذية والزراعة)ألمم المتحدة 
FCV الهشاشة والصراع والعنف 

FMFA اتفاقية إطار اإلدارة المالية 
GBV العنف ضد المرأة 
GDP إجمالي الناتج المحلي 
GHG غازات الدفيئة 

GIS نظام المعلومات الجغرافية المكانية 
GRM آلية معالجة المظالم 
GRS دائرة معالجة المظالم 
IDP   النازحون داخليا 
IEG مجموعة التقييم المستقلة 
IRR معدل العائد الداخلي 

IUFR التقرير المالي المؤقت غير المراَجع 
MENA منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MFI مؤسسة تمويل أصغر 
NDC المساهمة الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ 
NGO منظمة غير حكومية 
O&M عمليات التشغيل والصيانة 
PAD وثيقة التقييم المسبق للمشروع 
PDO الهدف اإلنمائي للمشروع 

PHSP الخطة المعنية بالصحة والسالمة في المشروع 
SAP خطة العمل المعنية باإلجراءات الوقائية 
SFD الصندوق االجتماعي للتنمية 



 
 

SME  ومتوسطةمنشأة أعمال صغيرة 
TOR الشروط المرجعية 
TPM المتابعة من جانب جهة خارجية 

UN األمم المتحدة 
UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNICEF )منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف 
UNOPS مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

WFP  األغذية العالميبرنامج 
WHO منظمة الصحة العالمية 

 

 حافظ غانم نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

 أسعد عالم مدير المكتب اإلقليمي:

 ريكاردو بوليتي مدير أول بقطاع الممارسات العالمية:

 إريك ماغنوس فيرنستروم مدير بقطاع الممارسات:

 رئيسا فريق العمل:
 جورن تورستن هوينتيلر

  كاثرين باراغونا
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 معلومات أساسية 

   

 أداة التمويل البلد )البلدان( إقليميا ؟مرتبط هل هذا مشروع 

 ال
 

 تمويل مشروع استثماري

 

 أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة أو قيود القدرات[  ✔]

 الوسطاء الماليون[  ✔]

 سلسلة مشاريع[    ]

 

  فئة التقييم البيئي تاريخ اإلقفال تاريخ الموافقة

 تقييم جزئي –ب  2021يونيو/حزيران  30 2018أبريل/نيسان  13
 

تعاون البنك/مؤسسة التمويل 
 الدولية   

   مستوى المشاركة

 تنسيقا  نشطا  مشروع تكميلي أو تكاملي يتطلب  نعم

 

 الهدف )األهداف( اإلنمائي المقترح
 

 تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية داخل الجمهورية اليمنية  
 

 المكونات
 

ِّن  التكلفة )بماليين الدوالرات(  اسم المكو 
 

ن األول: تمويل أنظمة للطاقة الشمسية غير مرتبطة  ِّ  42.00    بشبكة الكهرباءالمكو 

 

ن الثاني: مساندة التنفيذ وتنمية األسواق ِّ  8.00     المكو 

 

ن الثالث: االستجابة في حاالت الطوارئ ِّ  0.00     المكو 

 

 
 المنظمات

 
 الجهة المقترضة:

 
  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 هيئة إدارة التنفيذ:
 

  المشاريعمكتب األمم المتحدة لخدمات 
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 OPSTABLEتأجيل السياسات الوقائية 

 
 هل سيؤجل استعراض السياسات الوقائية؟

 ال[    نعم      ][  ✔]

 

 
 

 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات(

  

[ البنك    ]  التمويل المقابل[    ] 
الدولي 
لإلنشاء 
 والتعمير

اعتماد من المؤسسة [    ] 
 الدولية للتنمية

 
 

منحة من المؤسسة [  ✔] 

 الدولية للتنمية
 
 

الصناديق  [   ] 
 االستئمانية

التمويل  [   ] 
 الموازي

 

FIN_COST_OLD   

 فجوة التمويل: إجمالي التمويل: التكلفة اإلجمالية للمشروع:

  50.00   50.00    0.00 

 مبلغ التمويل المقدَّم من البنك )البنك الدولي 
 والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية(:لإلنشاء 

 
  50.00 

 

 
 التمويل )بماليين الدوالرات(

 FIN_SUMM_OLD 

  المبلغ مصدر التمويل

  D3010   50.00-المؤسسة الدولية للتنمية

  50.00   اإلجمالي

   
 

  
 

 )بماليين الدوالرات( المبالغ المتوقع صرفها

  

 2021 2020 2019 2018       السنة المالية  

 7.00    16.85   22.15   4.00          سنوي

 50.00   43.00   26.15   4.00          تراكمي
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 البيانات المؤسسية
 

 

 مجال الممارسة )الرئيسي(

 الطاقة والصناعات االستخراجية

 

 مجاالت الممارسة المساهمة

 

 
 تغيُّر المناخ والكوارثمخاطر مسح 

 تم فحص هذه العملية لتحديد مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث على المديين القصير والطويل

 
 مرتبط بالنوع االجتماعي

 
 هل يخطط المشروع لتنفيذ أي مما يلي؟

 
من خالل الدراسة التشخيصية  أ. التحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمشروع والقائمة بين الذكور واإلناث، السيما في ضوء الفجوات القُطرية المحددة

 وإطار الشراكة اإلستراتيجية المنهجية
 

 نعم
 

 تحسين تمكين النساء أو الرجال ب. إجراء )إجراءات( محدد لمعالجة الفجوات بين الجنسين المحددة في )أ( و/أو
 

 نعم
 

 ج. إدراج المؤشرات في إطار النتائج لمتابعة نواتج اإلجراءات المحددة في )ب(
 

 نعم
 
 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات
 

 

 التصنيف فئة المخاطر
 

 مرتفعة   واإلدارية )ذات الصلة بنظم الحوكمة(. السياسية 1
  

 مرتفعة   . االقتصاد الكلي2
  

 رتفعةم   . اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية3
  

 كبيرة   . التصميم الفني للمشروع أو البرنامج4
  

 كبيرة   . القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة5
  

 مرتفعة   والتعاقدية. المالية 6
  

 متوسطة   . البيئية واالجتماعية7
  

 مرتفعة   . أصحاب المصلحة المباشرة8
  

  . أخرى9
  

 مرتفع   . التصنيف العام10
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 االمتثال
 

 
 السياسة

 عن إطار الشراكة اإلستراتيجية من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟يحيد هل هذا المشروع 

 ال[   نعم      ][   ]

 

 يتطلب هذا المشروع أي تخٍل عن سياسات البنك؟هل 

 ال[   نعم      ][ ✔] 

 

 هذ وافق جهاز اإلدارة العليا للبنك على ذلك؟  

 ال[   نعم      ][ ✔] 

 

 هل طلب جهاز اإلدارة العليا للبنك موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على أي تنازل عن تطبيق سياسات البنك؟

 ال[   نعم      ][ ✔]

 

 

 ال نعم السياسات الوقائية التي قد تُفعَّل بسبب هذا المشروع 
 

    ✔ (4.01التقييم البيئي )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    (4.04الموائل الطبيعية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    (4.36الغابات )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    (4.09العمليات مكافحة اآلفات )منشور سياسة 

 ✔    (4.11الموارد الحضارية المادية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    (4.10األصلية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  الشعوب

 ✔    (4.12إعادة التوطين القسري )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    ( 4.37سالمة السدود )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك

 ✔    (7.50المشاريع على مجاري المياه الدولية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 ✔    (7.60المشاريع المقامة في المناطق المتنازع عليها )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 
 القانونيةالتعهدات 

  
 البنود والوصف  

 ات المشروع.تحتوي المادة الخامسة من اتفاقية التمويل على شرط خاص بالفاعلية، وهو قيام الجهة المتلقية بإعداد واعتماد دليل عملي

 
  

 البنود والوصف  
ة إجراء استعراض أو تقييم وهو أنه يجب على الجهة المتلقي " التفاقية التمويل على تعهد مؤرخ،2( من الملحق "1يحتوي البند الفرعي )د( في البند )

 للتحقق من أهلية مؤسسات التمويل األصغر ذات الصلة أو تأكيدها.
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 البنود والوصف  

واعتماد إطار ة إعداد " التفاقية التمويل على تعهد مؤرخ، وهو أنه يجب على الجهة المتلقي2( من الملحق "1( في البند )1يحتوي البند الفرعي )

 طار.لإلدارة البيئية واالجتماعية، وكذلك أي تقييم بيئي أو خطة لإلدارة البيئية أو أي أداة وقائية مماثلة يتطلبها هذا اإل

 
  

 البنود والوصف  
لطوارئ المدرجة ونفقات ا( 4صرف المدرجة ضمن الفئة )ال" التفاقية التمويل على شروط 2( من الملحق "4يحتوي البند الفرعي )ب( في البند )

ن الثالث من المشروع. ِّ  ضمن المكو 

 
 

 
 الشروط

 
 
 

 فريق المشروع
 

 
 موظفو البنك

 الوحدة التخصص الدور االسم

 جورن تورستن هوينتيلر
رئيس الفريق )إطار المساءلة واتخاذ 

 القرار(
 GEE05 

 GEE05  رئيسة للفريق كاثرين باراغونا

 العزيزجمال عبد هللا عبد 
أخصائي أول توريدات )إطار المساءلة 

 واتخاذ القرار(
 GGOPM 

 GGOMN  أخصائي اإلدارة المالية معاذ الربيدي

 LEGAM  عضو في الفريق أليكس وودهاوس تورنغان

 GEN05  أخصائي السياسات الوقائية البيئية عامر عبد الوهاب علي الغرباني

 WFACS  عضو في الفريق أندريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا

 LEGAM  مستشار قانوني إديث روغورو مويندا

 GEE05  عضوة في الفريق إليزابيث ماير

 GFCMW  عضوة في الفريق غادة أحمد وحيد إسماعيل

 GSU05  أخصائي السياسات الوقائية االجتماعية إبراهيم إسماعيل محمد باسالمة

 GEE07  عضو في الفريق كينيث دورف

 GSU11  عضو في فريق العمل أمبروز هاغمان كورت

 GEE05  عضو في فريق العمل مارك إم. نغور

 GFCMW  عضو في فريق العمل بيتر ماكوناغي

ريهام فضل أحمد عبد الخالق 
 األسودي

 MNCYE  عضوة في فريق العمل
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 GSU05  عضوة في فريق العمل سامانثا كونستانت

 GFCMW  عضو في فريق العمل سامي صوفان

 GEE05  عضوة في فريق العمل سارة بديعي

 GPV05  عضو في فريق العمل شاراد آالن تاندون

 GCCSO  عضو في فريق العمل سيد عديل عباس

 GEE05  عضوة في فريق العمل تيلر ماريسا ماتسو

 
 الفريق الموسع

 الموقع المنظمة المسمى الوظيفي االسم
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 اليمنية الجمهورية 

 اليمن في الكهرباء لتوفير الطارئ المشروع
 

 8 .................................................................................................................... أوالً. السياق اإلستراتيجي

 8 ........................................................................................................ أ. السياق القطاعي والمؤسسي

 11 .............................................................................. ب. األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها

 12 ......................................................................................................... ثانياً. األهداف اإلنمائية للمشروع

 12 ......................................................................................................... أ. الهدف اإلنمائي للمشروع

 12 ....................................................................................................... المستفيدون من المشروع ب.

 13 ................................................................. ج. مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع

 13 ...................................................................................................................... ثالثا. وصف المشروع

نات المشروع ِّ  15 ................................................................................................................. أ. مكو 

 19 ......................................................................................................... ب. تكلفة المشروع وتمويله

 20 ...........................................................................لدروس المستفادة والمجسَّدة في تصميم المشروعج. ا

 21 ................................................................................................................................. رابعا. التنفيذ

 21 ................................................................................................... أ. الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

 22 .......................................................................................................... ب. متابعة النتائج وتقييمها

 23 .......................................................................................................................... االستدامة ج.

 23 ............................................... د. االرتباط بالبرامج الطارئة األخرى لمجموعة البنك الدولي ودور الشركاء

 24 ................................................................................................................. خامسا. المخاطر الرئيسية

 24 ............................................................................. أ. تصنيف المخاطر العامة وبيان المخاطر الرئيسية

 26 ............................................................................................................. سادسا. موجز التقييم المسبق

 26 ....................................................................................................... أ. التحليل االقتصادي والمالي

 28 ..................................................................................................................... ب. التحليل الفني

 28 ............................................................................................................... القطاع الماليج. تقييم 

 30 ...................................................................................................................... د. اإلدارة المالية

 31 ......................................................................................................................... هـ. التوريدات

 32 ...................................................................... االجتماعية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية(و. الجوانب 

 33 ............................................................................ . الجوانب البيئية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية(ز

 34 ......................................................................................... ح. االستثناء من بعض سياسات العمليات

 35 ................................................................................................... ط. معالجة المظالم بالبنك الدولي

 36 ............................................................................................................. سابعا. إطار النتائج ومتابعتها

 42 ............................................................................................... خطة عمل اإلجراءات الوقائية :1المرفق 
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 أوالً. السياق اإلستراتيجي

 

 أ. السياق القطاعي والمؤسسي

 قطاع الكهرباء

أدى الصراع الدائر في الجمهورية اليمنية إلى تدهور كبير في مستوى إمدادات الكهرباء المتدنية أصالً، حيث انهار تقديم  .1

، أي قبل اندالع الصراع، لم يكن يحصل على إمدادات الكهرباء العامة سوى نحو 2014وفي عام  خدمات الكهرباء العامة بشكل شبه تام.

% كانوا يحصلون على الكهرباء من خالل 12% من السكان في الجمهورية اليمنية )المشار إليها فيما بعد باسم اليمن( )باإلضافة إلى 66

بسبب األضرار واسعة النطاق  1%10، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 2017وبنهاية عام  و أدنى مستوى في المنطقة.حلول خاصة(، وه

فمن بين كل عشر مدن شملتها المرحلة الثانية من تقدير األضرار  2التي لحقت بشبكة الكهرباء الوطنية ونقص الوقود في مختلف أنحاء البالد.

اص باليمن، تبيَّن أن ست مدن ال يمكنها على اإلطالق الحصول على إمدادات الكهرباء العامة، بما فيها مدن واالحتياجات الديناميكية الخ

وحتى في المدن التي ال تزال فيها البنية التحتية الحيوية للكهرباء سليمة إلى حد كبير مثل عدن، غالبا  رئيسية مثل صنعاء والحديدة وتعز.

وكانت المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يُقدَّر أنها تمثل ثلثي سكان اليمن  العمل بسبب نقص الوقود. ما تكون هذه األصول متوقفة عن

تعاني أكثر من غيرها من نقص إمكانية الحصول على الطاقة الحديثة حتى قبل اندالع الصراع، حيث لم  3مليونا، 27المقدَّر عددهم بنحو 

وأدى نقص الوقود على نطاق واسع  % في فترة ما قبل الصراع.53باء في المناطق الريفية تكن تتجاوز معدالت الحصول على الكهر

 بسبب تعطُّل وسائل النقل إلى تفاقم آثار نقص الطاقة على الفقراء في المناطق الريفية بوجه خاص.

 

من المهم للغاية إعادة إمدادات الكهرباء إلى المستخدمين المنتجين للتخفيف من حدة الوضع اإلنساني المتردي في البالد، بما  .2

في ذلك تفشي وباء الكوليرا، السيما في المناطق الريفية وضواحي المدن التي تضم الشرائح السكانية األشد فقراً واألولى بالرعاية. 

وقد  صراع، اتسمت حياة الكثير من اليمنيين، خاصة  في هذه المناطق، بنقص مرافق البنية التحتية والخدمات األساسية.وحتى قبل اندالع ال

مار في خلَّف انهيار إمدادات الكهرباء العامة آثارا  مدمرة: أصبحت الكهرباء عقبة أمام مرافق الخدمات الحيوية التي ال تملك الوسائل لالستث

بديلة، ومن بينها المرافق الصحية وسالسل تبريد اللقاحات، وإمدادات المياه والصرف الصحي، وإمدادات الغذاء،  إيجاد مصادر طاقة

والخدمات المصرفية وغيرها. وحتى عندما استخدمت مولدات الديزل لتوفير الكهرباء في حاالت الطوارئ أثناء الصراع، أدى نقص الوقود 

دة، بما في ذلك داخل قطاعي المياه والصحة حيث يسهم انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في تفشي وباء إلى إعاقة تقديم الخدمات بصورة حا

ومن المرجح أن يسهم  وترى مشاريع األعمال أن نقص الكهرباء هو ثاني أهم المعوقات بعد الصراع وانعدام االستقرار السياسي. 4الكوليرا.

 ، وتدهور بيئة األعمال، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبالد.استمرار نقص الكهرباء في انخفاض اإلنتاجية

 

إن تحسين قدرة األسر المعيشية على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة عنصر أساسي الستعادة سبل كسب الرزق وتخفيف  .3

وضواحي المدن بوجه خاص، أثَّر انهيار وفي المناطق الريفية اآلثار الواقعة على الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية بسبب هذه األزمة. 

إمدادات الكهرباء والوقود بشدة على فرص العمل ومستويات دخل األسر المعيشية بسبب االعتماد على الزراعة والعمليات كثيفة الطاقة 

المعيشية أيضا  زيادة  وتشمل اآلثار المباشرة لنقص إمدادات الكهرباء على ميزانيات األسر الستخراج المياه الجوفية ألغراض الري.

وتشمل اآلثار االجتماعية الحد من قدرة األطفال على الدراسة في المساء  االعتماد على أنواع الوقود السائل الشحيحة وباهظة التكلفة.

بين النساء حيث تزداد وقد أدى انهيار إمدادات الكهرباء واإلنارة الليلية أيضا إلى زيادة المخاوف األمنية، السيما  ومحدودية عمل المدارس.

                                            
 %.10شبكة العامة تبلغ نحو ( إلى أن نسبة الكهرباء المتوفرة من ال2016أشار تقرير وضع االستجابة اإلنسانية في اليمن )إنقاذ الطفولة، أكتوبر/تشرين األول  1

ألسر المعيشية تعتمد على ا% من 1أقل من إلى أن  2017وتشير نتائج المسح االستقصائي عبر الهاتف الذي أجراه برنامج األغذية العالمي في نوفمبر/تشرين الثاني 
 الشبكة العامة باعتبارها مصدرا رئيسيا للكهرباء.

نبعاثات الضوء المرئية من . وتشير ا2014% مقارنة  بعام 77بنسبة  2015باستخدام مبيعات الوقود لمحطات الكهرباء كمؤشر، هبط إجمالي توليد الكهرباء في عام  2
 %.75ة إلى تراجع استهالك الكهرباء بنحو التصوير باألقمار الصناعي

 .2004تقديرات البنك الدولي بشأن السكان المبنية على استنباطات من بيانات تعداد السكان عام  3
ثة بال 4  ا المسببة للكوليرا.بكترينظرا  لالحتياج إلى الكهرباء في ضخ المياه النظيفة، لجأ العديد من اليمنيين إلى شرب المياه السطحية التي قد تكون ملوَّ
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وبسبب نقص الكهرباء الالزمة  5مخاطر تعرضهن للعنف والتحرش بسبب نقص اإلنارة على الطرق المؤدية إلى المراحيض المشتركة.

لتشغيل مضخات المياه، تضطر العديد من األسر المعيشية بالمناطق الريفية إلى قطع مسافات طويلة إلحضار المياه، وهو عمل شاق يقع 

ض األسر المعيشية آلثار صحية من بينها تلوث الهواء داخل المنازل بسبب استخدام الوقود  6ى عاتق النساء والفتيات بدرجة أكبر.عل وتتعرَّ

وتسبب  السائل لتشغيل األجهزة والكيروسين في اإلنارة، وتقلُّص إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تعتمد على الكهرباء.

وباإلضافة إلى ذلك، أفادت  7% مقارنة  بسعره قبل األزمة.66قود أيضا في ارتفاع األسعار حيث ارتفع سعر غاز الطهي بنسبة نقص الو

 ، وهو ما يصدر مواد كيميائية ضارة للغاية.8العديد من النساء بأنهن لجأن إلى الطهي باستخدام البالستيك

ة للمساعدة في تخفيف حدة اآلثار المباشرة لألزمة اإلنمائية تمثل الطاقة الشمسية أفضل الفرص الفورية المتاح .4

وفي واحدة من القصص اإليجابية القليلة التي انبثقت عن الصراع، أدى نقص إمدادات الكهرباء العامة  اآلخذة في االتساع.

فر الوقود لتشغيل مولدات الديزل إلى  -صورة سريعة عالميا  إلى جانب انخفاض تكلفة توليد الطاقة الشمسية ب -ومحدودية تو 

ازدهار صناعة أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم األسر المعيشية ميسورة الحال والمزارعين ومنشآت األعمال الصغيرة 

، 2016والمتوسطة، وكذلك اللمبات الشمسية ألغراض اإلنارة األساسية. ووفقا  لتقييم للسوق كلَّف البنك الدولي بإجرائه في عام 

% بين األسر المعيشية في المناطق الحضرية 75ار استخدام الطاقة الشمسية في اإلنارة أو تشغيل األجهزة ارتفع بنحو فإن انتش

مليون دوالر سنويا  في قطاع أنظمة الطاقة  200وتشير التقديرات إلى أنه تم استثمار أكثر من  9المحددة، بما فيها صنعاء.

منذ اندالع الصراع. وتعمل سوق الطاقة الشمسية في اليمن بشكل تجاري ويقودها القطاع  الشمسية السكنية غير المرتبطة بالشبكة

الخاص، حيث تتراوح سلسلة التوريد من المؤسسات التجارية التي تستورد األلواح ووحدات التحكم في الشحن والبطاريات، إلى 

" يقدم توضيحا لسلسلة التوريد(. وتمثل 1شمسية )الشكل "صغار تجار التجزئة الذين قاموا بتوسيع نشاط عملهم ليشمل األلواح ال

سلسلة التوريد هذه الحل األسرع واألكثر قدرة على الصمود للتغلُّب على نقص الكهرباء الحاد في البالد، وتوفيرها لألسر 

 المعيشية، واستعادة تقديم الخدمات المعتمدة على الكهرباء.

                                            
ل الجنسانية التابع للجنة الدائمة مشروع القدرة االحتياطية المعنية بالمسائ تقييم ميداني. الصراع والعالقات بين الجنسين في اليمن: .2016 أوكسفام وكير الدولية. 5

( إلى أن 2017تشرين األول حماية النساء والفتيات )أكتوبر/ عن اليمن: تشير صحيفة وقائع لصندوق األمم المتحدة للسكانصنعاء، اليمن.  المشتركة بين الوكاالت:
ضن حاليا  لمخاطر العنف ضد المرأة. 2.6هناك   مليون امرأة وفتاة يتعرَّ

 المرجع السابق. 6
 .2017نتائج المسح االستقصائي عبر الهاتف لبرنامج األغذية العالمي،  7
 .2016أوكسفام وكير الدولية،  8
إلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة القاهرة، مصر: المركز ا تقييم وضع الطاقة الشمسية الكهروضوئية باليمن.. 2017اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. المركز  9

 .الطاقة
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  التكلفة التقريبية توضيح سلسلة التوريد وتحليل. 1الشكل 

 

. تقييم وضع الطاقة الشمسية الكهروضوئية باليمن. القاهرة، مصر: المركز اإلقليمي 2017: المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. المصدر
 للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 

ل تكلفة المنتجات الشمسية ال تزال  .5 لكن رغم االنخفاض السريع في تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية عالمياً، فإن القدرة على تحمُّ

وتمثل تمثل عائقا أمام الفئات السكانية الفقيرة واألولى بالرعاية، كما أدى عدم نضج السوق إلى تدني جودة المنتجات ودعم ما بعد البيع. 

ل التكلفة عقبة رئيسية أمام األسر المعيشية األقل دخال ألن جميع األنظمة تقريبا  يُدفع ثمنها نقدا  ومسبقا ، وال يكون في القدرة على ت حمُّ

 متناول معظم األسر الحصول على تمويل للدين )في ظل تدني القدرة بشكل عام على الحصول على تمويل رسمي، كما هو مفصَّل أدناه(.

تعاني العديد من تركيبات الطاقة الشمسية من ارتفاع معدالت األعطال بسبب سوء تصميم األنظمة، وضعف جودة عالوة على ذلك، 

ويمكن العمل على زيادة شمولية السوق واستدامتها بشكل كبير من خالل توسيع سبل الحصول على  المكونات، وغياب خدمات ما بعد البيع.

الشمسية، وذلك بالنسبة لمن يمكنهم شراء الكيروسين أو البدائل األخرى لكن ليست لديهم  قروض ائتمانية صغرى لشراء أنظمة الطاقة

 مدخرات كافية لالستثمار في هذه األنظمة، إلى جانب تحسين المعايير الفنية.

خالل الطاقة إلى جانب اآلثار اإليجابية المباشرة على المستفيدين، فمن شأن استعادة الكهرباء وتوسيع سبل الحصول عليها من  .6

عة أن يسهما في بناء منظومة لتقديم خدمات أكثر شمولية تنطلق من أسفل إلى أعلى في اليمن. وقد سعت السلطات  الشمسية الموزَّ

، -بما في ذلك تعميم توفير الكهرباء من خالل الشبكة الوطنية-اليمنية جاهدة  على مدى عقود لتقديم خدمات عامة منتظمة وميسورة التكلفة

وفي ظل اآلفاق السياسية واألمنية الهشة بالنسبة لليمن  ن الصراعات المتكررة حالت مرارا  دون إحراز أي تقدُّم صغير في هذا الشأن.لك

والمنطقة بوجه أعم، فإنه يجب تشجيع اعتماد نهج تصاعدي لتوسيع سبل الحصول على الكهرباء يهدف إلى خلق فرص عمل، وتعزيز 

بنية تحتية للطاقة أكثر قدرة على مجابهة األزمات، والحد من الحاجة إلى استيراد الوقود وتكريره ونقله بشكل القطاع الخاص، وتوفير 

ومن شأن اعتماد نهج كهذا أن يسهم في بناء منظومة لتقديم خدمات أكثر شمولية تنطلق من أسفل إلى أعلى في اليمن، باإلضافة إلى  كبير.

 طاقه أو تكييفه ليالئم قطاعات أخرى من االقتصاد.وضع نموذج للتنفيذ يمكن توسيع ن
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 قطاع التمويل األصغر

رغم محدودية الخدمات المصرفية التجارية لألفراد والمستهلكين في اليمن قبل اندالع األزمة، فإن قطاع التمويل األصغر شكَّل  .7

وكان تفاعل القطاع المصرفي اليمني يفية واألقل دخال. قصة نجاح حيث ظهر كأقوى قناة لتقديم الخدمات المالية إلى األسر المعيشية الر

تجاوزت الودائع المصرفية بالكاد ربع إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل بكثير من المتوسط في منطقة  مع السكان محدودا  بدرجة كبيرة:

ابات مصرفية مع وجود فجوة ملحوظة بين % من اليمنيين حس6.4الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يبلغ ثالثة أرباع؛ وال يمتلك سوى 

 (؛ كما أن معظم القروض حصل عليها موظفو الخدمة المدنية ذوو الرواتب المحددة )حوالي ربع السكان(.%11( والرجال )%2النساء )

طاق تواصلها مع فئات وقد شكَّل قطاع التمويل األصغر قصة نجاح في هذا السياق، حيث أقدم عدد متزايد من الجهات الربحية على زيادة ن

مقارنة   -%40أكثر من  -أوسع من السكان شملت األسر المعيشية الريفية ومنخفضة الدخل )إلى جانب ارتفاع نسبة النساء المقترضات

ألف مقترض حاصلين على قروض بقيمة  100وقبل األزمة، كانت محفظة مؤسسات التمويل األصغر تضم أكثر من  10بالبنوك التجارية(.

قدمت مؤسسات  2013وإجماال ، فبحلول عام  مليون دوالر. 130ألف مدخر لديهم ودائع بقيمة تتجاوز  280مليون دوالر و 50وز تتجا

جزئيا  إلى وجود  2010ويُعزى هذا النمو السريع للقطاع بعد عام  مليون دوالر. 257قرضا بقيمة  624491التمويل األصغر اليمنية 

عتبر من أفضل األطر في المنطقة، وجزئيا  أيضا  إلى الفراغ الذي خلفته البنوك في الخدمات المصرفية للمناطق إطار تنظيمي مواٍت والذي يُ 

وأصبحت هذه المؤسسات بشكل متزايد رائدة  في تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، السيما  الريفية ولمنشآت األعمال الصغيرة.

 للمستهلكين األصغر حجما.

وأدى  هر قطاع مؤسسات التمويل األصغر مرونة في مواجهة هذه األزمة رغم إلحاقها أضراراً بالغة بالنظام المالي.لقد أظ .8

لكن مؤسسات التمويل  إلى توقف إحراز تقدُّم في تطوير النظام المالي كما أضرَّ بشدة بربحية البنوك. 2015اندالع الصراع في عام 

ضها لمخاطر السندات الحكومية، واعتمادها بدرجة أكبر على األصغر كانت محمية بشكل أفضل من ا لتأثر بهذه األزمة بسبب انخفاض تعرُّ

، وهو ما نتج باألساس عن 2015وتكبدت معظم هذه المؤسسات خسائر في عام  السيولة النقدية، وزيادة تنوع محفظتها وقاعدة مدخراتها.

ضة للمخاطر )القروض  النقد األجنبي والخسائر األخرى. االنخفاضات الكبيرة في جودة االئتمان وكذلك خسائر وارتفعت نسبة المحفظة المعرَّ

وتكون  % في بعض األحوال.50%، بل و20% إلى متوسط غير قابل لالستمرار بنسبة 3المتأخرة( من معدالت منخفضة نسبيا  تقل عن 

% نظرا  ألن العديد من المقترضين فقدوا مصدرهم األصلي 10من  معدالت االسترداد للقروض المتأخرة منخفضة، حيث تُقدَّر عادة  بأقل

ورغم هذه الخسائر الكبيرة في القروض، تكبدت مؤسسات التمويل  للتدفق النقدي بشكل دائم باإلضافة إلى صعوبة تحصيل الضمانات.

ا وربحيتها، السيما من خالل نشاطها األصغر، خاصة  الكبرى منها، خسائر أقل بكثير واستطاعت إلى حد كبير الحفاظ على رأسماله

 التشغيلي مثل تحويالت األموال.

 استطاعت مؤسسات التمويل األصغر الحفاظ على عملياتها وإنشاء مجاالت عمل جديدة، السيما تمويل أنظمة الطاقة الشمسية. .9

بشكل واضح مقارنة  بالبنوك التجارية )زاد وظل معدل االنتشار مستقرا نسبيا حيث زادت الثقة في هذه المؤسسات، خاصة  الكبرى منها، 

وشكَّلت القروض الجديدة الخاصة بالطاقة الشمسية مجال عمل مهما لهذه المؤسسات منذ اندالع األزمة، حيث  عدد المدخرين زيادة طفيفة(.

مليون  0.5ها التقدير )% من إجمالي القروض بين مؤسسات التمويل األصغر التي شمل20إلى  5تمثل هذه القروض نسبة تتراوح من 

وحتى اآلن، تم تقديم معظم  دوالر إلى مليوني دوالر من إجمالي حجم القروض الخاصة بالطاقة الشمسية لكل مؤسسة من تلك المؤسسات(.

اطق هذه القروض إلى األسر المعيشية األكثر ثراء  والمزارعين ومنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة، واقتصرت في الغالب على المن

 الحضرية. ويبدو أن هناك تفاوتا  كبيرا  في نطاق االنتشار الجغرافي والقدرات فيما بين مؤسسات التمويل األصغر التي تمثل معا  مجموعة

 متنوعة من نقاط القوة والشبكات عبر المؤسسات القائمة.

 ب. األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها

وتحظى يتسق هذا المشروع اتساقا وثيقا مع األهداف العليا إلستراتيجية البنك الدولي الخاصة باليمن، ويسهم في تحقيقها.  .10

ل ذلك استعادة  11استعادة وتوسيع البنية التحتية للطاقة والخدمات المتعلقة بها بأولوية عالية في هذه اإلستراتيجية ألنه من المتوقع أن يسه ِّ

وية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، والتي تعتمد جميعا  بدرجة كبيرة على توفير إمدادات منتظمة الخدمات الحي

عالوة على ذلك، سيسهم المشروع المقترح إسهاما  مباشرا  في تحقيق الركائز التالية إلستراتيجية مجموعة البنك الدولي  من الكهرباء.

سيسهم إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل األصغر في تحقيق الركيزة )أ( تجديد  وسط وشمال أفريقيا:الخاصة بمنطقة الشرق األ

                                            
 الصناعة، صنعاء، اليمن. على أثر الحرب على هذهاآلمال في مقابل الواقع. نظرة أولى متعمقة  التمويل األصغر في اليمن: .2015 شبكة اليمن للتمويل األصغر.  10
 اليمن(.--061181)تقرير رقم  2017/2018ترد إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الخاصة باليمن في مذكرة المشاركة القُطرية الجديدة للسنة المالية  11
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 من الفاعلية، الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية بمزيد وحماية المواطنين، العقد االجتماعي لخلق نموذج تنموي جديد يقوم على زيادة ثقة

الفرص؛  وإتاحة الوظائف خلق على قادرا   يكون بحيث الخاص القطاع وتقوية للمساءلة، ويخضع الجميع يشمل نحو على الخدمات وتقديم

عة في تحقيق الركيزة )ب( تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المجابهة والصمود؛ كما  وستسهم مساندة حلول الطاقة المتجددة والموزَّ

الحالية في تحقيق الركيزة )ج( تسريع وتيرة إعادة اإلعمار والتعافي بعد انتهاء ستسهم مساندة قطاع الطاقة اليمني في األوضاع الطارئة 

ومن خالل تحسين سبل كسب الرزق لألسر المعيشية، بما في ذلك المناطق الريفية وضواحي المدن التي تضم نسبة غير متكافئة  الصراع.

ة وثيقة مع هدفي البنك الدولي إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء من الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية في اليمن، يتسق المشروع بصور

 المشترك.

بالعمل خالل سلسلة التوريد الحالية ألنظمة الطاقة الشمسية التي يقودها القطاع الخاص وتدعيمها، يقوم المشروع بتعظيم  .11

مسية من القطاع الخاص، وذلك من خالل توفير إطار لتقديم فالمشروع يقوم بتعبئة التمويل ألنظمة الطاقة الش التمويل اإلنمائي في اليمن.

إلى المستفيدين، لكنه سيتم  12 وفي البداية، ستُقدَّم منح ائتمانات تجارية إلى األسر المعيشية لجعل منتجات الطاقة الشمسية ميسورة التكلفة.

يادة إلغاؤها تدريجيا  مع مرور الوقت لالنتقال إلى التمويل التجاري الكامل. واتباعا  لنهج تعظيم التمويل اإلنمائي، سيؤدي المشروع إلى ز

في إنشاء  -ى أرض الواقعإذا سمحت الظروف عل-التمويل التجاري للبنية التحتية في اليمن وحماية الموارد العامة الشحيحة، كما سيسهم

 سوق للطاقة الشمسية قادرة على االستمرار ذاتيا  بعد انتهاء فترة المشروع.

وكان  سيسهم المشروع أيضاً في الوفاء بأهداف اليمن المتعلقة بمساهمته الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ في اتفاق باريس. .12

، وهو 2000مليون طن في عام  24.2اثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون البالغ % من إجمالي انبع69قطاع الطاقة في اليمن مسؤوال  عن 

ي فيه أحدث حصر النبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ. وفي مساهمته الوطنية  العام الذي أُجرِّ

لألسر المعيشية والمباني العامة والمدارس والمستشفيات وقطاع الزراعة بوصفه لمكافحة تغيُّر المناخ، حدد اليمن استخدام الطاقة الشمسية 

مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  6.13أحد إجراءات التخفيف الرئيسية، كما اقترح هدفا غير مشروط لخفض االنبعاثات بواقع 

ألف طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة الستخدام  430ات بواقع . وتفيد التقديرات أن المشروع سيؤدي إلى خفض االنبعاث2030بحلول عام 

ويتماشى تركيز المشروع على المجتمعات المحلية بالمناطق الريفية وضواحي  الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بدال  من الوقود األحفوري.

معات المحلية الريفية كإجراء للحد من مواطن الضعف المدن مع هذه المساهمة الوطنية التي حددت استخدام الطاقة المتجددة في المجت

 وتسهيل التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ.

( والتي 2017تماشياً مع المذكرة األخيرة لمتابعة أوجه المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة والصناعات االستخراجية ) .13

اقة عالمياً، يعالج المشروع الفجوات السائدة بين الجنسين في هذا تحدد أولويات هذه المساواة لمشاركة البنك الدولي في قطاع الط

ويتسق المشروع  اآلثار غير المتناسبة لنقص سبل الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وتدني إمكانية الحصول على التمويل. القطاع:

( 2023-2018ط وشمال أفريقيا )السنوات المالية المقترح أيضا مع خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق األوس

 والتي تدعو إلى إيالء اهتمام خاص لالحتياجات اإلنمائية المختلفة للنساء والرجال الناجمة عن الصراع.

 ثانياً. األهداف اإلنمائية للمشروع

 
 أ. الهدف اإلنمائي للمشروع

 مهورية اليمنية.على الكهرباء في المناطق الريفية وضواحي المدن داخل الجيتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تحسين إمكانية الحصول  .14

 ب. المستفيدون من المشروع

يستهدف المشروع مجموعتين رئيسيتين من المستفيدين المباشرين وسيعود بمنافع إضافية غير مباشرة على سوق الطاقة  .15

بشكل مباشر من خالل تحسين قدرتهم على الحصول سكان المناطق الريفية وضواحي المدن أوال ، سيستفيد  .الشمسية واالقتصاد بشكل عام

على الطاقة الحديثة في منازلهم )أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة( وبشكل غير مباشر من خالل تحسين إمكانية حصولهم على 

ت بين الجنسين فيما يتعلق بقدرة النساء على الحصول على الطاقة وكما هو مبيَّن أدناه، يهدف المشروع إلى تقليص الفجوا الخدمات.

                                            
 كل تكاليف معدات الطاقة الشمسية أو جزءا منها.في هذه الوثيقة، تشير "المنح" إلى كل من المنح العينية والنقدية التي تغطي  12
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مو الخدمات الحيويةوثانيا ، سيستفيد  والتمويل، مما يعود بالنفع على النساء والفتيات بوجه خاص. ، بما في ذلك العيادات الصحية مقد ِّ

مو خدمات الكهرباء بالمناطق الريفية مي الخدمات الحيوية، من تحسين سبل الحصول  والمدارس وشركات المياه الريفية ومقد ِّ وغيرها من مقد ِّ

لة من المنحة. وبالنسبة لآلثار غير  وسيعزز ذلك قدرة القطاع العام على تقديم الخدمات. على الكهرباء بسبب أنظمة الطاقة الشمسية المموَّ

من إمكانية الحصول على حلول ذات جودة أعلى نتيجة   مؤسسات األعمال على امتداد سلسلة القيمة للطاقة الشمسيةالمباشرة، ستستفيد 

ومن المتوقع أن يعود ذلك بالنفع على المستفيدين المباشرين في إطار المشروع، وكذلك  لإلجراءات الداعمة للسوق في إطار المشروع.

 ومع توقُّع بقاء نسبة تُقدُّر بنحو مستخدمي الطاقة الشمسية في اليمن بشكل عام )األسر المعيشية ومؤسسات األعمال والقطاع العام(.

 % من القيمة االستثمارية في االقتصاد المحلي، فإن المشروع سيسهم في خلق الوظائف وإفادة االقتصاد اليمني.20-30

 ج. مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع

 المؤشرات على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع هي كالتالي: .16

 (1,340,000خاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة )المستهدف: األش .أ

i. م تزويدهم الُمقسَّمون حسب عدد المستفيدات من اإلناث )الُمقاس بالمؤشر الرئيسي "األشخاص الذين ت

 (663300إناث( ) –بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة 

ii. دة س بالمؤشر الرئيسي بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة )الُمقا الُمقسَّمون حسب عدد األسر المعيشية المزوَّ

ر "األشخاص الذين تم تمكينهم من الحصول على الكهرباء من خالل التوصيالت المنزلية في إطا

 ألف( 200المشروع )من خالل الشبكة أو من خارجها( )

 (1,200مرافق الخدمات الحيوية التي تم تزويدها بخدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة )المستهدف:  .ب

 ثالثا. وصف المشروع

مليون دوالر على مدى ثالث سنوات بتمويل حلول الطاقة  50ستقوم منحة المؤسسة الدولية للتنمية التي تعادل قيمتها  .17

عة إلتاحة الحصول على الكهربا نات: ء التي تشتد الحاجة إليها في اليمن.الشمسية الموزَّ ِّ تمويل أنظمة  ويتألف المشروع من ثالثة مكو 

ن االستجابة ف ِّ ن الثاني(، ومكو  ِّ ِّن األول(، ومساندة تنفيذ المشروع وتطوير األسواق )المكو  ي للطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة )المكو 

ن الثالث(. ِّ ِّل حاالت الطوارئ المحتملة )المكو  ن األول توفير حلول للطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة لألسر المعيشية بالمناطق  يمو  ِّ المكو 

ن الفرعي  ِّ ن الفرعي 1-1الريفية وضواحي المدن )المكو  ِّ ن الثاني مساندة تنفيذ  (.2-1( ومرافق الخدمات الحيوية )المكو  ِّ ل المكو  ِّ ويمو 

ن الفرعي  ِّ ن الفرعي (، والمتابع1-2المشروع وإدارته )المكو  ِّ ( باإلضافة إلى بناء القدرات والمساعدة 2-2ة من جانب جهة خارجية )المكو 

ن الفرعي  ِّ ن الثالث، الذي لم  (.3-2الفنية لتدعيم قدرات تقديم الخدمات على امتداد سلسلة القيمة للطاقة الشمسية )المكو  ِّ ويهدف المكو 

 ة البالد على االستجابة في حالة نشوء وضع طارئ.يُخَصص له أي مبلغ مالي وقت الموافقة، إلى تدعيم قدر

األهداف العليا "، األنشطة بالمخرجات والنواتج و2تربط نظرية التغيير الخاصة بالمشروع، كما هو موضَّح في الشكل " .18

معيشية بالمناطق ر الومن المتوقع أن تؤدي األنشطة والمخرجات المتعلقة بها إلى توفير خدمة كهرباء جديدة أو محسَّنة لألسللمشروع. 

لحصول على الريفية وضواحي المدن ومرافق الخدمات الحيوية )المؤشرات على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع( وتحسين إمكانية ا

ح في ر كما هو موضَّ وفي حالة بناء القدرات والمساعدة الفنية، يكون التأثير غير مباش الكهرباء في هذه المناطق من الجمهورية اليمنية.

ألسر المعيشية ا". ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، بدوره، إلى تخفيف حدة آثار الصراع المباشرة على 2الشكل "

ن وم واستعادة الخدمات الحيوية، مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي. ِّ ناته الفرعية.وترد أدناه تفاصيل عن كل مكو  ِّ  كو 
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نات المشروع ومساهمتها في تحقيق الهدف اإلنمائي له )نظرية التغيير(2الشكل  ِّ . مكو   

 

 
 

ادات الكهرباء إلى )أ( التصدي لألزمة اإلنمائية الحالية من خالل إعادة إمد تنقسم مبررات هذا اإلجراء التدخلي إلى شقين: .19

لشمسية أكثر شموال  المياه، وشركات الكهرباء(؛ و)ب( بناء سوق للطاقة امرافق البنية التحتية الحيوية )المستشفيات، والمدارس، وشركات 

ه إلى القطاع الخاص لتوسيع نطاق تغطيته للفئات الفقيرة واألولى بال رعاية، مع القيام في واستدامة في اليمن من خالل تقديم تمويل موجَّ

 اق الشبكة بناء  على التجارب الدولية.الوقت ذاته بتحسين جودة منتجات وخدمات الحصول على الطاقة خارج نط

سيتولى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجهات المحلية ومن بينها مؤسسات التمويل  .20

مو الخدمات الفنية )انظر الشكل " دو معدات الطاقة الشمسية، ومقد ِّ المكتب تقييما ولضمان الجاهزية للتنفيذ، أجرى  "(.3األصغر، ومور ِّ

وسيقرر المكتب، بالتشاور مع البنك الدولي، إجراءات االختيار  مبدئيا لقدرات الشركاء المحليين الفنية والمالية والتعاقدية والوقائية.

 صة به.والترتيبات التعاقدية المناسبة لمختلف الشركاء المحليين بناء  على هذا التقييم ووفقا  للمبادئ التوجيهية التشغيلية الخا
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. عرض عام رفيع المستوى لترتيب مراحل تنفيذ المشروع3الشكل   

 

تهدف تعبئة التمويل سيستفيد المشروع من سلسلة التوريد الحالية ألنظمة الطاقة الشمسية التي يقودها القطاع الخاص، ويس .21

اق االنتشار الجغرافي )أ( باالستفادة من نط طرق:وسيستعين المشروع بسلسلة التوريد الحالية هذه بثالث  من هذا القطاع وليس استبداله.

؛ )ب( بإشراك لسلسلة التوريد التابعة للقطاع الخاص في تغطية المناطق الريفية وضواحي المدن التي يصعُب الوصول إليها بخالف ذلك

خاصة من جانب ين االستثمارات المؤسسات التمويل األصغر كوسطاء ماليين، سيعبئ المشروع التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية لتمك

ن الثاني، سيسهم المشروع في خلق سوق للطاقة ِّ الشمسية أكثر  األسر المعيشية؛ و)ج( من خالل األنشطة الداعمة للسوق في إطار المكو 

بت وجودها بعد في تُثولتجنب مزاحمة التمويل الخاص، تقتصر المنح على فئات المنتجات التي لم  شموال  وتنمية أنشطة األعمال في اليمن.

ن الفرعي  ِّ لتي ليست لها ا( ومرافق الخدمات الحيوية المحدودة بشكل واضح 1-1السوق )أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل في إطار المكو 

ن الفرعي  ِّ قع، سيتم رض الواأوإذا سمحت األوضاع على  (.2-1تدفقات إيرادات كافية لتوفير حلول الطاقة الشمسية بتكلفة ميسورة )المكو 

ن الفرعي  ِّ يحة تجارية لحلول تدريجيا  مع مرور الوقت )كما هو مفصَّل في الفقرات التالية( إلنشاء شر 1-1إلغاء المنح في إطار المكو 

 الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة عالية الجودة.

نات المشروع ِّ  أ. مكو 

ِّن   مليون دوالر( 42)تمويل أنظمة للطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة  :1المكو 

ِّن الفرعي   توفير إمدادات الكهرباء األساسية لألسر المعيشية :1-1المكو 

ِّن الفرعي، سيستعين مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بمؤسسات التمويل األصغر المؤهلة والخاضعة  .22 في إطار هذا المكو 

حلول للطاقة الشمسية صغيرة وعالية الجودة لألسر المعيشية  ، وسيساعدها على إنشاء نوافذ تمويلية لتوفير13للتنظيم واإلشراف

وستقوم  "(.4بالمناطق الريفية وشبه الحضرية، باإلضافة إلى تقديم منح للمستفيدين لجعل هذه األنظمة ميسورة التكلفة )انظر الشكل "

وخالل التنفيذ، سيُلغى دورها في التوزيع  يدين.هذه المؤسسات في البداية بدور قنوات التوزيع والوسطاء الماليين للوصول إلى المستف

ن الفرعي لجميع مؤسسات التمويل األصغر المستوفية لمعايير األهلية من أجل  تدريجيا  كما هو مبيَّن أدناه. ِّ وستُتاح المشاركة في هذا المكو 

وسيتم تخصيص منح لهذه المؤسسات على  سة.بناء قدرات المؤسسات العاملة في هذا المجال على نطاق واسع، ولعدم تشويه بيئة المناف

 مراحل للسماح باستخالص الدروس المستفادة وإجراء تعديالت بناء  على أداء هذه المؤسسات.

سيقتصر تقديم المنح على السكان في المناطق الريفية وضواحي المدن ومنتجات الطاقة الشمسية الصغيرة التي ال تستخدمها  .23

والجمع بين اختيار المنتجات واالستهداف الجغرافي للمناطق الريفية وشبه الحضرية للوصول إلى األسر  رجح.الفئات غير الفقيرة على األ

المعيشية منخفضة الدخل يعكس الدروس المستفادة من مشاريع البنك الدولي للوساطة المالية والمعونات المستندة إلى المخرجات في مجال 

                                            
ن الفرعي  13 ِّ ، فإن مكتب األمم 1-1رغم أن هذه الوثيقة تستخدم مصطلح مؤسسات التمويل األصغر لوصف الجهات المؤهلة للمشاركة في المشروع في إطار المكو 

 ات.المتحدة لخدمات المشاريع قد يستعين بجهات أخرى تقدم خدمات االئتمان األصغر وتستوفي معايير األهلية المحددة في دليل العملي
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ولتخفيف مخاطر إعادة بيع المنتجات المدعَّمة من جانب المستفيدين، سيُحَدد عدد األنظمة  14بكة.توليد الطاقة الشمسية خارج نطاق الش

ب المستفيدين غير المستهدفين ال تزال مرتفعة. المتاحة لكل أسرة معيشية. وستتم متابعة فاعلية  ورغم هذه اإلجراءات، فإن مخاطر تسرُّ

 آلية التوجيه عن كثب وتعديلها عند الحاجة.

ن الفرعي 4الشكل  ِّ 1-1. عرض بياني لمساندة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة في إطار المكو   

 

ِّن المنح بالوضوح والشفافية وسيُلغى تدريجياً لبناء شريحة تجارية بالسوق لمنتجات الطاقة الشمسية المنزلية  .24 سيتسم مكو 

للمستفيدين لشراء معدات الطاقة الشمسية من خالل عرض يُقدَّم لمرة واحدة ويشتمل وفي البداية، ستُتاح الفرصة الصغيرة عالية الجودة. 

وبالقيام بذلك، سيفصل  على منحة تعادل نسبة محددة سلفا  من سعر السوق، ويمكن دفع بقية التكلفة نقدا  أو من خالل التمويل )أو كالهما(.

يعني ذلك تقديم منتجات الطاقة الشمسية لألسر المعيشية الريفية بموجب شروط  وعمليا ، المشروع الدعم تماما  عن سعر الفائدة االسمي.

وسيتم التسويق لهذه القسيمة جيدا  وستكون لها فترات استحقاق واضحة. وأما  تنافسية بحتة، لكن مع تقديم قسيمة خصم لخفض تكلفة المنتج.

 األصغر في إطار مقترحاتها إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.شروط التمويل، فإنها ستكون تجارية وستقترحها مؤسسات التمويل 

وبصرف النظر عما ورد أعاله، سينص دليل العمليات على أال يتجاوز أي معدل ضمني للفائدة النطاق المقبول لكي ال يؤدي إلى اإلخالل 

شرات استيعاب السوق والمؤشرات المحددة األخرى وستقوم مؤسسات التمويل األصغر والمكتب والبنك الدولي باستعراض مؤ بالسوق.

 لالسترشاد بذلك عند مراجعة مخصصات المنحة في كل دورة، وذلك بهدف إلغائها في نهاية المطاف )أي تقليص قيمة القسيمة

 مع مرور الوقت(.

لتمويل في مجال الطاقة أحد األهداف الرئيسية من التعاون مع مؤسسات التمويل األصغر هو إنشاء هياكل لهذا النوع من ا .25

الشمسية بالمناطق الريفية وضواحي المدن إلقامة سوق للطاقة الشمسية أكثر شموالً واستدامة وقدرة على التوسُّع في المدى الطويل 

ة فالعمل مع هذه المؤسسات يسمح للمشروع أيضا باالستفاد )على سبيل المثال، من خالل توسيع عروض المنتجات في نهاية المطاف(.

من نطاق تغطية شبكات عمالئها، السيما المناطق الريفية وضواحي المدن التي تضم ثلثي اليمنيين، لكن ال يمكن الوصول إليها من خالل 

 الخيارات البديلة لتقديم الخدمات.

ين سلسلة من وق وتكوسيقوم المكتب بإنجاز االختيار المحدد من بين المنتجات المدعَّمة، وذلك بعد إجراء تقييم سريع للس .26

تشغيل أجهزة شحن  ومن المرجح أن يساند المشروع وحدات بيكو للطاقة الشمسية التي يمكنها و(.-مجموعات التركيز )انظر القسم سادسا

بسبب بساطتها  الهواتف والمصابيح والتي شهدت نموا مذهال في أسواق منتجات توليد الطاقة الشمسية خارج نطاق الشبكة عالميا ، وذلك

ل تكلفتها بدون وهذه المنتجات غير متاحة إلى حد كبير في السوق اليمنية ويصعُب على األسر المعيشية منخفضة الدخل تحمُّ  طيتها.ونم

ن الفرعي لمساندة منتجات إضافية ل تمويل ائتماني. ِّ لطاقة الشمسية أو وفي مراحل الحقة من المشروع، سيتم النظر في توسيع نطاق المكو 

 ، مثل مواقد الطهي النظيفة أو المراوح الشمسية.أجهزة تكميلية

                                            
 ات في تمويل التنمية.االتجاه. "المعونات المستندة إلى النواتج: الدروس المستفادة وأفضل الممارسات." 2010يوجيتا ممسين، والرس يوهانس، وجيتا كومار.  14

-http://documents.worldbank.org/curated/en/206041468337170198/Output-based-aid-lessonsواشنطن العاصمة: البنك الدولي. 
learned-and-best-practices 
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سيتقرر مدى مشاركة المكتب في عمليات شراء أنظمة الطاقة الشمسية وخدماتها اللوجستية وفقاً للظروف على أرض الواقع،  .27

 وذلك بغية االعتماد قدر اإلمكان على قدرات سلسلة التوريد التابعة للقطاع الخاص:

( الصعوبات الحالية 2( نقص المنتجات عالية الجودة الموجودة حاليا  في السوق المحلية، )1)في البداية، بالنظر إلى  .أ

( عدم شفافية القنوات الحالية الستيراد معدات 3في معالجة الواردات التجارية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، و)

شراء تلك المعدات وخدماتها اللوجستية  الطاقة الشمسية، سيحتفظ المشروع بالمرونة إلشراك المكتب في عمليات

 داخل البالد في المراحل األولى من التنفيذ؛

المعايير  إذا انتهى تقييم المكتب للسوق إلى قدرة المستوردين/تجار الجملة المحليين على توريد منتجات تستوفي .ب

ل  طار زمني معقول، فإنالدولية المطلوبة )على سبيل المثال، منتجات اإلنارة المعتمدة عالميا ( خالل إ المكتب سيتحوَّ

 إلى التوريدات التنافسية مع التسليم داخل البالد؛

إذا انتهى تقييم المكتب للسوق إلى أن تجار التجزئة المحليين في المناطق الريفية وضواحي المدن لديهم قدرة كافية  .ج

ن الفرعي سي ِّ ل إلى نموذج يستطيع المستهلكون بموجبه على تلبية الطلب على المنتجات عالية الجودة، فإن المكو  تحوَّ

دين المؤهلين. وفي هذه المرحلة النهائية، سيكون دور  شراء أنظمة الطاقة الشمسية مباشرة  من قائمة من المور ِّ

( توجيه المنح من المكتب إلى المستفيدين المؤهلين، فيما سيعتمد 2( تقديم التمويل و)1مؤسسات التمويل األصغر هو )

 روع على تجار التجزئة المحليين لتوزيع األنظمة والخدمات اللوجستية.المش

ِّن المنح تدريجياً واالعتماد بشكل متزايد على سلسلة التوريد المحلية، يهدف المشروع إلى إثبات الجدوى  .28 من خالل إلغاء مكو 

وإذا خلُص تقييم المكتب إلى استمرار الحاجة إلى  ة.التجارية لمنتجات الطاقة الشمسية عالية الجودة وبناء قدرات سلسلة القيمة المحلي

مل المنح بعد تاريخ إقفال المشروع، فإنه سيقوم باالستعانة بجهات محلية، مثل الصندوق االجتماعي للتنمية، لتتولى عملية إدارة المنح وتع

ستية والتدفقات المالية خالل مختلف مراحل التنفيذ وستُحدد في دليل العمليات تفاصيل التوريدات والخدمات اللوج كمنصة لتمويل المانحين.

 المبيَّنة في الفقرة السابقة، بما في ذلك المعايير المحددة لالنتقال بين المراحل المختلفة.

دين المتمرسين سيستفيد المشروع من التجارب اإليجابية لمجموعة البنك الدولي في استخدام المنتجات المعتمدة والمو .29 ر ِّ

ماد نجاحها كمؤشر على الجودة وقد أثبتت شهادات االعتلمنتجات الطاقة الشمسية في إطار برنامج إنارة أفريقيا وبرنامج اإلنارة العالمي. 

دين على اإلبالغ بدقة عن المواصفات الفنية وتقديم ضمانات كافية.في السوق وكحافز يشج ِّ  لى تكرار هذه إوسيهدف المشروع  ع المور ِّ

دات وخدمة ما بعد البيع التجربة في اليمن واالعتماد على منتجات اإلنارة المعتمدة عالميا  إذا أمكن إيجاد نموذج قابل للتطبيق بشأن الوار

 منتجات. ومطالبات الضمانات لهذه ال

 
ِّن الفرعي    : إعادة إمدادات الكهرباء إلى مرافق الخدمات الحيوية2-1المكو 

ِّن الفرعي  .30 ، سيستعين المكتب بالعاملين في مجال توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتقديم أنظمة كهذه 2-1في إطار المكو 

لة من المنحة إلى مرافق الخدمات الحيوية في المناطق الريفي ن الفرعي العيادات الصحية،  ة وشبه الحضرية.مموَّ ِّ وسيشمل نطاق هذا المكو 

مي الخدمات الحيوية. وسيبدأ التنفيذ بالعيادات  والمدارس، وشركات المياه ومقد ِّمي خدمات الكهرباء بالمناطق الريفية، وغيرها من مقد ِّ

وعند  وبالتنسيق مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة المحليين.وسيحدد المكتب المرافق المستفيدة على أساس الحاجة  الصحية والمدارس.

ق أمام تقديم الخدمات. ِّ ل نقص الكهرباء فيها المعو  وسيسعى المكتب، حيثما  االختيار، سيتم التركيز على مرافق الخدمات الحيوية التي يشك ِّ

وسيتم تضمين حلول إضافية، بما في ذلك  ت ذات الصلة.أمكن، إلى تحقيق التضافر مع األنشطة الجارية للمانحين اآلخرين في القطاعا

مو خدمات الكهرباء بالمناطق الريفية، في مراحل الحقة. لها مقد ِّ  لشركات المياه والشبكات الصغيرة التي يشغ ِّ
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ن الفرعي 5الشكل  ِّ 2-1. عرض بياني للمكو   

 

د المكتب قائمة مختصرة بالحلول  .31 ً والمستفيدين قبل تاريخ النفاذ، بما في ذلك لضمان الجاهزية للتنفيذ، سيُعِّ المحددة مسبقا

وقد يلزم إجراء بعض التعديالت على األنظمة، السيما في الحاالت التي قد يتم فيها ربط  تحديد المواصفات والمعايير الفنية القياسية.

وستشمل التوريدات أيضا خدمات التركيب  الشبكة العامة.المرافق بالشبكة لضمان االستفادة من هذه األنظمة حتى بعد استعادة الكهرباء على 

وسيستفيد المشروع من الدروس المكتسبة  وخدمات ما بعد البيع باإلضافة إلى الضمانات كحزمة واحدة تُقدَّم مع توريد نظام الطاقة الشمسية.

يب، والصيانة، والتدريب المحلي وأدلة المستخدمين من حزم سوق الطاقة الشمسية المستدامة لمجموعة البنك الدولي وحزم التوريد، والترك

وسيقوم المكتب بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسهيل  ألنظمة الطاقة الشمسية لضمان توفير أعمال التشغيل والصيانة الكافية لتلك األنظمة.

 تسليم مسؤوليات أعمال التشغيل والصيانة إلى الجهات المحلية بعد تاريخ إقفال المشروع.

ِّن   ماليين دوالر( 8مساندة التنفيذ وتطوير األسواق ) :2المكو 

ِّن الفرعي   مساندة تنفيذ المشروع وإدارته :1-2المكو 

ن الفرعي )أ( تكاليف المكتب )غير المباشرة( لمساندة اإلدارة العامة؛ )ب( التكاليف الم .32 ِّ ل هذا المكو  ِّ باشرة ألعمال اإلدارة سيمو 

المستقلة ألنشطة  تنفيذ المشروع )بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المتابعة عن بُعد(؛ )ج( عمليات المراجعة واإلشراف الالزمة لمساندة

 المشروع عند اللزوم؛ و)د( إنشاء آلية لمعالجة المظالم في مقر المكتب بصنعاء لتوثيق الشكاوى وضمان متابعتها.

ِّن الفرعي   المتابعة من جانب جهة خارجية :2-2المكو 

لة في تعين المكتب بجهة متابعة خارجية للتحقق بصورة مستقلة من مستوى األداء وإجراء متابعة ميدانية لألنشطة اسيس .33 لمموَّ

 إطار المشروع.

ِّن الفرعي   تطوير األسواق :3-2المكو 

ن الفرعي إجراءات المساعدة الفنية وبناء القدرات واإلجراءات األخرى الداعمة للسوق .34 ِّ ل هذا المكو  ِّ مية إلى زيادة الرا سيمو 

رات )انظر القسم شمولية واستدامة سوق الطاقة الشمسية في اليمن، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر )أ( تنظيم حملة توعية ومشاو

ا المؤسسات بما فيهو للمزيد من التفصيل(؛ )ب( التدريب الفني وبناء القدرات للشركات على امتداد سلسلة توريد الطاقة الشمسية )-سادسا

مو الخدمات اآلخرون( لزيادة نطاق انتشارها وتدعيم جا نب خلق الوظائف في المالية، وتجار التجزئة، والعاملون في مجال التركيب، ومقد ِّ

مساندة )بما في ذلك  البرنامج؛ )ج( المساعدة الفنية للقطاع المالي لتطوير آليات لتخفيف مخاطر القروض التجارية ألنظمة الطاقة الشمسية

تمويل لتخفيف بتطوير برنامج ضمان القروض الُمنشأ حديثا  والتابع للصندوق االجتماعي للتنمية( لكي تساهم مؤسسة التمويل الدولية 

ل المؤسسة الدولية للتنمية؛ )د( تحديد المعايير الفنية ونشرها وإنشاء مراكز للفحص بالتعاو ل تدخُّ  ن مع الجامعات المحليةالمخاطر يُكم ِّ

لسوق، بشكل أعم، للحد لتحسين المعايير الفنية في هذا المجال؛ و)ه( تقديم المساندة إلعادة تدوير البطاريات الناتجة عن المشروع وكذلك ا

نات الفرعية األخرى، سيتم ت من المخاطر البيئية الناجمة عن التخلُّص من المواد الخطرة. ِّ  عديل األنشطة المدرجةوكما هو الحال مع المكو 

ن الفرعي بناء  على التقدُّم المحرز في تنفيذها واحتياجات السوق. ِّ  ضمن هذا المكو 
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ن الثاني )مساندة التنفيذ و6الشكل  ِّ (تطوير السوق. نطاق وتصميم المكو   

 
 

ِّن   دوالر، سيتم تفعيله في حاالت الطوارئ( 0االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة ) :3المكو 

ِّن  .35 لمقررة في الفقرة اإلى تحسين قدرة البالد على االستجابة في حالة نشوء وضع طارئ وفقاً لإلجراءات يهدف هذا المكو 

ومن الممكن أن تقع  (." من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات االستثمار )االستجابة السريعة لألزمات والحاالت الطارئة12"

تصادي و/أو اجتماعي رئة أخرى أثناء تنفيذ المشروع، وهو ما يمكن أن يتسبب في تأثير اقكارثة طبيعية أو يحدث تفٍش لوباء أو أي حالة طا

ِّن االستجابة في حاالت الطوارئ لمكتب األمم المتحدة لخدم سلبي كبير. ات المشاريع بتلقي وتحسبا  لوقوع حدث من هذا القبيل، يسمح مكو 

نات ا ِّ ادر التمويل لمشروع األخرى أو العمل كقناة للحصول على تمويل إضافي من مصالمساندة من خالل إعادة تخصيص األموال من مكو 

وستخضع  نها.األخرى لحاالت الطوارئ المؤهلة لتخفيف العواقب الضارة المحتملة الناشئة عن الوضع الطارئ والتصدي لها والتعافي م

ن الفرعي إلعالن حالة الطوارئ من جانب  ِّ  و األمم المتحدة.الجمهورية اليمنية، أو المجتمع الدولي، أأعمال الصرف في إطار هذا المكو 

 ب. تكلفة المشروع وتمويله

ل المشروع بمنحة تعادل  .36 مليون دوالر ُمقدَّمة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  50سيُموَّ

نات الفرعية بشكل مرن بما يسمح باالستجابة وسيتم تبوصفه الجهة المتلقية والمسؤولة عن إدارة التنفيذ.  ِّ خصيص األموال بين المكو 

 للتقدُّم المحرز في التنفيذ والتغيُّرات على أرض الواقع.

نات المشروع ِّ  مكو 
تكلفة 

 المشروع

التمويل من 
المؤسسة الدولية 

 للتنمية
 التمويل المقابل الصناديق االستئمانية

ن األول: ِّ ج للطاقة الشمسية خارتمويل أنظمة  المكو 
 نطاق الشبكة

42.0 42.0 0.00 0.00 

ن الثاني: ِّ  0.00 0.00 8.0 8.0 مساندة التنفيذ وتطوير األسواق المكو 

ن الثالث: ِّ ن االستجابة في حاالت الط المكو  ِّ وارئ مكو 
 المحتملة

0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.00 0.00 50.00 50.00 إجمالي تكاليف المشروع
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 المستفادة والمجسَّدة في تصميم المشروعج. الدروس 

تعكس ترتيبات تصميم المشروع وتنفيذه الدروس المستفادة من اإلجراءات التدخلية األخيرة للبنك الدولي في قطاع الطاقة  .37

ليمن على مدى وخلُص استعراض تم إنجازه مؤخرا  عن األنشطة اإلقراضية السابقة لمجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة في ا اليمني.

 إلى أن إنشاء بنية تحتية كبيرة الحجم للطاقة في اليمن من خالل مؤسسات القطاع الحالية أمر شبه مستحيل. 15األعوام الخمسة عشر الماضية

د محدد حتى فالمؤسسات العامة الرئيسية في قطاع الطاقة لم تمتلك القدرات المؤسسية الكافية لتنفيذ استثمارات كبيرة بعقود متعددة في موع

ي قبل اندالع الصراع، وذلك رغم التمويل الكبير من المانحين مصحوبا  بمساعدات فنية في شكل إيفاد استشاريين هندسيين لتقديم المساندة ف

مؤسسية، وقد أدى الصراع الحالي إلى مزيد من إضعاف المؤسسات التابعة لهذا القطاع، وتفتيت السلطة ال عمليات اتخاذ القرار والتوريدات.

عة والبحث عن نماذج  وتدهور القدرات. ولذلك، خلُص هذا االستعراض إلى أنه ينبغي أن يعطي البنك الدولي األولوية لحلول الطاقة الموزَّ

 بديلة إلدارة التوريدات والمشروع عند تمويل االستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة باليمن.

 ها مجموعة التقييم المستقلة بشأن إمكانية الحصول على الطاقة وأوضاع الهشاشة.يستند المشروع إلى دروس استخلصت .38

بشأن مساعدات مجموعة البنك الدولي إلتاحة  2015وشملت الدروس الرئيسية المستفادة، التي أبرزتها هذه المجموعة في تقييمها لعام 

ه بشكل مناسب ومعالجة 16الحصول على الطاقة ل التكاليف وتحقيق اإلنصاف واالحتواء من خالل ، ضرورة تقديم دعم موجَّ صعوبة تحمُّ

بشأن مساعدات مجموعة البنك  2013استهداف الفقراء والسكان في المناطق النائية والمتعذر الوصول إليها. ويخلُص تقييم المجموعة لعام 

ة افتقرت إلى المرونة للتصدي لمخاطر الصراعات إلى أن المساعدات القُطري 17الدولي للدول منخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراعات

ونتيجة  لذلك، يتسم تصميم المشروع بالمرونة لمراعاة التغيُّرات في قدرات التنفيذ لدى جهات إدارة التنفيذ والمخاطر األمنية  التي تحققت.

 الناجمة عن الصراع.

ك الدولي في مشاريع توليد الطاقة الشمسية خارج يستند التصميم التفصيلي للمشروع إلى الخبرات الواسعة لمجموعة البن .39

ويتمتع البنك الدولي بخبرة  نطاق الشبكة ويتسق مع عناصر التصميم المتوافقة مع أفضل الممارسات التي ظهرت خالل العقد الماضي.

مراحل مختلفة من اإلعداد أو  مليار دوالر، وهي حاليا  في 1.3واسعة في تمويل هذه المشاريع. وهناك مشاريع كهذه بتكلفة تبلغ نحو 

وقدَّم برنامج اإلنارة العالمي، بوجه خاص، بعض الدروس الرئيسية لتسريع وتيرة نشر منتجات اإلنارة بالطاقة الشمسية غير  التنفيذ.

ج نطاق الشبكة المرتبطة بالشبكة والمعتمدة من حيث الجودة، وذلك من خالل القطاع الخاص. وتشترك معظم مشاريع الطاقة الشمسية خار

)أ( التركيز على خفض التكلفة األولية مع القيام بتحسين سبل الحصول على التمويل؛ )ب( الشراكة مع سالسل التوريد  في السمات التالية:

مستفيدين بمن التابعة للقطاع الخاص للوصول إلى المناطق النائية؛ )ج( التعاون مع الوسطاء الماليين، وليس الحكومة، لتوجيه التمويل إلى ال

دون والمستهلكون؛ )د( التركيز على تقديم خدمات مستدامة طويلة األمد من خالل معايير فنية عالية الجودة تشمل تعزيز  فيهم المور ِّ

 الضمانات وخدمات ما بعد البيع؛ )ه( تطوير األسواق التي تشمل وضع نماذج مستدامة ألعمال التشغيل والصيانة ألنظمة الطاقة الشمسية؛

ويعكس الترتيب مع إحدى هيئات األمم  ويتسق التصميم المقترح اتساقا  وثيقا  مع أفضل الممارسات الناشئة هذه. و)و( المرونة في التنفيذ.

ن المنحة الكبير )على األقل في البداية(، الوضع الحالي في اليمن. ِّ  المتحدة بوصفها جهة إدارة التنفيذ، ومكو 

 

 

 

                                            
استعادة سبل   -ة اليمنية الجمهوري. 2017جورن تورستن هوينتيلر،  وأشيش كانا، وسارة بديع، وتيلر ماريسا ماتسو، وإليزابيث ماير، وإريك ماغنوس فيرنستورم،  15

واشنطن العاصمة: البنك الدولي.  عمليات قطاع الكهرباء. توفير الطاقة وتوسيع نطاقها: مذكرة استئناف العمل في
http://documents.worldbank.org/curated/en/655811496412539032/Republic-of-Yemen-Restoring-and-expanding-

energy-access-power-sector-reengagement-note 
دولي. : تقييم مستقل. واشنطن العاصمة: البنك ال2014-2000لسنوات المالية . مساندة مجموعة البنك الدولي لتوفير الكهرباء، ا2015مجموعة التقييم المستقلة.  16

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22953. 
صمة: البنك نطن العاواش مجموعة البنك الدولي للدول منخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالصراعات: تقييم مستقل.. مساعدات 2014مجموعة التقييم المستقلة.  17

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16999الدولي. 
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 رابعا. التنفيذ

 
 الترتيبات المؤسسية والتنفيذيةأ. 

والمشروع المقترح عبارة عن عملية طارئة تُنفَّذ وفق منشور  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع هو جهة إدارة التنفيذ. .40

. وسيكون " من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات االستثمار12)التعاون اإلنمائي والصراع( والفقرة " 2.30سياسة العمليات رقم 

اقية إطار المكتب هو الجهة المتلقية لألموال الُمقدَّمة من المؤسسة الدولية للتنمية وجهة إدارة التنفيذ البديلة على أساس استثنائي بموجب اتف

ام اللوائح المالية لألمم وستخضع ترتيبات اإلدارة المالية لهذه االتفاقية التي تنص على استخد اإلدارة المالية بين البنك وهيئات األمم المتحدة.

و" من سياسة  -وسيتبع المكتب إجراءات التوريدات الخاصة به باعتبارها ترتيبات بديلة للتوريدات مسموحا  بها بموجب القسم "ثالثا المتحدة.

 إطار التوريدات الجديد للبنك الدولي.

ة التنفيذ والمتلقية لألموال الُمقدَّمة من المؤسسة وقع االختيار على مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ليكون جهة إدار .41

)أ( خبرته الكبيرة في إدارة المشاريع المعقدة في بيئات تعاني من الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك المشاريع الدولية للتنمية بناًء على 

خاصة  في مشاريع الطاقة الشمسية في سياقات التي تتضمن خدمات للوساطة المالية من جانب مؤسسات التمويل األصغر؛ )ب( خبرته 

 أخرى تتسم بالهشاشة والصراع والعنف؛ )ج( سجل أدائه الثابت في مجال إدارة المشاريع والتوريدات وااللتزام باإلجراءات الوقائية للبنك

سم بالهشاشة والصراع والعنف؛ و)ه( الدولي واإلدارة المالية؛ )د( القدرة على توسيع نطاق عملياته بسرعة كما ثبت في أوضاع أخرى تت

 وجود عمليات له في اليمن.

ً من خالل مؤسسات التمويل األصغر ومتلقي المنح/المقاولين .42 الشركاء في التنفيذ /ستُنفَّذ األنشطة في إطار المشروع جزئيا

ِّن الفرعي  ً من خالل التنفيذ المباشر من جانب مكتب األمم المتحدة لخدما1-1)المكو  ِّن الفرعي ت المشاريع )( وجزئيا (. 2-1المكو 

( مباشرة إجراءات وسيتولى المكتب )أ( مسؤولية تنفيذ المشروع؛ )ب( متابعة أهداف المشروع ونتائجه بالتنسيق مع الشركاء المحليين؛ )ج

لترتيبات التعاقدية ا)د( إبرام التوريدات واإلدارة المالية ومعامالت الصرف ذات الصلة بما في ذلك إعداد طلبات السحب الخاصة بالمشروع؛ 

مي الخدمات وجهات المتابعة الخارجية؛ و)ه سة الدولية للتنمية ( ضمان استيفاء جميع متطلبات اإلبالغ ورفع التقارير إلى المؤسـمع مقد ِّ

فيذ وفقا  للمبادئ التوجيهية في التن وفقا  التفاقية تمويل المشروع. وسيقرر المكتب اإلجراءات المناسبة الختيار متلقي المنح/المقاولين/الشركاء

 وأثناء تنفيذ المشروع، قد يستعين المكتب بأطراف أخرى إذا رأى ضرورة لذلك. لعملياته.

ِّن الفرعي  .43 صممة لضمان قدرتها مبناًء على معايير  1-1سيتم اختيار مؤسسات التمويل األصغر التي ستشارك في تنفيذ المكو 

ح القسماألمر التوجيهي للبنك الدولي بشأن تمويل سياسات االستثمار. على التنفيذ وكذلك االلتزام ب ج المعايير المتعلقة باألمر -سادسا ويوض ِّ

ز على التقيُّد بالنسب التنظيمية التحوطية، والحد األدنى من المعايير المالية والتشغي لية، وأسلوب الحوكمة المالئم، التوجيهي للبنك الذي يرك ِّ

 ت.ف إدارة المخاطر. وقد يحدد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع متطلبات إضافية في دليل العملياوالسياسات، ووظائ
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. هيكل إدارة المشروع7الشكل   

 

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ المشروع من خالل المكتب القُطري لليمن في صنعاء ومركز العمليات في  .44

ان. ان-المكتب في صنعاء وسيباشر  عمَّ إدارة المشروع، والجوانب الفنية، وإجراءات  -بمساندة وثيقة بصورة يومية من المركز في عمَّ

إلدارة، التوريدات، وجوانب اإلدارة المالية والقطاع المالي، واالتصاالت، والمتابعة والتقييم، واإلجراءات الوقائية، والخدمات اللوجستية، وا

 وستتم االستعانة ببعض الموظفين العالميين لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع على أساس الحاجة. ات، واألمن.وتكنولوجيا المعلوم

ان مباشرة شؤون الموارد البشرية. ان ومن مقر المكتب في كوبنهاغن  وسيتولى المركز في عمَّ وسيتم اإلشراف على المشروع من عمَّ

 بالدانمرك.

وبجانب مساندته اليومية ألعمال التنفيذ التي تُقدَّم عن بُعد، سيوفد البنك بعثات  دة وثيقة ألعمال التنفيذ.سيقدم البنك الدولي مسان .45

ان أو أي مكان مناسب آخر( من أجل: )أ( استعراض التقدُّم المحرز في التنفيذ وتحقيق الهدف  مراجعة ربع سنوية )سيكون مقرها في عمَّ

يطة؛ و)ب( تقديم المساندة الفنية بشأن التنفيذ وتحقيق النتائج وبناء القدرات؛ و)ج( التنسيق بشكل وثيق اإلنمائي للمشروع والمؤشرات الوس

مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع لضمان وضع آليات إشراف كافية؛ و)د( مناقشة المخاطر ذات الصلة وإجراءات تخفيفها؛ و)ه( 

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم  ارير سير العمل، والتقارير المالية، والزيارات الميدانية متى أمكن.متابعة األداء العام للمشروع من خالل تق

ان لتنسيق إدارة المشروع.  بصورة منتظمة عقد مؤتمرات عبر الفيديو وإيفاد فريق من البنك الدولي إلى المكتب اإلقليمي في عمَّ

وسيشمل اختيار مؤسسات التمويل  الريفية وضواحي المدن في عموم البالد. سيهدف المشروع إلى تغطية المناطق التغطية الجغرافية. .46

ِّن الفرعي  كال  من التغطية بحسب المعايير وتقديم حوافز لهذه المؤسسات لتوسيع قاعدة عمالئها ونطاق تغطيتها الجغرافية  1-1األصغر لتنفيذ المكو 

ن الفرعي ولتحقيق الشفافية، سيحدد نظام عام  أثناء التنفيذ. ِّ  .2-1للمعلومات الجغرافية المكانية موقع كل استثمار في إطار المكو 

سيستفيد المشروع من توسُّع وجود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن الذي ترسَّخ في إطار  الجاهزية داخل البلد. .47

وهو ما يسمح للمشروع باالستفادة من الموارد الموجودة على  المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة التي يمولها البنك الدولي،

ن من البدء فورا  في التنفيذ بمجرد الموافقة على المشروع.  األرض واالسترشاد بها في اإلعداد، كما سيمك ِّ

 ب. متابعة النتائج وتقييمها

تجاوب أعمال التنفيذ  طار النتائج وسيضمنسيكون مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤوال عن أعمال المتابعة وفقاً إل .48

م المكتب إلى البنك الدولي تقارير ربع سنوية عن س بشكل مناسب مع الظروف المتغي ِّرة على أرض الواقع. ير العمل تتضمن تقارير وسيقد ِّ

 لمشروع؛يُنفَّذ فيه ا )أ( ملخص سير العمل والسياق الذي دورية من مؤسسات التمويل األصغر وفقا  لنموذج متفق عليه سيتضمن:

تغييرات المطبَّقة أثناء )ب( األنشطة الُمنفَّذة خالل الفترة المشمولة بالتقرير؛ )ج( أي تحديات تمت مواجهتها واإلجراءات المتخذة؛ )د( ال

فترة اإلبالغ التالية. للعمل ( إنجازات المشروع ونتائجه بالنسبة للمؤشرات المحددة؛ و)و( خطة اـالتنفيذ بما فيها التغييرات بالموازنة؛ )ه

ساعدة في متابعة التقدُّم وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم المكتب خرائط نظام المعلومات الجغرافية المكانية المحدَّثة لمناطق المشروع من أجل الم

ن الفرعي  ِّ  .2-1المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة ضمن المكو 
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ن الفرعي ستتم االستعانة بجهة المتابعة الخارجية  .49 ِّ للتحقق بصورة مستقلة من تنفيذ أنشطة  2-2كما هو مبيَّن ضمن المكو 

وسيرسل المكتب تقارير جهة المتابعة  المشروع وفقا للشروط المرجعية الموضوعة بواسطة المكتب والمتفق عليها مع البنك الدولي.

 لجة أي مشكالت بالتنفيذ حددتها هذه الجهة.الخارجية بانتظام إلى البنك، وسيدرج بالتقرير اإلجراءات المتخذة لمعا

بمتابعة وتقييم أداء المشروع بناء  على تقارير سير العمل الواردة من المكتب، والتقارير المالية، وبعثات سيقوم البنك الدولي  .50

وستُجرى أيضا  بعثة  ية عشر شهرا .وسيتم إجراء بعثة للمراجعة النصفية بعد النفاذ بثمان المراجعة، والزيارات الميدانية )متى أمكن ذلك(.

 إلعداد تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج في نهاية المشروع.

 ج. االستدامة

أعاله، إذا سمحت الظروف على أرض الواقع، فإن أنشطة المشروع ستتحول تدريجياً إلى مساندة  27كما هو مبيَّن في الفقرة  .51

ِّن الفرعي أنشطة السوق المستدامة ذات األساس التجاري في إ ، وتعميم منتجات الطاقة الشمسية ذات الجودة وخدمات 1-1طار المكو 

وفي نهاية المطاف، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز استدامة وشمولية سوق الطاقة الشمسية الحالية التي يقودها القطاع الخاص،  ما بعد البيع.

 وذلك عن طريق:وتمكين أنشطة المشروع من االكتفاء ذاتيا  بعد انتهائه، 

ل زيادة سبل الحصول على التمويل في المناطق الريفية وضواحي المدن بما يسمح لهذه المجتمعات المحلية بإمك .أ انية تحمُّ

 تكلفة منتجات أكبر أو تكميلية في المستقبل )على سبيل المثال، أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية(؛

 الصغيرة عالية الجودة في السوق؛بناء شريحة منتجات الطاقة الشمسية المنزلية  .ب

 عرض نموذج بديل لتقديم خدمات الطاقة إلى المرافق الحيوية بما فيها العيادات الصحية والمدارس؛ .ج

مي خدمات التشغيل والصيانة، والتوع .د ية بالحد األدنى تقديم التدريب للعاملين في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقد ِّ

 من المعايير الفنية؛

 راك المجتمعات المحلية لزيادة الوعي بأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقاتها وجودتها؛إش .ه

ل إلى نموذج ال .و مركزي لتقديم  ضمان ربط أنظمة الطاقة الشمسية، عند االقتضاء، بالشبكة العامة للسماح بإمكانية التحوُّ

 خدمات الكهرباء بعد انتهاء الصراع.

 ى لمجموعة البنك الدولي ودور الشركاءد. االرتباط بالبرامج الطارئة األخر

وتُعد استعادة إمدادات الكهرباء بالغة األهمية سيصبح المشروع جزءا ال يتجزأ من استجابة البنك الدولي الطارئة من أجل اليمن.  .52

لتنمية في اليمن نظرا  ألن إمدادات لتخفيف حدة اآلثار المباشرة لهذه األزمة اإلنمائية، كما ستزيد فاعلية العمليات الجارية للمؤسسة الدولية ل

ة الكهرباء أصبحت معوقا أمام الخدمات الحيوية مثل منشآت الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي واإلمدادات الغذائية. وباستعاد

ضرية المتكاملة في اليمن الذي تقديم الخدمات في المناطق الريفية وشبه الحضرية، يتكامل هذا المشروع مع المشروع الطارئ للخدمات الح

وسيقوم المشروع بالتنسيق الوثيق مع المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات  المناطق الحضرية.في يستهدف خدمات المياه والنقل والطاقة 

مات الرعاية الصحية والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية، كما سيسعى إلى تحقيق التضافر مع اإلجراءات التدخلية التي تستهدف خد

 والتغذية، والخدمات الحضرية، والتصدي لوباء الكوليرا.

سيقوم المشروع بالتنسيق الوثيق مع البرامج األخرى التي يمولها المانحون في القطاعات المدعومة وسيعمل على إنشاء إطار  .53

ر، سيعقد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع اجتماعات لتعبئة التمويل من المانحين اآلخرين. ولضمان التنسيق بشكل وثيق وتجنب التكرا

"، يشارك العديد من المانحين بالفعل في مجال توليد الطاقة الشمسية 1وكما هو موضَّح في الجدول "تنسيقية شهرية مع شركاء التنمية. 

( تدعيم سالسل القيمة المحلية للطاقة 1ق )وسيعمل المشروع على تحقيق التضافر مع هذه اإلجراءات التدخلية عن طري بقطاعات محددة.

ن المساعدة الفنية؛ و)ب( المساعدة في تعميم نماذج تقديم خدمات الطاقة الش ِّ مسية، الشمسية، السيما من خالل وضع معايير للجودة في إطار مكو 

 ع، لمرافق الخدمات الحيوية في اليمن.بما في ذلك المواءمة بين المعايير الفنية والحزم الفنية الموحدة وإدراج خدمة ما بعد البي
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. عرض عام لبعض مشاركات المانحين األخيرة في قطاع الطاقة الشمسية باليمن1الجدول   

 الوصف القطاع المنظمة
لصحية ابرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية المساندة إلى منشآت الرعاية يقدم  الرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية

 .بطرق من بينها توفير الوقود

صحية يعمل اإلجراء الخاص لالتحاد األوروبي بشأن اليمن على استعادة مرافق الرعاية ال الرعاية الصحية االتحاد األوروبي
تجددة األساسية من خالل المشاريع المجتمعية، ويوفر معدات لتوليد مصادر طاقة بديلة وم

 320لية قدرها وإدارة النفايات الطبية، وذلك بموازنة إجماباإلضافة إلى تحسين إمدادات المياه 
 مليون دوالر.

الرعاية الصحية  اليونيسف
 والتعليم

قامت اليونيسف في السابق بتزويد بعض منشآت الرعاية الصحية ومحطات ضخ المياه 
مدينة صنعاء ي بالكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. وتتبنى حاليا  مبادرة لتزويد مائة مدرسة ف

 بالكهرباء من خالل الطاقة الشمسية.

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

قام برنامج  باليمن، الريفية المناطق في الصمود على القدرة لتعزيز في إطار البرنامج المشترك المدارس
 مدرسة في الريف بأنظمة للطاقة الشمسية. 20األمم المتحدة اإلنمائي بتزويد 

برنامج وباليمن  الريفية المناطق في الصمود على القدرة لتعزيز في إطار البرنامج المشترك الزراعة األغذية والزراعةمنظمة 
تعمل  سبل كسب العيش القادرة على التكيُّف، توفر المنظمة مضخاتتعزيز األمن الغذائي و

الستخدام  اء القدراتحديثة للري بالمياه باإلضافة إلى التوعية وبنبالطاقة الشمسية وأنظمة 
 المضخات الشمسية في المناطق الريفية.

ه في حجة للطاقة الشمسية لتشغيل آبار الميا مشروعا 50نفَّذت منظمة كير الدولية أكثر من  المياه كير الدولية في اليمن
 ولحج وعمران والحديدة.

 ة في الحديدة.قامت بتركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسي المياه جمعية العون المباشر

مبادرة الشراكة العالمية 
 من أجل التعليم

دت  التعليم  مدرسة بأنظمة للطاقة الشمسية. 420زوَّ

الجمعية األلمانية للتعاون 
 الدولي

ية باالشتراك مع مؤسسة مساندة للتنمية من أجل تعزيز الشفاف صفحات خضراءأطلقت مبادرة  تنمية األسواق
 بشأن منتجات الطاقة الشمسية.

 

 خامسا. المخاطر الرئيسية

 
 أ. تصنيف المخاطر العامة وبيان المخاطر الرئيسية

المشروع بشكل فاعل وتشمل المخاطر المرتفعة التي قد تعرقل تنفيذ  تُعد المخاطر العامة أمام تحقيق هدف المشروع مرتفعة. .54

كال  من المخاطر السياسية والمتعلقة بنظام الحوكمة، ومخاطر االقتصاد الكلي، ومخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية، والمخاطر 

 المالية والتعاقدية، والمخاطر المتعلقة باألطراف صاحبة المصلحة المباشرة كما هو مبيَّن أدناه.

ن أن يعيق تنفيذ هذا فالصراع الدائر في اليمن يمك والمتعلقة بنظام الحوكمة على أنها مرتفعة. تُصنَّف المخاطر السياسية .55

وقد يفرض  وقد يحول تدهور الوضع األمني دون تنفيذ أنشطة المشروع بفاعلية واإلشراف عليها بصورة منتظمة. المشروع بشكل كبير.

تؤدي سيطرة الفصائل  رية والخدمات اللوجستية داخل البالد. وباإلضافة إلى ذلك، قدتصاعد حدة الصراع الدائر تحديات أمام الواردات التجا

دة هذه المخاطر، ولتخفيف ح السياسية أو المسلحة المختلفة على مناطق جغرافية من البالد إلى تداخل األنشطة وسوء توجيهها واختيارها.

ة المباشرة على رة التنفيذ، بالتشاور مع الجهات المحلية وأصحاب المصلحسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، بوصفه جهة إدا

ن اآلخرين بناء وسيتم اختيار مؤسسات التمويل األصغر والشركاء المحليي األرض لضمان تأييدهم للمشروع والتزامهم به وتسهيل تنفيذه.

م المشروع لي على نطاق انتشارها الجغرافي والقدرات اللوجستية. في وإمكانية التوسُّع كون مرنا بحيث يسمح بإعادة التوزيع الجغراوقد ُصمِّ

اطر السياسية لكن رغم وجود العديد من إجراءات التخفيف، فال تزال المخ في حالة زيادة التهديدات األمنية في بعض مواقع المشروع.

 والمخاطر المتعلقة بنظام الحوكمة المتبقية مرتفعة.
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وقد خلَّفت األزمة آثارا اقتصادية مدمرة بالنسبة لليمن، مما أدى إلى تفاقم  لي على أنها مرتفعة.تُصنَّف مخاطر االقتصاد الك .56

% من إجمالي الناتج المحلي، فيما 28، انكمش االقتصاد بنحو 2015وفي عام  األداء االقتصادي الضعيف أصالً من قبل اندالع الصراع.

وأدت الضغوط المالية الناتجة عن ذلك إلى انخفاض حاد في اإلنفاق خالل عام  %.40أشارت التقديرات إلى أن معدل التضخم بلغ نحو 

ولم تعُد الحكومة قادرة على تمويل التكاليف التشغيلية  %(.21إلى  2014% من إجمالي الناتج المحلي في عام 28)من نحو  2015

ومع ذلك، تُعد المخاطر  سبب العجز الشديد في الموارد العامة.للخدمات العامة، وهناك شواهد على عدم دفع الرواتب إلى موظفي الحكومة ب

 -المتعلقة بالعمالت والنقد األجنبي منخفضة ألنه سيتم شراء جميع أنظمة الطاقة الشمسية بالدوالر األمريكي، كما يضمن تصميم المشروع

صغر والشركاء اآلخرين في المشروع مع التدفقات توافق اإلنفاق بالعملة المحلية من جانب مؤسسات التمويل األ -إلى أقصى حد ممكن

 المسددة بالعملة ذاتها من المستفيدين.

وفي الوضع الحالي، يفتقر اليمن إلى وضع أي  تُصنَّف مخاطر اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية على أنها مرتفعة. .57

القطاع من التركيز على المديين المتوسط والطويل إلى وقد تحولت أولويات  إستراتيجيات أو سياسات طويلة األمد بشأن قطاع الطاقة.

ويعالج المشروع، جزئيا ، الوضع الطارئ الراهن من خالل التركيز على إعادة خدمات  استعادة الخدمات الحيوية على المدى القصير.

كهرباء العامة، فإن هذا المشروع يمهد وبالنظر إلى األضرار واسعة النطاق التي لحقت بشبكة ال الكهرباء إلى المرافق العامة الحيوية.

الطريق أيضا لبناء شبكة للكهرباء تتسم بقدر أكبر من الالمركزية بعد انتهاء الصراع، وهو ما يمثل خطوة أولى نحو تحقيق التعافي على 

 استدامة نتائج المشروع لكن مخاطر احتمال تأثير السياسة الحكومية المستقبلية في قطاع الكهرباء على المديين المتوسط واألطول.

 تُعتبَر مرتفعة.

ويتم التخفيف من حدة هذه المخاطر من خالل إدراج عنصر المرونة في تصميم  تُصنَّف مخاطر التصميم الفني على أنها كبيرة. .58

وتم الحفاظ على  طر.المشروع بما يسمح لجهة إدارة التنفيذ، وهي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالتكيُّف مع ما يستجد من مخا

نات الفردية، مع األخذ بعين االعتبار القيود الحالية المتعلقة بقدرات المؤسسات المحلية والمقاولين من القطاع ا ِّ لخاص بساطة تصميم المكو 

ى سبيل المثال، وباإلضافة إلى ذلك، هناك خطر من عدم التوافق بين عرض األنظمة المشتراة والطلب عليها إذا لم تلبِّ، عل في البالد.

فر األنظمة والخدمات المحلية ذات  احتياجات المستفيدين المستهدفين بدرجة كافية. ويمكن أن يحدث عدم التوافق هذا إما بسبب محدودية تو 

حيث أثبت امتالكه وسيتولى المكتب إدارة المخاطر الفنية  الجودة أو عند عدم تلبية المواصفات الفنية الحتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.

ولضمان توريد  18 للخبرة في مجاالت التوريدات، وتطوير البنية التحتية، والخدمات االستشارية الفنية، وإدارة المشاريع في سياقات مماثلة.

دين المحليين والمؤسسات المالية  ع هذه األنظمة.ما يكفي من األنظمة ذات الجودة، ستُقدَّم المساعدة الفنية إلى المستوردين والمور ِّ  التي ستوز ِّ

ولتخفيف حدة مخاطر تدني الطلب، سيتم تطبيق إشراك المجتمعات المحلية ومجموعات التركيز الستهداف المناطق الجغرافية الصحيحة 

 كما ستُجَرى دراسات جدوى لتنقيح المواصفات الفنية وتحديد األسعار المناسبة للمنتجات. وشراء األنظمة المناسبة.

مم المتحدة لخدمات المشاريع وسيجمع مكتب األ المخاطر المتعلقة بالقدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة على أنها كبيرة. تُصنَّف .59

ع إلى مزيد من تدهور وأثناء التنفيذ، هناك مخاطر تتمثل في احتمال أن يؤدي تصاعد الصرا بين الخبرات الدولية والمحلية لتنفيذ المشروع.

لمكتب والتي وسيتم التخفيف من حدة هذه المخاطر من خالل خطة استمرارية مباشرة أعمال ا كانية إجالء الموظفين.الوضع األمني وإم

سسات التمويل وقد أثبتت مؤ ستسمح له بمواصلة تنفيذ المشروع إلى أقصى حد ممكن من خالل موظفيه المحليين المتواجدين في الميدان.

التعاقدية مرتفعة والل هذا الصراع الدائر )وإن كان ذلك بمستويات متفاوتة(، لكن المخاطر المالية األصغر قدرتها على الصمود والعمل خ

ن الفرعي  ِّ لية لهذه ، وقد يؤدي وقوع صدمات أخرى لألداء االئتماني بسبب الصراع إلى تعريض االستدامة الما1-1في إطار المكو 

دون المحليون عن توريد منتجات للطاوهناك أيضا  ج(.-المؤسسات للخطر )انظر القسم سادسا م المور ِّ قة الشمسية ذات مخاطر من أن يُحجِّ

دين وتقديم المساعدة الفنية إلى تخفيف حدة هذه المخ جودة أعلى، لكن تكلفتها أكبر.  اطر.وسيهدف العمل مع هؤالء المور ِّ

ر المرتبطة بالفساد واالحتيال في مختلف مراحل وتوجد عوامل المخاطتُصنَّف المخاطر المالية والتعاقدية على أنها مرتفعة.  .60

التنفيذ الفني والتوريدات ودورات اإلدارة المالية. وسيعمل هيكل إدارة المشروع ومعايير إدارة المشاريع الخاصة بمكتب األمم المتحدة 

مالية والتعاقدية، ووضع مجموعة من وسيكون المكتب مسؤوال  عن إدارة المخاطر ال لخدمات المشاريع على تعزيز الشفافية والمساءلة.

اض إجراءات اإلدارة المالية بناء  على سياسته بهدف التصدي للممارسات االحتيالية، وتوفير ضمانات معقولة بأن األموال تُستخَدم في األغر

ة عن نظام لتتبع اإلنفاق ونشر ولتحقيق هذه الغاية، سيستخدم المكتب آلية آنية للرقابة والشفافية والمساءلة، وهي عبار المخصصة لها.

                                            
؛ 9001شهادة األيزو  –جودة تم بالفعل اعتماد العديد من عمليات وخدمات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع من جانب جهات خارجية مستقلة من بينها: إدارة ال 18

يات واإلمدادات؛ وشهادة هد المعتمد للمشتر(؛ والمستوى الذهبي في استعراض المشتريات المستدامة الذي أجراه المعAPMGمعهد إدارة المشاريع ) –وإدارة المشاريع 
 .لنظام اإلدارة البيئية الخاص بالمكتب 14001األيزو 
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اجبة المعلومات يستند إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية، باإلضافة إلى استخدام وسائل التواصل االجتماعي. ومن خالل بذل العناية الو

شركاء، يمكن المساعدة في تخفيف بشأن الشركاء المحليين في المشروع وإدماج ترتيبات اإلدارة المالية في االتفاقيات المبرمة مع هؤالء ال

مخاطر سوء استخدام األموال من جانب الشركاء. وقد تشمل المخاطر المتعلقة بالتوريدات حاالت التأخير في االستجابة الطارئة بسبب 

ي لمكتب األمم وستُخفَف حدة هذه المخاطر من خالل تفويض الصالحيات إلى مكتب المدير اإلقليم متطلبات الموافقة الداخلية للمكتب.

 المتحدة لخدمات المشاريع حسب الحاجة، وأيضا من خالل االستناد إلى إجراءات التوريدات في حاالت الطوارئ المعمول بها في األخير.

مي خدمات محليين، وعدم قدرة المؤسسات المحلية على تقديم عطاءاتها ، وتشمل مخاطر التوريدات اإلضافية )أ( إمكانية عدم توفُّر مقد ِّ

لوبة وضمانات التنفيذ من البنوك التجارية المحلية الموثوق بها؛ و)ب( القيود المفروضة على االستيراد في البلد، وتوفُّر أصناف السلع المط

عها داخل البلد. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر المتعلقة بالتوريدات، سيقوم المكتب بإجراء تقييمات منتظمة للسوق وسيساعد في  وتنوُّ

سهيل الواردات التجارية من معدات الطاقة الشمسية إذا لزم األمر. وسيتم تخفيف مخاطر إعادة البيع بالجملة لمنتجات الطاقة الشمسية ت

ن الفرعي  ِّ وستُستخدم المتابعة  ، وذلك من خالل تحديد عدد األنظمة المخصصة لألسر المعيشية والمديريات.1-1المدعَّمة في إطار المكو 

من جانب جهة خارجية لضمان عدم المغاالة في أسعار المنتجات بشكل منهجي )من خالل التحقق العشوائي من دقة تقارير  الميدانية

 مؤسسات التمويل األصغر عن المبيعات واألسعار(.

المعدات بما فيها وتتمثل المخاطر البيئية الرئيسية في سوء التخلص من  تُصنَّف المخاطر البيئية واالجتماعية على أنها متوسطة. .61

وسيُجرى تقييم بشأن الخيارات الحالية إلعادة تدوير البطاريات والتخلص منها في اليمن لتوفير إجراءات تخفف من حدة مخاطر  البطاريات.

د بالمياه وإذا انخرط المشروع على نطاق كبير في تمويل حلول الطاقة الشمسية لإلمدا الممارسات غير السليمة في التخلص من البطاريات.

ن الفرعي  ِّ ، فسيتم إجراء تقييم لممارسات إدارة الموارد المائية واستدامتها لضمان أن يحافظ التصميم 2-1في مراحل الحقة من تنفيذ المكو 

ناجمة عن ولتخفيف حدة التوترات االجتماعية ال المقترح وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على استدامة هذه الموارد لجميع المستخدمين.

اإلقصاء المحتمل لألسر المعيشية الفقيرة واألولى بالرعاية وصغار تجار التجزئة، يستهدف المشروع المناطق الريفية وضواحي المدن مع 

 إيالء اهتمام خاص للوصول إلى المقترضين ألول مرة، وستتسم معايير أهلية المستفيدين بالشفافية وسيتم التعريف بها ضمن حملة للتواصل.

وتشمل اإلجراءات اإلضافية لتخفيف المخاطر االجتماعية تكوين مجموعات نقاش مركَّزة قبل إطالق البرنامج، وتنظيم حملة توعية لضمان 

طة الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية باستخدام بوابة تستند إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية لرسم خرائط لجميع أنش

ض لها المشروع متوسطة المشر وع، وتطبيق آلية معالجة المظالم. وتوصَّل فحص مخاطر المناخ والكوارث إلى أن المخاطر التي يتعرَّ

لة. ويمكن التصدي لها من خالل االنتقاء والتصميم الفني لإلجراءات التدخلية المموَّ
19 

شور سياسة العمليات وألنه جرى تفعيل من ها مرتفعة.تُصنَّف المخاطر المتعلقة باألطراف صاحبة المصلحة المباشرة على أن .62

يادة تقويض زوتؤدي القيود اللوجستية واألمنية إلى  بشأن اليمن، فإن المشاركة الرسمية مع طرفي الصراع ستكون محدودة. 2.30رقم 

كن تخفيف حدة وال يم شرة اآلخرين.القدرة على التنسيق مع السلطات المحلية، والمجتمع المدني، والمستفيدين، وأصحاب المصلحة المبا

 ي اليمن،المخاطر المرتبطة بذلك بشكل كامل، لكن المشروع يستفيد من اتساع نطاق وجود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ف

اف صاحبة روهو ما يسمح للمشروع باالستفادة من الموارد الموجودة على أرض الواقع لالسترشاد بها في اإلعداد والتشاور مع األط

 المصلحة المباشرة.

 سادسا. موجز التقييم المسبق

 
 أ. التحليل االقتصادي والمالي

تشير التقديرات إلى أن استخدام منتجات الطاقة الشمسية ذات الجودة سيؤدي إلى تحقيق منفعة اقتصادية صافية لجميع فئات  .63

مقابل المنافع. ويتمثل التأثير الرئيسي للمشروع في زيادة إمكانية الحصول على ويستند التحليل االقتصادي إلى إطار للتكاليف  المستفيدين.

عة لتحل محل البدائل األشد تلوثا  واألعلى تكلفة . ويُقدَّر معدل العائد االقتصادي الداخلي  الكهرباء من خالل أنظمة الطاقة الشمسية الموزَّ

على أساس تكاليف بدائل الوقود األحفوري المتجنب تكبدها خالل العمر االفتراضي لكل فرد من المستفيدين من المشروع تقديرا  متحفظا  

                                            
)ب( نوبات الجفاف التي قد تؤثر تشمل المخاطر المحددة )أ( درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي قد يكون لها تأثير سلبي طفيف على أداء أنظمة الطاقة الشمسية، و 19

 رزق لألسر المعيشية التي تتم مساندتها.على سبل كسب ال
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مثل تلك المتعلقة بمصابيح الكيروسين أو توليد الكهرباء  -وتشمل هذه التكاليف المتجنبة كال من التكاليف المباشرة لكل نظام للطاقة الشمسية.

 ت الكربون.وما يتم تجنبه من تكاليف اجتماعية النبعاثا -بالديزل

دات الصحية والمدارس % بالنسبة للعيا25-10وفقاً للتقديرات المتحفظة لمعدل العائد االقتصادي الداخلي، فإنه يتراوح من  .64

أنظمة الطاقة الشمسية  مع العلم أن نشر (.2% بالنسبة لألسر المعيشية في المناطق الريفية وضواحي المدن )انظر الجدول 98-83إلى 

عادة الخدمات الحيوية، فوق وفورات الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة، من بينها تحسُّن جودة الهواء والمنافع الناجمة عن استسيحقق منافع ت

 مقابل المنافع. وهو ما من شأنه زيادة معدل العائد االقتصادي الداخلي بدرجة أكبر لكن ال تتم متابعة ذلك في هذا التحليل للتكاليف

هر قيمة طرح منتجات ثمار في مجال الطاقة الشمسية مع استخدام منتجات ذات عمر افتراضي أقصر، مما يُظتتدهور حالة االست .65

على بكثير، فإنها تحقق ورغم أن التكاليف األولية لمنتجات الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة وعالية الجودة تكون أأعلى جودة في السوق. 

ل على  واط( 15وحتى بدون أي دعم رأسمالي، فإن منتج الطاقة الشمسية عالي الجودة ) .منافع أكبر بسبب طول عمرها االفتراضي المموَّ

 الذي عمره مدار عامين وبعمر افتراضي مدته خمسة أعوام يحقق معدل عائد داخلي أعلى مقارنة  بالمنتج منخفض الجودة األرخص ثمنا  

فيه تمكين المستفيدين  وحتى عندما ننظر في سيناريو يتم دة تحسُّن حالة االستثمار.وتقديم منحة ال يؤدي إال إلى زيا االفتراضي عام واحد.

لتعادل ماليا  في السنة من الحصول على الوقود األحفوري المدعَّم، فإن االستثمارات في أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة يمكنها تحقيق ا

ح ذلك المنافع المحتمل تحقيقها من خ األولى. مويل لتجاوز عقبة الل تمكين المستفيدين من الحصول على منتجات عالية الجودة والتويوض ِّ

 التكلفة األولية المرتفعة.

. نتائج التحليل االقتصادي والمالي2الجدول   

ِّن المشروع  مكو 

حجم قدرة 
النظام 
)أقصى 

قدرة بوحدة 
 الواط(

التكلفة التقليدية لكل 
كيلو واط/ساعة 

 )المستوية؛ بالدوالر(

تكلفة الطاقة 
الشمسية لكل كيلو 

واط/ساعة 
 )المستوية؛ بالدوالر(

معدل العائد 
االقتصادي الداخلي 

 )%(أ

معدل العائد المالي 
 الداخلي )%(

أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل 
ن الفرعي  ِّ  (1-1)المكو 

15 2.80 0.95 83/98 
التعادل في السنة 

 األولى ج

ن  ِّ العيادات الصحية )المكو 
 ب(2-1 الفرعي

 ال يوجد 24/25–10/12 0.29 0.56- 0.34 3,000

ن الفرعي ِّ  المدارس )المكو 
 ب(1-2

 ال يوجد 30/32–16/18 0.24 0.56 – 0.34 1,800

 : أ( بدون/مع حساب القيمة االجتماعية للكربونمالحظة
 إلخ(ب( تمت مراعاة ما يتأتى من البدائل المختلفة )محرك الديزل الحالي، خدمة االشتراكات، 

 % وفترة استرداد مدتها عامين75ج( مع افتراض خفض التكلفة األولية بنسبة 

ألف طن من  430تشير التقديرات المتحفظة إلى أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو  .66

لطاقة الشمسية للمنازل تجنبها من خالل توفير أنظمة اوتراعي هذه التقديرات انبعاثات غازات الدفيئة التي يتم  غاز ثاني أكسيد الكربون.

ن الفرعي  ِّ ن الفرعي  1-1في المكو  ِّ  (.3ول )انظر الجد 2-1وتوفير أنظمة الطاقة الشمسية لمرافق الخدمات الحيوية في المكو 

. االنبعاثات التقديرية من غازات الدفيئة التي يتم تجنبها نتيجة للمشروع3الجدول   

ِّن المشروع  مكو 

العمر االفتراضي 
لنظام الطاقة 
الشمسية 
 )بالسنوات(

معامل خط 
األساس النبعاثات 

 الوقود

انبعاثات غازات 
الدفيئة التي يتم 

تجنبها مدى الحياة 
لكل نظام )طن ثاني 
 أكسيد الكربون(

 عدد المستفيدين

إجمالي تخفيضات 
انبعاثات غازات 
الدفيئة )طن ثاني 
 أكسيد الكربون(

الشمسية أنظمة الطاقة 
ن  ِّ للمنازل )المكو 

 (1-1الفرعي 
5 

كجم من  374
ثاني أكسيد 

 الكربون سنويا  أ
1.9 200,000 374,000 
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العيادات الصحية 
ن الفرعي  ِّ  (2-1)المكو 

20 

كجم من  0.65
ثاني أكسيد 

الكربون لكل كيلو 
 بواط/ساعة 

 19,680 400 ج49.2

ن  ِّ المدارس )المكو 
 (2-1الفرعي 

20 

كجم من  0.65
ثاني أكسيد 

الكربون لكل كيلو 
 بواط/ساعة 

 35,440 800 د44.3

نوية وفقا  لمنهجية البنك : أ( بالنسبة لصغار المستخدمين )مستخدمو الشريحة األولى(، تُستخَدم قيمة افتراضية بسيطة لتقدير صافي االنبعاثات السمالحظة
ستخدام الديزل؛ ج( بناء على لعمليات االستثمار الرامية إلى توفير الطاقة؛ ب( معامل االنبعاثات للتوليد باالدولي الخاصة بحساب انبعاثات غازات الدفيئة 

 واط. 1800واط؛ د( بناء على نظام قدرته  2000نظام قدرته 

 

 ب. التحليل الفني

عة التي تُوفَّر من خالل القطاع الخاص حال يتسم  .67 بيئية والمرونة من الناحية باالستدامة التمثل أنظمة الطاقة الشمسية الموزَّ

د أنظمة الطاقة الشمسية غير وتُع الفنية للحصول على الكهرباء، وذلك بالنسبة للبلدان التي تعاني من الهشاشة والصراعات طويلة األمد.

لصغيرة اوتكون األنظمة  المرتبطة بالشبكة، بسبب طبيعتها الالمركزية، أكثر قدرة على الصمود في ظل أوضاع الهشاشة والصراع.

وفي  اص.خالجاهزة، التي في شكل وحدات محمولة ال تحتاج إلى تركيب، مناسبة لألوضاع التي تتسم بالغموض وعدم االستقرار بشكل 

القطاع  كونيمكن أن ي البلدان التي لم تعُد فيها المرافق العامة والجهات الحكومية قادرة على ضمان توفير الكهرباء للسكان بشكل متكافئ،

قود، تستطيع أنظمة وألنها ال تعتمد على الو الخاص أكثر مرونة وفاعلية بكثير من خالل توفير أنظمة الطاقة الشمسية كمنتج وليس كخدمة.

يئة والصحة ة أقل على البالطاقة الشمسية تفادي سلسلة التوريد الطويلة والمرهقة لتوفير الوقود للمولدات، وهو ما يؤدي إلى إحداث آثار سلبي

% خالل 80أكثر من وأخيرا ، تُعد أنظمة الطاقة الشمسية أرخص بكثير من المولدات التي تعمل بالوقود في ظل انخفاض التكاليف ب العامة.

 السنوات الخمس الماضية.

فر بعد أنظمة عالية الجودة على نطاق واسع في اليمن، لكن المشروع سيعمل على تحسين المعايير الفن .68  ية في السوق.ال تتو 

فرة منخفضة الجودة واألرخص ثمنا  على البدا نات المتو  ِّ ئل فأنظمة الطاقة الشمسية المباعة في اليمن سيئة التصميم، حيث يتم تفضيل المكو 

يل، وألن األسر المعيشية ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض تواجه صعوبات مالية وتحديات كبيرة في الحصول على التمو األعلى جودة.

فإن المستهلكين يفضلون شراء المنتجات منخفضة الجودة األرخص ثمنا  التي تتناسب مع قدرتهم المالية، لكنها ستتعطل بعد أشهر أو سنوات 

ل المنتجات والخ قليلة من تشغيلها. امات ونظرا  لمحدودية الحوافز المقدَّمة حاليا  للشركات لتوريد وتركيب أنظمة عالية الجودة، فإنها تفض ِّ

ل الشركات إلى الخامات ذات الجودة األعلى التي قد  التي يمكن استيرادها بسرعة أكبر. لكن مع وضع الحوافز المناسبة، فيمكن أن تتحوَّ

وفي إطار برنامج إنارة أفريقيا وبرنامج  يستغرق استالمها وقتا أطول، لكنها ستضمن استدامة أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل.

دين المعتمدين لمنتجات الطاقة الشمسية.اإل وسيهدف  نارة العالمي، كانت للبنك الدولي تجارب جيدة في استخدام المنتجات المعتمدة والمور ِّ

ن الفرعي  ِّ ، وذلك إذا أمكن إيجاد نموذج 1-1المشروع إلى تكرار هذه التجارب في اليمن واستخدام منتجات اإلنارة المعتمدة عالميا  في المكو 

ن  ابل للتطبيق بشأن الواردات وخدمة ما بعد البيع ومطالبات الضمان.ق ِّ ل المشروع أنشطة داعمة للسوق لتطوير 2وفي إطار المكو  ِّ ، سيمو 

 الحد األدنى من معايير الجودة باإلضافة إلى التدريب الفني للعاملين في مجال التوريد والتركيب.

 ج. تقييم القطاع المالي

ي عن بُعد لتسع من مؤسسات أظهر قطاع مؤسسات ا .69 لتمويل األصغر قدرته على الصمود في خضم األزمة، وخلُص تقييم أُجرِّ

 التمويل األصغر اليمنية إلى أن العديد منها بحالة مالية مستقرة، وأنها تُدار بحصافة مع قدرتها على إدارة المخاطر االئتمانية، وأنه

ى تقييم القطاع المالي وفقا  للمبادئ التوجيهية لسياسة البنك الدولي بشأن رة فاعلة. يمكنها إعداد التقارير عن أنشطة المشروع بصو وأُجرِّ

"(. وقد تبيَّن وجود تفاوت كبير فيما بين مؤسسات التمويل األصغر من حيث القدرات ونطاق 2تمويل مشاريع االستثمار )انظر المرفق "

المحفظة عند اختيار هذه المؤسسات لتخفيف حدة المخاطر واالستفادة من نقاط القوة  االنتشار الجغرافي، ولذلك سيتم اتباع نهج قائم على

% من إجمالي 10ويُقدَّر حجم االئتمان الذي سيُقدَّم في إطار هذا المشروع على مدى ثالثة أعوام لتحقيق األهداف بنحو  للمؤسسات المختلفة.

 يل األصغر في اليمن.محفظة القروض القائمة الحالية ألكبر ست مؤسسات للتمو
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كة على االلتزام بالمعايير الملخصة في الجدول " .70 ". 4سيتطلب المشروع أن تحافظ جميع مؤسسات التمويل األصغر المشارِّ

كة بناء  على مستوى األداء قبل عام   .2015وسيتم تقييم الحد األدنى من المعايير المالية والتشغيلية المطبَّقة على جميع المؤسسات المشارِّ

لة للتطوير المؤسسي إلى جانب 4وبالنسبة للمؤسسات غير المستوفية للمعايير التقييمية وفقا  للجدول " "، فقد تخضع مشاركتها لخطة ُمفصَّ

لة كما هو وارد في دليل العمليات. وقد يحدد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع شروطا إضافية في دليل  إجراءات التقييم الُمفصَّ

كة، حال تأهيلها، في استيفاء الحد األدنى من معايير األداء طوال مراحل  ت.العمليا ومن المتوقع أن تستمر مؤسسات التمويل األصغر المشارِّ

 تنفيذ المشروع، مع إجراء مراجعة سنوية لمستوى االلتزام.

كة4الجدول  . الحد األدنى من معايير اختيار مؤسسات التمويل األصغر المشارِّ  

مؤسسات التمويل جميع 
كة  األصغر المشارِّ

 أاستيفاء الحد األدنى من المعايير المالية والتشغيلية:
 قلمزاولة العمل لمدة ال تقل عن خمس سنوات مع تحقيق ربح مؤكَّد خالل ثالث سنوات على األ  )أ( 
ضة للمخاطر )أكثر من )ب(   .ى األقل% خالل سنتين عل10يوما( عند أقل من  30بقاء المحفظة المعرَّ
 %90ثالث سنوات على األقل من تحقيق االكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز  )ج( 
 مقترض 1000أال يقل عدد المقترضين الحاليين عن  )د( 
 الخبرات الفنيةأن يثبت مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها امتالك مستويات كافية من القدرات و ( نظام اإلدارة: يجبـ)ه

 قيود كافية على تركُّز القروض وإقراض األطراف ذات العالقةمخاطر االئتمان:  )و( 

 وافية شهرية تقارير إعداد: التقارير إعداد  ( ز)

االشتراطات اإلضافية 
لة كبنوك  للمؤسسات المسجَّ

 للتمويل األصغر

 :يلي ما ذلك في بما، األصغر التمويل بنوك بشأن 2009 لسنة 15 رقم بالقانون االلتزام ضمان
 يمني لاير مليون 500 عن المدفوع المال رأس يقل أال: المال رأس كفاية  ( أ)
 التمويل بنوك نقانو في محدد هو كما التقارير وإعداد االئتمان ومخاطر اإلدارة بنظام المتعلقة المتطلبات( ب)

 األصغر

االشتراطات اإلضافية 
لة  للمؤسسات المسجَّ

 تجاريةكبنوك 

 :يلي ما ذلك في بما، التجارية البنوك يخص فيما المركزي البنك بلوائح االلتزام على الحفاظ
 كفاية رأس المال: أال يقل رأس المال المدفوع عن مليار لاير يمني   )أ(

 )ب( متطلبات االحتياطي: يجب االحتفاظ بضعف رأس المال المدفوع على األقل في حساب االحتياطي
إجمالي  % على األقل من5االحتياطيات مع رأس المال المدفوع تغطية الودائع: يجب أن يمثل إجمالي  )ج( 

 االلتزامات تجاه المودعين
 متطلبات الحد األدنى من السيولة  )د( 
 المركزي المتطلبات المتعلقة بنظام اإلدارة ومخاطر االئتمان وإعداد التقارير كما يحددها البنك  (ـ)ه

 )د( بناء  على مستوى األداء قبل اندالع الصراع.: أ. سيتم تقييم المعايير )أ( إلى مالحظة

ِّن الفرعي  .71 مرتفعة في ظل وضع األزمة الحالية، لكن ستتقلص هذه  1-1ستكون المخاطر االئتمانية للمستفيدين في إطار المكو 

ِّن رئيسي للمنح. ن الفرعي  المخاطر من خالل مكو  بتقديم دعم صريح في تسعير  لخفض المخاطر االئتمانية المرتفعة 1-1وسيُنظَّم المكوَّ

غَر المبلغ المطلوب سداده بشكل عام، فإنه يتعيَّن على مؤسسات التمويل األصغر إيجاد طرق للتشجيع على السداد،  المعدات. لكن رغم صِّ

تقديم تمويل تفضيلي لسلع من بينها البرامج االجتماعية وبرامج االدخار واستخدام نُهج مثل تحفيز سداد مدفوعات االئتمان األول من خالل 

ويبدو أن الوضع الحالي في اليمن ال يسمح بعد بإطالق منتجات التأجير التمويلي مثل أنظمة  ذات قيمة أعلى مع القروض االئتمانية الالحقة.

 األصغر. أو األنظمة القائمة على الخصم من المنبع، لكن المشروع سيسمح بإدراج أنظمة كهذه تضعها مؤسسات التمويل اإلجارة

لنقد األجنبي، وستُقدَّم ستكون مخاطر النقد األجنبي المباشرة صغيرة نسبياً. فمؤسسات التمويل األصغر لن تتعامل مباشرةً با .72

الصغيرة عالية الجودة  لكن نقص العملة األجنبية قد يعيق النمو التجاري لسوق أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية أي قروض بالعملة المحلية.

ل أسعار السلع المستوردة. بشكل  كامل إذا استمر انخفاض قيمة اللاير اليمني في التأثير على إمكانية تحمُّ

دارة المخاطر ورغم أهمية إ ستواجه مؤسسات التمويل األصغر مخاطر تشغيلية كبيرة في ظل األزمة الحالية في اليمن. .73

هار المرونة )بما في ذلك المعرفة الفنية التشغيلية، والتواصل مع العمالء، وإظ االئتمانية، فإنه سيتم إعطاء أهمية أكبر من المعتاد لكل من

ديات اللوجستية ويجب أال يقتصر تقييم هذه المؤسسات على قياس قدرتها على تجاوز التح إدارة األزمات( لمواجهة االنتكاسات األخيرة.

اح المشروع، وكذلك قدرتها على متابعة أي مؤشرات محددة لقياس نجالكبيرة، بل يجب أن يشمل أيضا  قدرتها على كشف الفساد وتجنبه 

 مثل مستوى التوعية والرضا، واإلبالغ عنها.
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 د. اإلدارة المالية

ستخضع ترتيبات إدارة الشؤون المالية للمشروع التفاقية إطار اإلدارة المالية المبرمة بين البنك الدولي واألمم المتحدة والتي  .74

ولتوفير خدمات إدارة مالية كافية لمساندة المشروع  لقواعد واللوائح المالية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع.تنص على استخدام ا

ان باألردن بإجراء تقييم كامل لمخاطر مؤسسات التمويل  المقترح، سيقوم المكتب اإلقليمي لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمَّ

ي خالل مرحلة التقييم المسبق.األصغر الشريكة في اليم وبالتوازي مع المشروع الطارئ للخدمات  ن بناء  على التقييم األولي الذي أُجرِّ

د ترتيبات التنفيذ ووظائف الرقابة  الحضرية المتكاملة، سيتم وضع أنظمة مالئمة إلدارة الموارد البشرية والشؤون المالية في اليمن. وستَرِّ

 ل في دليل العمليات.واإلشراف الداخلية بالتفصي

مالية ومعاون  سيتولى أخصائي دولي في الشؤون المالية تسيير اإلدارة المالية للمشروع، يسانده في ذلك مسؤول شؤون .75

ين في التنفيذ وأدوار ويستند تصميم هيكل الموظفين المقترح من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى تقييمه للشركاء المحلي ومساعد.

ة لوظائف اإلدارة المالية وستكون وحدة اإلدارة المالية التابعة للمكتب مسؤولة  عن المباشرة اليومي ؤوليات كل منهم في اإلدارة المالية.ومس

واعد واللوائح )أ( تسجيل جميع معامالت المشروع؛ )ب( ضمان الفصل بين المهام وفقا  للق وستشمل هذه المسؤوليات: والصرف بالمشروع.

لةالمالي نات الفرعية ويتم فيها تتبع االلتزامات  -داخليا  وإلى البنك الدولي -ة للمكتب؛ )ج( إعداد وتقديم تقارير مالية مفصَّ ِّ النفقات حسب المكو 

 لسحب؛ )و( إجراءا( إعداد طلبات ـوالشركاء المحليين والمحافظات؛ )د( العمل مع الموظفين الفنيين على إعداد توقعات نقدية كافية؛ )ه

قدم المكتب اإلقليمي في التسويات البنكية؛ و)ز( ضمان مالءمة وظائف الرقابة الداخلية وفقا  للوائح التنظيمية للمكتب ودليل العمليات. وسي

ان المساندة الفنية والخدمات االستشارية والرقابية.  عمَّ

لإلدارة المالية يشمل  )أ( االحتفاظ بنظام ما يلي:سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بمسك السجالت وإعداد التقارير.  .76

)ب( مسك حساب منفصل  السجالت والحسابات ويكون كافيا  لبيان المعامالت المتعلقة بأنشطة المشروع وفقا  لمتطلبات لوائح المكتب المالية؛

مالية مؤقتة غير  المشروع؛ و)ج( إعداد تقاريرلدفتر األستاذ )حساب مراقبة المنحة( في دفاتر المكتب لتسجيل المعامالت المالية لهذا 

فق عليها مع البنك مراَجعة، على أساس ربع سنوي، بناء  على المعايير المحاسبية الموضوعة وفقا  للوائح المكتب المالية وبالصيغة المت

لى البنك في موعد ال عتُعرض هذه التقارير وس الدولي، على أن تكون كافية لبيان وتتبع النفقات المتعلقة بمنحة المؤسسة الدولية للتنمية.

 يوما  بعد نهاية ربع السنة. 45يتجاوز 

وسيحتفظ المكتب  لمالية.اسيضمن المكتب إجراء عمليات مراجعة حسابات المشروع وفقاً للوائحه المالية واتفاقية إطار اإلدارة  .77

بت بشأنها  والمستندات األخرى( التي تثبت المصروفات التي بجميع السجالت )العقود واألوامر والفواتير والكمبياالت واإليصاالت ُسحِّ

ن به آخر عملية سحب من حساب  مبالغ من حساب المنحة، وذلك لمدة سنة واحدة على األقل بعد استالم البنك التقرير المالي النهائي المدوَّ

ب كما هو مبيَّن داخلية والخارجية المطبَّقة على المكتوسيخضع حساب مراقبة المنحة بشكل حصري لترتيبات عمليات المراجعة ال المنحة.

 في لوائحه المالية.

)أ( االعتماد  التالية: إلعطاء تأكيد معقول بأن أموال المشروع يجري إنفاقها في األغراض المخصصة لها، سيتم وضع الترتيبات .78

توثيق النفقات، بيق ترتيبات الصرف واإلدارة المالية، وعلى آليات الرقابة الداخلية ووظائف اإلشراف الداخلي للمكتب طوال مراحل تط

لة؛ )ب( التعاقد مع خبراء فنيين لإلشراف على تنفيذ األنشطة؛ )ج( االستعانة بجهة متابعة خارج ية للتحقق من التنفيذ وإعداد تقارير مفصَّ

اء آلية آنية للرقابة والشفافية التفاق عليها مع المكتب؛ )د( إنشالمادي لألنشطة والتزام الجهات المحلية بالترتيبات المالية والتعاقدية كما تم ا

باستخدام -رائط محدَّثةخوالمساءلة من خالل نظام لتتبع اإلنفاق ونشر المعلومات يستند إلى نظام المعلومات الجغرافية المكانية؛ )ه( تقديم 

و( استخدام )م المحرز وتحسين مستوى اإلشراف على المشروع؛ لمناطق المشروع من أجل المساعدة في متابعة التقدُّ  -النظام المذكور

تحذيرية على وسائل التواصل االجتماعي لتحليل تصورات المجتمعات المحلية عن المشاريع الفرعية بصورة آنية، ومتابعة العالمات ال

لتقارير المالية وتقارير لجة المظالم؛ و)ز( إتاحة اممارسات االحتيال والفساد والمعاملة غير المتكافئة لهذه المجتمعات، واستكمال آلية معا

 سير العمل التي تُقدَّم على أساس نصف سنوي.

يتم تبسيط ترتيبات الصرف من البنك الدولي إلى المكتب لضمان توفر األموال الالزمة لتنفيذ تدفق األموال وترتيبات الصرف.  .79

الحساب البنكي الرسمي للمكتب بناء  على التقارير المالية المؤقتة غير  وتُصرف األموال في المشروع المقترح في الوقت المناسب.

وستُقدَّم طلبات السحب إلى البنك كل ثالثة أشهر لتوثيق  وستغطي طلبات الصرف النفقات واألنشطة المتوقعة لمدة ستة أشهر. المراَجعة.



 
  البنك الدولي

 (P163777المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن )

  

 

 
 46من  31صفحة  

 

رها المكتب بحسن نية خالل األشهر الستة التالية، وذلك حتى تاريخ األموال المنصرفة وطلب دفعة جديدة تغطي مبلغا يمثل النفقات التي يق د ِّ

 وستتم تسوية طلبات السحب بناء على المبالغ المسحوبة سابقا . إقفال المشروع.

أ المكتب التنفيذ وسيبد سيتسلَّم المكتب حصيلة المنحة في حساب مؤسسي مركزي ليقوم بعد ذلك بتخصيص األموال للمشروع. .80

وسيتولى فرع المكتب  ة.موال إلى حساباته المحلية في اليمن و/أو سيقوم بالدفع من أي من حساباته الخارجية تبعا  للعقود المبرمبتحويل األ

ظام المصرفي المحلي، ولتخفيف التحديات المحتملة المرتبطة باستخدام الن في اليمن مسك الحسابات المحلية والتي ستُجدد مواردها بانتظام.

 تب آلية إضافية للدفع سيستخدم بموجبها موردين متعاملين بالنقدية لسداد المدفوعات داخل البلد.أنشأ المك

 اعتبارا  من ( من اتفاقية التمويل3) 4سيُراعى التمويل بأثر رجعي للنفقات المؤهلة ضمن فئة الصرف  التمويل بأثر رجعي. .81

وحدة  69162وسيكون المبلغ المؤهل للتمويل بأثر رجعي بحد أقصى قدره  حتى تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية. 2018مارس/آذار  1

 ألف دوالر(. 100من حقوق السحب الخاصة )ما يعادل 

 . التوريداتـه

ريع سيتبع إجراءات بشأن اليمن، فإن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشا 2.30ألنه جرى تفعيل منشور سياسة العمليات رقم  .82

طار التوريدات الجديدة للبنك و" من سياسة إ-باعتبارها ترتيبات بديلة للتوريدات مسموحاً بها بموجب القسم "ثالثاالتوريدات الخاصة به 

بات التنفيذ هذه في إطار ويُوصى بترتي وقد تم تقييم إجراءات التوريدات هذه وقبولها من جانب البنك بموجب اتفاقيات أخرى. .الدولي

 سباب:أوتُعتبر هذه الترتيبات الخاصة بالتوريدات مناسبة للغرض لعدة  بالمشاريع اإلنمائية.إستراتيجية التوريدات الخاصة 

اع نفس تندرج أنشطة التوريدات المقترحة في إطار هذا المشروع ضمن نطاق التفويض الممنوح للمكتب، وسيتم اتب .أ

 ن مؤخرا ؛حضرية المتكاملة في اليمآلية التنفيذ المطبَّقة في مشاريع أخرى، كما في العراق ومشروع الخدمات ال

 يل األصغر،تتسم ترتيبات التنفيذ بالمرونة ويمكن أن تعتمد على قدرة الشركاء المحليين، بما فيهم مؤسسات التمو .ب

 في األنشطة وفق حد معيَّن يقرره المكتب؛

 المكتب لديه آليات يمكن توظيفها بالشكل األمثل إلجراء التوريدات في أوضاع الطوارئ؛ .ج

نشاء مكتب إيقوم المكتب، وقت إجراء التقييم المسبق للمشروع، بتوسيع نطاق وجوده في اليمن، وقد بدأ بالفعل في  .د

 له في صنعاء وسيُفتتح مكتب ثاٍن في عدن قريبا ؛

نك الدولي في توفر ترتيبات التوريدات الخاصة بالمكتب ضمانات معقولة بأنه سيتم استخدام التمويل المقدَّم من الب .ه

 األغراض المخصصة لذلك؛

دين لديهم سابق خبرة )االتفاقي .و ات طويلة األجل( المكتب لديه مجموعة واسعة من االتفاقيات اإلطارية المبرمة مع مور ِّ

 والتي يمكن االستفادة منها في تقديم طلبات الشراء على الفور.

إجراءات تعيين فريق للتوريدات سيكون متواجدا داخل بدأ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالفعل في إدارة التوريدات.  .83

وسيتولى قيادة هذا الفريق خبير دولي  مكتبه في صنعاء وفقا  لالتفاق المبرم في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة.

ولن يكون  شطة التوريدات اليومية.خبراء وطنيين في نفس المجال لتنفيذ أن 4إلى  3متخصص في مجال التوريدات سيقوم باإلشراف على 

ك مطلوبا تعيين أي موظفين إضافيين للتوريدات في إطار هذا المشروع. لكن إذا ظهرت حاجة لذلك أثناء التنفيذ، فسيقوم المكتب بإبالغ البن

ير اإلقليمي للمكتب على إرساء العقود ويوافق المد ومدير البرنامج القُطري المقيم هو المنوط به اتخاذ القرارات المعنية بالتوريدات. الدولي.

وستقوم لجنة التوريدات في المقر الرئيسي للمكتب بمراجعة قرارات الترسية للعقود التي  ألف دوالر. 250التي تتجاوز قيمتها ما يعادل 

دي المكتب، فلن  وإذا تم تقديم طلبات الشراء على أساس االتفاقيات القائمة طويلة 20تزيد قيمتها عما يعادل مليون دوالر. األجل مع مور ِّ

 يكون مطلوبا إجراء أي مراجعات من جانب اللجنة.

                                            
 اسة من حيث التوقيت.ويمكن للمدير اإلقليمي أن يطلب عقد اجتماع خاص في حالة المشتريات الحيوية والحس تقوم اللجنة بإجراء المراجعة مرتين أسبوعيا . 20
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به، فلن يخضع أي  ألن المكتب منظمة تابعة لمنظومة األمم المتحدة وألنه سيتبع إطار التوريدات الخاص حد المراجعة المسبقة. .84

 نب جهة خارجية.فعلي للعقود ضمن نطاق أعمال المتابعة من جاوسيندرج التحقق من المنجزات والتنفيذ ال عقد لمراجعة مسبقة أو الحقة.

 و. الجوانب االجتماعية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية(

ة في المناطق الريفية سيعود المشروع بمنافع اجتماعية واسعة النطاق على األسر المعيشيالمنافع والمخاطر واآلثار االجتماعية.  .85

ة سبل كسب قدرة هذه األسر على الحصول على خدمات الطاقة الحديثة يُعد عنصرا  رئيسيا  الستعاد وضواحي المدن نظرا  ألن تحسين

جتماعية المرتبطة وسيتم تخفيف المخاطر اال الرزق وتخفيف حدة اآلثار الواقعة على الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية بسبب هذه األزمة.

هداف من خالل است لى بالرعاية، بما في ذلك األسر التي تعولها نساء والنازحون داخليا ،باحتمال إقصاء األسر المعيشية الفقيرة واألو

معايير  المناطق الريفية وضواحي المدن مع االهتمام بشكل خاص بالوصول إلى المقترضين ألول مرة، وكذلك من خالل ضمان شفافية

ار التجزئة من تخفيف حدة المخاطر المرتبطة باحتمال إقصاء صغار تجوسيتم أيضا  أهلية المستفيدين والتعريف بها ضمن حملة التوعية.

دين المؤهلين، وذلك باالعتماد قدر اإلمكان على سلسلة التوريد المحلية وباستهداف منشآت األعمال الص غيرة والمتوسطة في قوائم المور ِّ

ن الفرعي  ِّ  .3-2اإلجراءات الداعمة للسوق في إطار المكو 

يذ المشروع، سيتم ولضمان التواصل ثنائي االتجاه مع المستفيدين أثناء تنفواطنين مهمة لنجاح البرنامج. ستكون مشاركة الم .86

ن الفرعي  القيام بما يلي: ِّ ة توعية لرفع مستوى ؛ )ب( تمويل حمل1-1)أ( عقد مقابالت ومجموعات نقاش مركَّزة قبل البدء في تنفيذ المكو 

ساندتها في إطار خرائط لجميع األنشطة التي تجري م لرسم المكانية الجغرافية المعلومات نظام إلى الوعي؛ )ج( االحتفاظ ببوابة تستند

ن الفرعي  ِّ ن في عمليات المتابعة ، وذلك لتعزيز الشفافية؛ )د( البحث باستخدام أدوات المكتب للمتابعة عن بُعد إلشراك المواطني2-1المكو 

ِّن ألعمالـوضمان الجودة؛ )ه لمظالم في االمتابعة من جانب جهة خارجية؛ و)و( تخصيص موظفين متفرغين آللية معالجة  ( إدراج مكو 

مراعاة محفظة خدماتها صنعاء وفقا  لسياسات اإلجراءات الوقائية لمجموعة البنك الدولي؛ و)ز( القيام عند اختيار مؤسسات التمويل األصغر ب

 لشباب.معية للوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة، بما فيها النساء واالتمويلية وقدرتها على االشتراك مع المنظمات المجت

ِّن الفرعي  .87 وسيشترك المكتب مع المنظمات المحلية والمجتمعية . 1-1سيتم االسترشاد بمجموعات النقاش المركَّزة في تنفيذ المكو 

)مثل شيوخ القبائل/قادة المجتمعات المحلية( في  إلعداد وإجراء أنشطة نوعية تشمل عقد مقابالت مع كبار أصحاب المصلحة المباشرة

وستهدف هذه األنشطة النوعية إلى  المناطق المستهدفة ومجموعات نقاش مركَّزة مع المجتمعات المحلية خالل المراحل األولى من التنفيذ.

مدن )بما في ذلك النازحون داخليا ( )على )أ( تحديد االحتياجات غير الملباة لألسر المعيشية من الطاقة في المناطق الريفية وضواحي ال

سبيل المثال، االحتياجات الالزمة لإلنارة، والطهي، وشحن الهواتف، والتبريد، وخالفه(؛ )ب( تحديد المواصفات الفنية لحلول الطاقة 

ل التكلفة؛ و)د( تحديد حلول مالية للتغلُّب على العقبات أمام ميسورية  21التكلفة. الشمسية؛ )ج( تقدير حدود تحمُّ

سينف ِّذ المشروع حملة توعية لتعريف المجتمعات المحلية بمنتجات الطاقة الشمسية المدعومة وفوائدها، والمنح المتاحة،  .88

وستشمل الحملة أيضا توعية الرجال وشيوخ القبائل/قادة المجتمعات المحلية بدور المرأة في تقديم طلبات  وأنظمة التمويل ومعايير األهلية.

 على قروض والتعريف بآلية معالجة المظالم )تقديم شكاوى في حال وجود صعوبات في الوصول أو عند عدم عمل األنظمة(.للحصول 

ات وستتبع أنشطة التوعية المجتمعية نهجا مصمما بحيث يالئم المناطق الجغرافية المستهدفة وكذلك االحتياجات المحددة والمختلفة لشتى الفئ

ال )شيوخ القبائل والوجهاء(، والشباب، والنازحون، والفئات المهمشة، وذلك لتعزيز قدرتهم على إبداء آرائهم في بمن فيهم النساء، والرج

 22هذه العملية التشاركية.

سيستخدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وحدة آلية معالجة المظالم في مكتبه بصنعاء التي جرى آلية معالجة المظالم.  .89

وسيتم االحتفاظ بسجلين  من أجل المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، وذلك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالمشروع. إنشاؤها بالفعل

وسيُتاح العديد من نقاط التواصل )هاتف،  منفصلين للمشروعين لضمان توجيه الشكاوى إلى الجهات المرسلة إليها ومعالجتها بشكل مالئم.

لى شبكة اإلنترنت، وبريد إلكتروني، ورسائل نصية، إلخ( حتى يتسنى توفير سبل مختلفة أمام المستفيدين وصندوق شكاوى، وموقع ع

                                            
قنيات الطاقة المتجددة، وقياس والنساء في الحصول على االئتمان لشراء أجهزة وت ثمة أمور إضافية يمكن أن تتمثل في تقييم المعوقات المختلفة التي تواجه الرجال 21

 إمكانية استخدام مواقد الطهي الشمسية فيما بين السكان النازحين وبحث طرق بديلة للدفع.
عتبارها إحدى العقبات ي عمليات اتخاذ القرار بااليمن( ضعف قدرة النساء على إبداء آرائهن ف - 106118حددت مذكرة المشاركة القُطرية لليمن )تقرير رقم  22

عين االعتبار األعراف المقي ِّدة المهمة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في اليمن. ولضمان مشاركة النساء في األنشطة، فإنه يجب التوعية والتعريف بها مع األخذ ب
لى استكشاف إمكانية توفير خدمات إنشطة في أوقات مناسبة لهن وفي أماكن يسُهل الوصول إليها، باإلضافة والحواجز القانونية التي قد تواجه النساء، وأن تُعقد هذه األ

 رعاية األطفال للمشاركات، عند االقتضاء.
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وستُنشر بيانات االتصال الخاصة بهذه اآللية باللغة المحلية وسيتم التعريف بها من خالل قنوات متعددة  لإلعراب عن مخاوفهم وشواغلهم.

وسيتلقى مسؤول التنسيق تدريبا لضمان  يها بسهولة وإلى اآلليات ذات الصلة لتقديم مالحظاتهم.لضمان قدرة جميع الفئات على الوصول إل

وسيضطلع مدير البرامج لدى المكتب  قدرته على التواصل بفاعلية مع مستخدمي هذه اآللية والتعامل مع جميع الشكاوى بصورة متساوية.

ل الشكاوى التي يتلقاها المكتب حسب نوع الجنس  لى مسؤولي التنسيق.بالمسؤولية العامة عن معالجة المخاوف التي تُعَرض ع وستُسجَّ

وستُحفظ أيضا  نسخ من الشكاوى  والسن والموقع باإلضافة إلى مؤشرات أخرى، كما سيتم تتبعها والتحقيق فيها وتسويتها على وجه السرعة.

 ونوعها ونتائج تسويتها.في ملفات األنشطة وتقارير سير العمل، بما في ذلك أرقام الشكاوى 

 تحليل الفجوة بين الجنسين وإجراءات معالجتها وعمليات المتابعة والتقييم المتعلقة بذلك  .90

: )أ( تتأثر النساء بشكل غير متناسب بنقص تتكون الفجوة بين الجنسين التي يهدف المشروع إلى معالجتها من شقين .أ

تُتاح لهن إمكانية الحصول على التمويل الرسمي سوى بدرجة ضئيلة؛ فعدد إمدادات الكهرباء التي يمكن االعتماد عليها وال 

النساء اليمنيات الالتي يمتلكن حسابات مصرفية أقل بكثير مقارنة  بالرجال، و)ب( تعاني النساء أكثر من غيرهن من نقص 

ق العمل في أنشطة ُمدرة للدخل سبل الحصول على طاقة نظيفة وحديثة، بما في ذلك ما يتعلق بنواتج الرعاية الصحية وآفا

 23 والسالمة.

المعلومات  . أوال ، إجراء مقابالت مع مقدمييشتمل تصميم المشروع على إجراءات محددة لسد الفجوة بين الجنسين .ب

ة ومصنفة حسب الرئيسيين سيشارك فيها متخذو القرار من الذكور بالمجتمعات المحلية باإلضافة إلى نقاشات جماعية مركَّز

لة لمصادر الطاقة المتجددة1) الجنس مع هذه المجتمعات من أجل تحسين: نوع ( تعيين 2؛ )( فهم طريقة االستخدام المفضَّ

على العقبات  ( تحديد حلول محلية للتغلب3مواصفات فنية محددة لمنتجات الطاقة الشمسية الجديدة قبل طرحها في السوق؛ )

ل التكلفة. ( تقدير4أمام إتاحة الحصول على الطاقة؛ و) إجراء  وسيقوم المشروع المقترح بذلك عن طريق حدود تحمُّ

لطفل امشاورات سيتم تنظيمها في توقيت مناسب للنساء وفي مكان يسُهل الوصول إليها، باإلضافة بحث خدمات رعاية 

ع أيضا صل المشرووستقوم استشارية، إن أمكن، بإجراء مقابالت مع النساء. وسيوا المحتملة أثناء جلسات المشاورات.

شمسية وتصنيفه استخدام المسح االستقصائي لبرنامج األغذية العالمي عبر الهاتف لقياس معدل االستخدام الحالي للطاقة ال

مويل األصغر حسب نوع الجنس. وثانيا ، ستشمل المساندة الخاصة بالمساعدة الفنية تقديم هذه المساعدة لدعم مؤسسات الت

ية، لضمان تغطيتها ية ووضع نماذج للشراكة مع المنظمات المحلية، بما فيها المنظمات المجتمعية النسائلبناء قدراتها المؤسس

ية، المرتبطة للمقترضات والمجتمعات المحلية الريفية والمهمشة باإلضافة إلى النازحين. وثالثا ، ستستهدف حمالت التوع

، سيتم إدراج ال والنساء وستراعي االعتبارات المحلية. ورابعا  بأجندة مشاركة المواطنين، مختلف فئات الجمهور من الرج

د بعض نسبة تمثيلية من النساء في قائمة قصيرة لشغل وظائف في فريق المشروع، وستضم لجنة اختيار الموظفين الجد

 النساء لضمان مشاركتهن في عملية صنع القرار.

ً  .ج ( عدد 1) :بين الجنسين ألربعة مؤشرات تراعي اعتبارات المساواة ستتم متابعة وتقييم التقدُّم المحرز في التنفيذ وفقا

ز على احتياجات المستهلكين من الكهرباء والمجموعات التي غالبية المشاركين فيها م ( 2ن النساء؛ )المجموعات التي ترك ِّ

ات مصرفية ن لديهم حساب( عدد البالغين الذين لم تك3من بينهم مقترضات؛ )-المستفيدون الذين حصلوا على خدمات مالية

ة كهرباء ( األشخاص الذين تم تزويدهم بخدم4من بينهم مقترضات؛ و)-في السابق وحصلوا على حسابات إلجراء المعامالت

 من بينهم نساء. -جديدة أو محسَّنة

 . الجوانب البيئية )بما في ذلك اإلجراءات الوقائية(ز

( بشأن التقييم البيئي، يُصنَّف هذا المشروع ضمن الفئة "ب". ونظرا  OP 4.01وفقا لمنشور سياسة العمليات ) التصنيف البيئي: .91

" من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات االستثمار، فقد تم تأجيل 12إلعداد المشروع وفقا لإلجراءات الطارئة المحددة في الفقرة "

إدارة التنفيذ لكي تقوم بإعداده وبإجراء المشاورات العامة وتقييم إعادة تدوير  إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إلتاحة وقت كاٍف لجهة

"( والتي تحدد 1وجرى إعداد خطة عمل لإلجراءات الوقائية )خطة عمل اإلجراءات الوقائية، انظر المرفق " البطاريات والتخلص منها.

                                            
 لتجاري.ا يُظهر تقييم لست من مؤسسات التمويل األصغر في اليمن أن هذا القطاع يضم نسبة مرتفعة نسبيا  من المقترضات، وذلك بخالف التمويل 23
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ود المشروع، إذا ما نُف ِّذ بنجاح، بمنافع بيئية كبيرة من بينها خفض وسيع الجدول الزمني وإعداد أدوات اإلجراءات الوقائية ذات الصلة.

 أ( وتحسين جودة الهواء.-انبعاثات غازات الدفيئة )انظر القسم سادسا

لى بعض المخاطر المتعلقة تنطوي اإلجراءات التدخلية التي ستُنفَّذ في إطار المشروع عإعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.  .92

ن المتوقع أن تقتصر اآلثار ة البيئية والصحية، لكن ال يُتوقَّع حدوث أي آثار بيئية واجتماعية سلبية كبيرة و/أو ال يمكن تغييرها. ومبالسالم

اقع محددة وأن ومن المتوقع أيضا أن تكون هذه اآلثار موضعية وأن توجد بمو المحتملة على التخلُّص من المعدات، السيما البطاريات.

ن االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة على أنشطة إضافية إلعادة إمدادات الكيمكن التع ِّ هرباء إلى المرافق امل معها. وقد يشتمل مكو 

ان سالمة إدارة ولضم الحيوية أو مؤسسات األعمال أو األسر المعيشية، لكنه لن يشمل أي أنشطة من شأنها تفعيل سياسات وقائية إضافية.

ية والتشاور بشأنه واإلفصاح محتملة التي قد تنتج عن تنفيذ أنشطة المشروع، فإنه سيتم إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعاآلثار البيئية ال

دة اآلثار البيئية وسيوصي هذا اإلطار باتخاذ إجراءات محددة لتخفيف ح عنه داخل البلد وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي.

ن االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة يستند إلى القائمةالتي قد تنجم ع ِّ اإلرشادية لألنشطة  ن أنشطة المشروع، وسيتضمن قسما عن مكو 

ِّن. عي، وبالتالي وسيتضمن هذا اإلطار أيضا قائمة مرجعية سيتم بناء  عليها فحص كل مشروع فر المتوقع تنفيذها في إطار هذا المكو 

ضافة إلى ذلك، سيتضمن قبل البدء في أي أنشطة مادية. وباإل -عند االقتضاء-تقييم بيئي واجتماعي الحق وتنفيذها سيجري إعداد أداة إلجراء 

ن االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة يستند إلى القائمة اإلرشادية لألنشطة المتعلقة بحاال ِّ  ت الطوارئ المحتملة.اإلطار قسما عن مكو 

بيئة والصحة والسالمة المكتب لديه إجراءات وممارسات تتعلق بالاألمم المتحدة لخدمات المشاريع.  اإلجراءات الوقائية لمكتب .93

عمال البناء تشمل: )أ( خطة المشروع المعنية بالصحة والسالمة، وهي عبارة عن إطار إداري لضمان تطبيق ممارسات أكثر أمانا  في أ

مة كجزء ال دث بالموقع؛ )ب( عقودا موحدة مرفقة بالخطة المعنية بالصحة والسالولمنع األعمال الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوا

مة، وذلك قبل البدء في يتجزأ منها؛ و)ج( برامج تدريبية تُقدَّم للموظفين العاملين بالموقع حول الجوانب المتعلقة بالبيئة والصحة والسال

حص قبل جهات المحلية األخرى، سيعمل المكتب، من خالل عمليات الفوعند عقد شراكات مع مؤسسات التمويل األصغر وال المشاريع.

زام بالسياسات الوقائية االختيار وبناء القدرات، على ضمان امتالك هذه المؤسسات لقدرات كافية للوفاء بمتطلبات اإلجراءات الوقائية وااللت

ت على لمشاركة في المشروع على المؤسسات التي حافظوبوجه عام، سيضمن المكتب، بموجب عملية االختيار، قصر ا للبنك الدولي.

 قدراتها وأداء وظائفها رغم الصراع الدائر في البالد.

ن جهة إدارة التنفيذ، لضمان سالمة إدارة الجوانب الوقائية في إطار المشروع، ستعي ِّ إدارة الجوانب الوقائية الخاصة بالمشروع.  .94

ل التقارير المتع ة واالجتماعية على المستويين المحلي والمركزي.وهي المكتب، موظفين دائمين للشؤون البيئي لقة بااللتزام بإطار وستشك ِّ

مكتب بإعدادها وموافاة اإلدارة البيئية واالجتماعية وأي أدوات بيئية واجتماعية الحقة جزءا  من تقارير سير العمل الدورية التي سيقوم ال

د جهة المتابعة  البنك الدولي بها.  يذ إجراءات التخفيف.الخارجية أيضا تقارير عن االلتزام بمتطلبات اإلجراءات الوقائية وعن تنفوستُعِّ

 ح. االستثناء من بعض سياسات العمليات

سيتبع  ة للتنمية.االستثناء من تطبيق المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد على المكتب ومن رسم ارتباط المؤسسة الدولي .95

نب المكتب بوصفه ولتسهيل تنفيذ المشروع من جا عمليات البنك الدولي الخاصة بتمويل المشاريع االستثمارية. المشروع سياسات وإجراءات

 لتاليين:الجهة المتلقية والتي تتولى إدارة التنفيذ، فإنه يُطلب من مجلس المديرين التنفيذيين الموافقة على االستثناءين ا

هذه المبادئ التوجيهية للبنك ليست مقبولة من جانب المكتب بسبب افحة الفساد. االستثناء من تطبيق المبادئ التوجيهية لمك .أ

ولضمان االلتزام بمبادئ مكافحة الفساد التوجيهية بشكل سليم، السيما ما يتعلق  .24قيودها المؤسسية والمتعلقة بالسياسات

السماح للمكتب باستخدام إجراءاته الخاصة بمكافحة ببذل العناية الواجبة ومتابعة ممارسات االحتيال والفساد، فإنه يُقتَرح 

وبالتالي،  االحتيال والفساد في إطار ترتيبات بديلة على غرار األحكام المعنية بالنزاهة في اتفاق المبادئ المالية والتعاقدية.

ع المقترح، وإن فلن يكون من اختصاص البنك معاقبة األطراف التي تتورط في عمليات احتيال وفساد ذات صلة بالمشرو

وسيحتفظ البنك بحقه في التحقيق  كان البنك سيطب ِّق قائمة اإليقاف والحرمان الخاصة به على المشروع ألغراض األهلية.

دين(، لكنه لن يستفيد من "حقوق المراجعة الرسمية من جانب الغير" المضمنة  مع أطراف أخرى بخالف المكتب )مثل المور ِّ

                                            
ل النقاط الرئيسية التالية عقبات أمام تطبيق األمم المتحدة للمبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد: 24 حدة" التي تحُظر خضوع هيئات األمم ( "قاعدة المراجعة المو1) تشك ِّ

دين ال يرغبون في تعديلها إلضافة( هيئات األمم المتحدة لديها اتفاقيات قائمة مع 2المتحدة لعمليات مراجعة من جانب البنك؛ ) حقوق "إجراء المراجعات الخارجية"  مور ِّ
 ( ال يوجد اتفاق رسمي للحرمان المشترك بين البنك واألمم المتحدة.3للبنك؛ و)
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دين واألطراف الثالثة األخرى.في عقود المعامالت مع ال ، 25ويُعد طلب االستثناء هذا ثاني طلب من نوعه بالنسبة للمكتب مور ِّ

وهو يتسق مع االستثناءات التي سبق وأن منحها مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية إلى هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة 

مة الصحة العالمية( في إطار المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات )مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيسف، ومنظ

 والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية.

مؤسسة الدولية للتنمية من الشروط العامة لل 3.02وفقا  للبند  االستثناء من تطبيق رسم ارتباط المؤسسة الدولية للتنمية. .ب

رسم االرتباط  ، يقوم مجلس المديرين التنفيذيين بمراجعة وتحديد2017يوليو/تموز  14بشأن عملياتها التمويلية والمؤرخة 

ها للسنة ببرسم االرتباط الخاص ووفقا  لسياسة المؤسسة المتعلقة  على أرصدة التمويل غير المسحوبة على أساس سنوي.

بنسبة  2018االرتباط للسنة المالية ، يُحَدد رسم 2017يوليو/تموز  1التي صدرت ودخلت حيز التنفيذ في  2018المالية 

م االرتباط صفر في المائة. وإننا نلتمس استثناء المكتب من تطبيق هذا الرسم عليه طوال مدة المشروع. ونظرا  ألن رس

ه يُتوقَّع أن الحالي هو صفر في المائة واإلطار الزمني المتوقع لصرف األموال الخاصة بالمشروع يمتد لثالث سنوات، فإن

أن منحها مجلس ويتسق طلب االستثناء هذا مع االستثناءات التي سبق و ن األثر المالي لهذا االستثناء المقترح ضئيال.يكو

، إدارة المؤسسة في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، والمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات

 والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية.

 ة المظالم بالبنك الدوليط. معالج
 

يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشاريع التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا  .96

ائرة وتكفل د بشكاواهم إلى اآلليات القائمة حاليا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بمجموعة البنك.

كما يمكن للمجتمعات المحلية  معالجة المظالم مراجعة الشكاوى فور تلقيها بغرض معالجة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع.

أو  -واألفراد المتضررين من المشروع أن يرفعوا شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر 

ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد أن يكون البنك الدولي قد أُحيط  نتيجة لعدم التزام البنك بسياساته وإجراءاته. -يحدث يمكن أن 

علما  بشكل مباشر بهذه الشواغل، وأُتيحت لجهاز إدارة البنك فرصة للرد. وللحصول على معلومات بشأن كيفية تقديم الشكاوى إلى خدمة 

-http://www.worldbank.org/en/projects-operations/productsك الدولي، يُرَجى زيارة الموقع: معالجة المظالم للبن

and-services/grievance-redress-service  .ومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك للمزيد من المعل

  .www.inspectionpanel.orgالدولي، يُرَجى زيارة الموقع: 

 

 
 . 

                                            
( في P164190ي اليمن )جرت الموافقة على االستثناء السابق لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في إطار المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة ف 25

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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 سابعا. إطار النتائج ومتابعتها
  

 الجمهورية اليمنية إطار النتائج البلد:
 المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن

 
 األهداف اإلنمائية للمشروع

 
 تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية داخل الجمهورية اليمنية

 
 اإلنمائية للمشروعمؤشرات األهداف 

 

 مصدر البيانات/المنهجية التواتر الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر
المسؤولية عن جمع 

 البيانات
  

مرافق الخدمات الحيوية  االسم:
التي تم تزويدها بخدمة كهرباء 

 جديدة أو محسَّنة

سيتم اإلبالغ في إطار  1200.00 0.00 عدد   
التقارير ربع السنوية التي 
يقدمها مكتب األمم المتحدة 
لخدمات المشاريع إلى البنك 

 الدولي

 

سيقوم المكتب بجمع المعلومات 
ن الفرعي  ِّ  2-1أثناء تنفيذ المكو 

وسيتم التحقق منها بواسطة جهة 
 المتابعة الخارجية

 

مكتب األمم المتحدة 
 لخدمات المشاريع

 

 

ن الفرعي  الوصف: ِّ د بناء  على )أ( عدد األشخاص المستفيدين من خدمات مرافق الرعاية الصحية التي أُعيدت إليها إمدادات الكهرباء في إطار المشروع و)ب( عد .2-1يقيس هذا المؤشر مخرجات المكو 
 الطالب في المدارس التي أُعيدت إليها إمدادات الكهرباء في إطار المشروع.

   

األشخاص الذين تم تزويدهم  االسم:
 بخدمة كهرباء جديدة أو محس نة

ستقدم مؤسسات التمويل  134000000 0.00 عدد ✔
األصغر تقارير دورية إلى 

ومن جانبه، سيقدم  المكتب.
المكتب تقارير ربع سنوية 

 إلى البنك الدولي.

 

ستقوم مؤسسات التمويل األصغر 
 البيانات أثناء التنفيذ.بجمع 

 

تكون مؤسسات التمويل 
األصغر مسؤولة عن 
جمع البيانات وتقديم 
 التقارير إلى المكتب.

وبدوره، يكون المكتب 
مسؤوال عن تصنيف 

البيانات وتقديم التقارير 
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 مصدر البيانات/المنهجية التواتر الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر
المسؤولية عن جمع 

 البيانات
 

 إلى البنك الدولي.

 
 

األشخاص الذين تم تزويدهم 
 -بخدمة كهرباء جديدة أو محس نة 

 إناث

 مثل المؤشر الرئيسي 663300.00 0.00 عدد ✔

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 
  

األشخاص الذين تم تمكينهم من 
الحصول على الكهرباء من خالل 

التوصيالت المنزلية في إطار 
المشروع )من خالل الشبكة أو 

 من خارجها(.

 مثل المؤشر الرئيسي 200000.00 0.00 عدد ✔

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 
 

  الوصف:

  
 

 مؤشرات النتائج المرحلية

 

 مصدر البيانات/المنهجية التواتر الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر
المسؤولية عن جمع 

 البيانات
  

 حصلوا الذين المستفيدون االسم:
 مالية خدمات على

ستقدم مؤسسات التمويل  120000.00 0.00 عدد ✔
األصغر تقارير دورية إلى 

ومن جانبه، سيقدم  المكتب.
المكتب تقارير ربع سنوية 

 إلى البنك الدولي.

 

تتولى مؤسسات التمويل األصغر 
جمع البيانات وتقديم التقارير في 

 أعمالها األساسية.إطار أنشطة 

 

ستقوم مؤسسات التمويل 
األصغر بجمع البيانات 

وتقديم التقارير إلى 
وبدوره، سيقوم  المكتب.

المكتب بتصنيف البيانات 
وتقديم التقارير إلى البنك 

 الدولي.
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 مصدر البيانات/المنهجية التواتر الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر
المسؤولية عن جمع 

 البيانات
 

 مثل المؤشر الرئيسي 48000.00 0.00 عدد    المقترضات من بينهم:

 

 المؤشر الرئيسيمثل 

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 
 
  

 لديهم تكن لم الذين البالغين عدد
 السابق في مصرفية حسابات
 إلجراء حسابات على وحصلوا
 المعامالت

 مثل المؤشر الرئيسي 80000.00 0.00 عدد ✔

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 

 مثل المؤشر الرئيسي 25000.00 0.00 عدد    المقترضات من بينهم:

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 
   

عدد مؤسسات التمويل األصغر 
التي لديها نوافذ نشطة لمنح 

 قروض ألنظمة الطاقة الشمسية

 بصورة مستمرة 5.00 0.00 عدد   

 

المكتب بناء  على متابعة مشاركة 
 مؤسسات التمويل األصغر

 

 المكتب

 

 
 

  الوصف:

   

مرافق الرعاية الصحية  االسم:
 التي تحسَّن إمدادها بالكهرباء

سيقدم المكتب تقارير ربع  400.00 0.00 عدد   
 سنوية إلى البنك الدولي.

 

سير المكتب بناء  على متابعة 
 عمل المقاولين

 

 المكتب

 

 

ن الفرعي  الوصف: ِّ  .2-1يقيس هذا المؤشر مخرجات المكو 

   

المدارس التي تحسَّن  االسم:
 إمدادها بالكهرباء

سيقدم المكتب تقارير ربع  800.00 0.00 عدد   
 سنوية إلى البنك الدولي.

المكتب بناء  على متابعة سير 
 المقاولينعمل 

 المكتب
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 مصدر البيانات/المنهجية التواتر الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر
المسؤولية عن جمع 

 البيانات
 

ن الفرعي  الوصف: ِّ  .2-1يقيس هذا المؤشر مخرجات المكو 

   

 التي المجموعات عدد االسم:
ز  المستهلكين احتياجات على ترك ِّ
 الكهرباء من

سيقدم المكتب تقارير ربع  12.00 0.00 عدد   
 سنوية إلى البنك الدولي.

 

المعلومات التي المكتب بناء  على 
يقدمها المقاول عن سير تنفيذ 

 المهمة المكلَّف بها.

 المكتب

 

 

من بينها المجموعات التي غالبية 
 المشاركين فيها من النساء

 مثل المؤشر الرئيسي 6.00 0.00 عدد   

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 

 مثل المؤشر الرئيسي

 
 

 

 المؤشر مخرجات أحد اإلجراءات الرئيسية لمشاركة المواطنين في إطار المشروع.يقيس هذا  الوصف:

   

التقييم النوعي لمدى تأثير  االسم:
المالحظات التقييمية المطروحة 
أثناء مجموعات النقاش المركَّزة 
على المواصفات الفنية لمنتجات 

 الطاقة الشمسية المنزلية

مرة واحدة أثناء تنفيذ  نعم ال النعم /    
 المشروع

 

 تقييم نوعي يجريه المكتب

 

 المكتب

 

 

 يقيس هذا المؤشر فاعلية إجراءات مشاركة المواطنين في إطار المشروع. الوصف:

   

لة بشأن  االسم: المظالم المسجَّ
تحقيق منافع المشروع والتي تمت 

 معالجتها بالفعل )%(

سيتم اإلبالغ عنها في إطار  95.00 0.00 نسبة مئوية 
التقارير ربع السنوية التي 
يقدمها المكتب إلى البنك 

 الدولي

سيقوم المكتب بتسجيل المعلومات 
أثناء التنفيذ وسيتم التحقق منها 
 بواسطة جهة المتابعة الخارجية.

 المكتب

 

 

 المظالم بالمشروع.يقيس هذا المؤشر مدى فاعلية آلية معالجة  الوصف:
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 القيم المستهدفة
 

 FY مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

 

 الهدف النهائي السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى خط األساس اسم المؤشر

دة أو مرافق الخدمات الحيوية التي تم تزويدها بخدمة كهرباء جدي
 محسَّنة

0.00 600.00 900.00 1200.00 1200.00 

 1340000.00 1340000.00 900000.00 450000.00 0.00 األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة أو محس نة

 -األشخاص الذين تم تزويدهم بخدمة كهرباء جديدة أو محس نة 
 إناث

0.00 221000.00 442000.00 663300.00 663300.00 

ل الكهرباء من خال األشخاص الذين تم تمكينهم من الحصول على
ن مالتوصيالت المنزلية في إطار المشروع )من خالل الشبكة أو 

 خارجها(.
0.00 67000.00 133000.00 200000.00 200000.00 

 
 FYمؤشرات النتائج المرحلية

 

 الهدف النهائي السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى خط األساس اسم المؤشر

 120000.00 120000.00 80000.00 40000.00 0.00 حصلوا على خدمات ماليةالمستفيدون الذين 

 48000.00 48000.00 32000.00 16000.00 0.00 المقترضات من بينهم:

ق عدد البالغين الذين لم تكن لديهم حسابات مصرفية في الساب
 وحصلوا على حسابات إلجراء المعامالت

0.00 27000.00 53000.00 80000.00 80000.00 

 25000.00 25000.00 16666.00 8333.00 0.00 المقترضات من بينهم:
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 الهدف النهائي السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى خط األساس اسم المؤشر

عدد مؤسسات التمويل األصغر التي لديها نوافذ نشطة لمنح 
 قروض ألنظمة الطاقة الشمسية

0.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

 400.00 400.00 300.00 150.00 0.00 مرافق الرعاية الصحية التي تحسَّن إمدادها بالكهرباء

 800.00 800.00 800.00 400.00 0.00 المدارس التي تحسَّن إمدادها بالكهرباء

ز على احتياجات المستهلكين من  عدد المجموعات التي ترك ِّ
 الكهرباء

0.00 10.00 12.00 12.00 12.00 

 6.00 6.00 6.00 5.00 0.00 ءمن بينها المجموعات التي غالبية المشاركين فيها من النسا

أثناء  التقييم النوعي لمدى تأثير المالحظات التقييمية المطروحة
مجموعات النقاش المركَّزة على المواصفات الفنية لمنتجات 

 الطاقة الشمسية المنزلية
 نعم نعم نعم ال ال

لة بشأن تحقيق منافع المشروع والتي تمت  المظالم المسجَّ
 معالجتها بالفعل )%(

0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 
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 خطة عمل اإلجراءات الوقائية :1المرفق 

 المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن
 أوال. خلفية عامة

أوضاع  – االستثمار "إعداد تمويل المشاريع االستثمارية" من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات 12تتطلب الفقرة " .1

والهدف  جتماعية.الحاجة الملحة للمساعدة أو قيود القدرات" إعداد خطة عمل ضمن مستندات المشروع تتناول تطبيق السياسات البيئية واال

وى خطة عمل ويتحدد محت ئية أثناء تنفيذه.من خطة العمل هذه هو تقديم إرشادات حول كيفية إدارة المشروع لمخاطر اإلجراءات الوقا

م قانونا  لاللتزام باإلجراءات الوقائ ية أثناء تنفيذ المشروع اإلجراءات الوقائية وفقا للهدف المزدوج المتمثل في ضمان وجود برنامج ُملزِّ

 ت الطارئة.وتقديم توجيهات واضحة بشأن أنواع اإلجراءات واألدوات الالزمة لتسهيل التنفيذ السريع للخدما

 ثانيا. األهداف

قييم وإدارة )أ( التزام أدوات وعمليات ت الهدف من خطة عمل اإلجراءات الوقائية هو توفير خطة زمنية محددة لضمان ما يلي: .2

لدولي؛ و)ب( ات البنك ااآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المشروع بالتشريعات الوطنية في اليمن وكذلك سياسات اإلجراءات الوقائية لعملي

ويعني ذلك أنه يجب،  .تنفيذ هذه األدوات والعمليات بدقة وعناية بتسلسل منطقي مع أنشطة المشروع المتعلقة بالجوانب البيئية واالجتماعية

لة في إطار يذ األنشط)أ( قبل البدء في تنف كمبدأ عام، إنجاز التقييمات واألدوات البيئية واالجتماعية واإلفصاح عنها والتشاور بشأنها: ة المموَّ

النطاق أو األكثر  المشروع والتي لها آثار بيئية واجتماعية؛ و)ب( قبل وضع التصميمات النهائية وإرساء العقود في حالة األنشطة كبيرة

 تعقيدا.

ستثمار، ال" من سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات ا12يعد خطة عمل اإلجراءات الوقائية فريق العمل بموجب الفقرة " .3

رط اإلفصاح عنها للجمهور بشأن التقييم البيئي، كما تخضع لش 4.01وتلتزم بالسياسات الوقائية المفعَّلة للبنك السيما منشور سياسة العمليات 

نشرها  مالئمة مثلوباإلضافة إلى ذلك، سيتم اإلفصاح عنها داخل البلد )عبر قنوات االتصال ال في إطار وثيقة التقييم المسبق للمشروع.

متضررين من على الموقع اإللكتروني لجهة إدارة التنفيذ و/أو توزيعها كنسخ مطبوعة بصيغة سهلة وفي مكان يسُهل وصول األشخاص ال

لية( وكذلك على الموقع المشروع إليه داخل الوزارات القطاعية المعنية وأماكن عامة أخرى في المناطق الُمنفَّذ بها إجراءات المشروع التدخ

 لكتروني الخارجي للبنك الدولي.اإل

 ثالثا. نطاق المشروع وسياقه

يقة التقييم ( مبيَّن بالتفصيل في القسم الثالث من وثP163777نطاق المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن ) النطاق. .4

عتمدة عليها من الكهرباء ومرافق الخدمات الموسيساند المشروع المقترح إجراءات تدخلية تهدف إلى استعادة إمدادات  المسبق للمشروع.

عة. نات فرعية )ا خالل أنظمة للطاقة الشمسية الموزَّ ِّ ألسر المعيشية في ويشتمل تصميم المشروع على تقديم التمويل في إطار ثالثة مكو 

 المناطق الريفية وشبه الحضرية، والمرافق الحيوية، والقروض التجارية ألنظمة الطاقة الشمسية(.

شهد اليمن صراعا مسلحا خطيرا على مدى السنوات األربع الماضية والذي كبَّد البالد خسائر بشرية  لسياق العام في البالد.ا .5

لت مقتل قرابة 2016فحتى نوفمبر/تشرين الثاني  26وإنمائية بالغة. ، أشارت وكاالت األمم المتحدة إلى أن مرافق الرعاية الصحية سجَّ

مليون نسمة في مناطق متضررة  26.8ويقيم نصف سكان البالد البالغ عددهم  شخصا بجروح. 36818من شخصا وإصابة أكثر  7070

مليونا ،  14ويؤثر انعدام األمن الغذائي الحاد على نحو  وقد نزح أكثر من ثالثة ماليين يمني داخل البالد. من الصراع تضررا  مباشرا .

ومنذ اندالع  ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد. 462من بينهم -مليون طفل 1.4يضمون مليون شخص يعانون من سوء التغذية و 3.3منهم 

ونظرا  لما نتج عن ذلك من عدم توفُّر إمدادات المياه التي يمكن  هذا الصراع، توقف فعليا  تقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.

لت منظمة الصحة العالمية أكثر من  وباء الكوليرا بصورة خطيرة. االعتماد عليها وعدم جمع القمامة، يواجه اليمن تفشي ألف  500وقد سجَّ

 محافظة. 23من بين  21حالة إصابة بالكوليرا وحوالي ألفي حالة وفاة في 

                                            
 اليمن(. -106118)تقرير رقم  2018-2017 للمزيد من التفاصيل بشأن السياق الُقطري، ُيرجى الرجوع إلى مذكرة المشاركة الُقطرية لليمن 26
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 رابعا. االلتزام بسياسات اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي

شروع المقترح يُصنَّف ل إعادة التأهيل صغيرة النطاق نسبيا ، فإن المبالنظر إلى طبيعة وحجم اآلثار البيئية التي قد تنشأ عن أعما .6

ولذلك، تم  حددة.مضمن الفئة "ب". ومن المتوقع أن تكون لألنشطة التي يساندها المشروع آثار بيئية واجتماعية سلبية تقتصر على مواقع 

ات الوقائية ا المشروع. وقد جرى إعداد خطة عمل اإلجراء( من أجل هذOP/BP 4.01تفعيل سياسة البنك الدولي بشأن التقييم البيئي )

قة من جانب جهة إدارة خصيصا  لهذه األنشطة المقترحة، وذلك لضمان بذل العناية الواجبة ومعالجة القضايا البيئية واالجتماعية معالجة متس

يع في فحص جميع كتب األمم المتحدة لخدمات المشارالتنفيذ وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطة أيضا  إلى مساعدة م

وال يُتوقَّع حدوث  رات.مشاريعه الفرعية لمعرفة آثارها البيئية واالجتماعية المحتملة، وتحديد متطلبات إدارتها، وترتيب أولويات االستثما

سطح أو في نظمة الطاقة الشمسية على األتهجير مادي أو آثار محتملة على سبل كسب الرزق بسبب طبيعة المشروع ألنه سيتم تركيب أ

دة. ت المستفيدين لتركيب ومن غير المحتمل أيضا االحتياج إلى أراٍض إضافية خارج ممتلكا ممتلكات للمستفيدين قريبة من التجهيزات المورَّ

مشروع لن يشتمل ن القسري ألن البشأن إعادة التوطي 4.12وبالتالي، سيُفعَّل منشور سياسة العمليات  هذه األنظمة خالل مدة المشروع.

نات الفرعية وال أنشطة المشروع المدرجة ضمن الفئة "أ على أي نشاط سيتطلب استحواذا على األراضي. ِّ مؤهلة  للحصول  ولن تكون المكو 

 على تمويل.

ثائق أخرى وند إعداد ألنها عملية طارئة، فإنه سيتم تنفيذ اشتراط وضع إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية لالسترشاد به ع .7

، -و/أو القوائم المرجعية مثل تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية و/أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية في مواقع محددة-لإلجراءات الوقائية

الحد األدنى التالية  اييرعلى تطبيق مع -قبل إجراء تقييم على مستوى األنشطة -وفي الوقت ذاته، سيوافق المكتب وذلك أثناء تنفيذ المشروع.

نات وإدراج مدونات قواعد الممارسات البيئية القياسية في وثائق مناقصات أعمال إعادة التأهيل والتحسين  أثناء التنفيذ: ِّ البناء في جميع المكو 

يا  واجتماعيا  للتخلُّص ت سليمة بيئالرئيسية والفرعية؛ مراجعة ومراقبة أي أعمال رئيسية إلعادة اإلعمار من جانب األخصائيين؛ وتنفيذ خيارا

لى أن المكتب إوتجدر اإلشارة  من األنقاض؛ وتوفير موازنة كافية ووضع ترتيبات مؤسسية مرضية لمتابعة أعمال التنفيذ بصورة فاعلة.

عن إطار  هي عبارةلديه إجراءات وممارسات تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة تشمل: )أ( خطة المشروع المعنية بالصحة والسالمة، و

وقع؛ )ب( عقودا إداري لضمان تطبيق ممارسات أكثر أمانا  في أعمال البناء ولمنع األعمال الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث بالم

بالبيئة والصحة المتعلقة  موحدة مرفقة بهذه الخطة كجزء ال يتجزأ منها؛ و)ج( برامج تدريبية تُقدَّم للموظفين العاملين بالموقع حول الجوانب

 والسالمة، وذلك قبل البدء في المشاريع.

ئية واالجتماعية، بالنسبة لجميع أنشطة المشروع التي قد تشتمل على أشغال مدنية، سيتم وضع أداة لفحص اإلجراءات الوقائية البي .8

ورية لتغطية األنشطة التي ستكون ضر كجزء من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وتطبيقها إلى جانب األدوات المحددة على مستوى

يئية واالجتماعية في مواقع الجوانب البيئية واالجتماعية، بما في ذلك تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية على مستوى األنشطة وخطط اإلدارة الب

م به، من بينها )أ( نشر موظفي ومتابعته وااللتزا وثمة تدابير إضافية ستساند تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية محددة والقوائم المرجعية.

تتضمن تقارير شؤون بيئية واجتماعية على المستوى المركزي ومستوى القطاعات الفرعية؛ )ب( إعداد تقارير سير العمل الدورية التي س

( المتابعة من جانب ة لمواقع محددة؛ )جعن تنفيذ المتطلبات البيئية واالجتماعية وإجراءات التخفيف في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعي

جتماعية؛ و)د( بعثات جهة خارجية والتي ستقدم تقارير عن االلتزام بمتطلبات اإلجراءات الوقائية وعن تنفيذ إجراءات التخفيف البيئية واال

 اعية.اإلشراف على المشروع من جانب البنك الدولي والتي ستضم خبراء في تنفيذ المعايير البيئية واالجتم

البنية التحتية  سيساند المشروع المقترح استعادة وإعادة تأهيل مرافقبشأن التقييم البيئي:  4.01منشور سياسة العمليات  .9

د تدابير إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة، بما في ذلك اآلثار الواقعة على ا لصحة والسالمة العامة وصحة والخدمات الحالية. وستَرِّ

ت اإلجراءات الوقائية وسالمة العاملين بالموقع، بالتفصيل في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي سيجري إعداده. وسيتم إعداد متطلبا

ية"، ومنشور سياسة بشأن "الموائل الطبيع 4.04؛ وال يُتوقَّع تفعيل منشور سياسة العمليات 4.01وفقا  لمتطلبات منشور سياسة العمليات 

العمليات  ومنشور سياسة بشأن "الموارد الحضارية المادية"، 4.11بشأن "الشعوب األصلية" ومنشور سياسة العمليات  4.10مليات الع

بشأن  7.50بشأن "سالمة السدود"، ومنشور سياسة العمليات  4.37بشأن "إعادة التوطين القسري"، ومنشور سياسة العمليات  4.12

 ري المائية الدولية"."المشاريع المقامة على المجا

لن ينطوي المشروع على أي استحواذ على األراضي ألنه  المعنون إعادة التوطين القسري. 4.12منشور سياسة العمليات  .10

عة وألنه من الم قرر يساند أنشطة تستهدف استعادة إمدادات الكهرباء ومرافق الخدمات المعتمدة عليها من خالل أنظمة للطاقة الشمسية الموزَّ
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وستشمل أنشطة المشروع، وفقا  لطبيعتها، تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على األسطح  جراء جميع األنشطة في أماكن قائمة مخصصة لذلك.إ

دة.  أو في ممتلكات للمستفيدين قريبة من التجهيزات المورَّ

ز جبناء إنشاءات  . ألن المشروع لن يتضمنالمعنون الموارد الحضارية المادية 4.11منشور سياسة العمليات  .11 ديدة بل سيرك ِّ

 ادية.على إعادة تأهيل وتحسين الخدمات والبنية التحتية القائمة، فإنه ال يُتوقَّع حدوث أي أضرار للموارد الحضارية الم

يذ ن السدود أو تنفمال يشمل المشروع المقترح إنشاء أو إعادة تأهيل أي  .المعنون سالمة السدود 4.37منشور سياسة العمليات  .12

 ولذلك، لن تُفعَّل سياسة العمليات هذه. أنشطة قد تتأثر بتشغيل أي سد قائم.

روع المقترح أي أنشطة ال يشمل المش المعنون المشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية. 7.50منشور سياسة العمليات  .13

 ستؤدي إلى تفعيل سياسة العمليات هذه.

نات المشروع ونطاقه الجغرافي وأنشطتهولم يحدد فريق العمل أي بدائل مجد .14 ِّ تُحدد مسبقا  ية لتصميم المشروع الحالي ألن مكو 

 وفقا للبنية التحتية الموجودة من قبل.

 خامسا. التسلسل وجدول التنفيذ المبدئي لمعالجة اإلجراءات الوقائية

 التالية أثناء التنفيذ: على تطبيق معايير الحد األدنىكمبدأ عام، ستوافق جهة إدارة التنفيذ )مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع(  .15

ار لجميع أنشطة )أ( إدراج مدونة قواعد الممارسات البيئية القياسية في وثائق مناقصات أعمال إعادة التأهيل والتحسين وإعادة اإلعم

يمة بيئيا  يين؛ و)ج( تنفيذ خيارات سلالمشروع؛ و)ب( مراجعة أي أعمال رئيسية إلعادة اإلعمار واإلشراف عليها من جانب األخصائ

ثة بالنفط أو األنقاض،  واجتماعيا  إلدارة أي نفايات خطرة والتخلُّص منها )على سبيل المثال، الحطام أو مخلفات الصرف، والتربة الملوَّ

 وغيرها(؛ و)د( وضع موازنة وترتيبات مؤسسية كافية ومرضية لمتابعة أعمال التنفيذ بشكل فاعل.

اله إلى إدارة اآلثار متوقع أن يؤدي االستخدام المحدد زمنيا ، على النحو التالي، ألدوات اإلجراءات الوقائية المبيَّنة أعومن ال .16

 السلبية المحتملة للمشروع وتخفيف حدتها:

ى عرضهما عل. تم إعداد نهج تصوري والشروط المرجعية إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وأثناء إعداد المشروع .أ

 جهة إدارة التنفيذ من أجل سرعة مباشرة إعداد أداة اإلجراءات الوقائية هذه قبل نفاذ المشروع.

الجتماعية . سيجري إعداد إطار اإلدارة البيئية وا2018يونيو/حزيران  15بعد نفاذ المشروع مباشرةً بحلول  .ب

اتها واألدوات حكم نهج أنشطة المشروع وعمليواإلفصاح عنه والذي سيصبح الوثيقة الرئيسية لإلجراءات الوقائية التي ت

وقعة )أ( نطاق أنشطة المشروع؛ )ب( تصنيف اآلثار المت وسيغطي هذا اإلطار الموضوعات التالية: الخاصة بها.

جراءات التخفيف وأحجامها وُمَدد استمرارها؛ )ج( أنواع أدوات اإلدارة/التقييم البيئي واالجتماعي بما في ذلك نطاق إ

عامة وصحة مة حسب نوع النشاط/األثر المحدد باإلضافة إلى اإلجراءات المطلوبة لحماية الصحة والسالمة الالُمصمَ 

لبيئي اوسالمة العاملين بالموقع، السيما في السنة األولى من برنامج األعمال؛ )د( المنهجية الخاصة بالفحص 

( استعراض ـية واالجتماعية المحددة؛ )هواالجتماعي على مستوى األنشطة والتصنيف وتخصيص األدوات البيئ

يل القدرات المؤسسات ذات الصلة والجهات الفاعلة الرئيسية واألدوار والمسؤوليات واإلجراءات اإلدارية؛ و)و( تحل

عالجة المظالم؛ والمتطلبات التدريبية؛ و)ز( تحديث تقديرات تكلفة إجراءات اإلدارة البيئية واالجتماعية؛ )ح( آلية م

نشطة وسيحتوي اإلطار أيضا  على قائمة إيجابية وسلبية باأل لتشاور؛ و)ي( ترتيبات المتابعة والتقييم.)ط( ا

ي المشروع فوالمخصصات المؤهلة وغير المؤهلة الستثناء المشاريع الفرعية من الفئة "أ". وال يمكن تنفيذ أي نشاط 

اإلدارة البيئية  يئية واالجتماعية )على سبيل المثال، خططله مخاطر وآثار بيئية و/أو اجتماعية قبل إعداد األدوات الب

ه يساند واالجتماعية الخاصة بمواقع محددة( لذلك النشاط. ولن ينطوي المشروع على أي استحواذ على األراضي ألن

عة ية الأنشطة تستهدف استعادة إمدادات الكهرباء ومرافق الخدمات المعتمدة عليها من خالل أنظمة للطاقة الشمس موزَّ

عتها، وستشمل أنشطة المشروع، وفقا  لطبي وألنه من المقرر إجراء جميع األنشطة في أماكن قائمة مخصصة لذلك.

دة.  تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على األسطح أو في ممتلكات للمستفيدين قريبة من التجهيزات المورَّ
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البيئية واالجتماعية  رة إجراء تطوير مستمر ألدوات اإلدارة. ستتضمن هذه الفتأثناء التنفيذ من الربع الثاني فما بعده .ج

وبالنسبة  لمشروع.للإلجراءات التدخلية المتوقعة المذكورة في القسم ثالثا وبمزيد من التفصيل في وثيقة التقييم المسبق 

ل ة ألن النطاق األنشطة المتوقع، فلن يلزم على األرجح إجراء تقييمات شاملة لآلثار البيئية واالجتماعي ِّ لمشروع لن يمو 

ال اإلصالح وستتطلب األنماط المتوقعة ألعم سوى أعمال إصالح وإعادة تأهيل المنشآت والتركيبات الموجودة من قبل.

ة والتي وإعادة التأهيل في الغالب وضع خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية تتسم بالبساطة وفي شكل قوائم مرجعي

بة أساس لعقود ال بحيث تحدد المعايير البيئية واالجتماعية وآليات االلتزام، وتكون بمثاستصبح جزءا  من عقود األشغ

 اإلشراف وتنفيذ الممارسات البيئية واالجتماعية الجيدة أثناء تنفيذ األشغال.

جتماعية ومراجعته االومن المتوقع االنتهاء من إعداد إطار اإلدارة البيئية  الوقت المحدد إلعداد أدوات اإلجراءات الوقائية. .17

. وسيستغرق 2018مايو/أيار  31والموافقة عليه واإلفصاح عنه محليا  وعلى الموقع اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي، وذلك بحلول 

نك ات مراجعة البإعداد خطط محدودة لإلدارة البيئية واالجتماعية، عند االقتضاء، مدة تتراوح من شهر إلى ثالثة أشهر تتم خاللها خطو

 وموافقته، واإلفصاح، والمشاورات، ووضع الصيغة النهائية.

ليا  وعلى الموقع سيجري اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )بما في ذلك موجز مترجم له( مح المشاورات واإلفصاح. .18

لمكتب خاللها بإجراء يوما يقوم ا 30ال تقل عن اإللكتروني الخارجي للبنك الدولي بعد مراجعة األخير لمسودة النسخ النهائية، وذلك لمدة 

اع والعنف وتمثل المشاورات العامة تحديا كبيرا في السياقات التي تتسم بالهشاشة والصر مشاورات مع أصحاب المصلحة المتضررين.

أماكن آمنة باستخدام  أن تُجَرى فيولذا، فإن الطريقة البديلة هي النظر في استخدام المقابالت الفردية و/أو االجتماعات على  مثل اليمن.

د إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، اجتماعات مع كل من جه استبيانات محددة. ة إدارة التنفيذ )المكتب(، ويجب أن يعقد االستشاري، الذي سيُعِّ

ف وسيكون الهد لمجتمعات المحلية.وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وممثلي مؤسسات التمويل األصغر، وممثلي األسر المعيشية، والنساء، وا

طراف. ويجب عقد من االجتماعات مع المجتمعات المحلية هو تحديد المشكالت الرئيسية وتحديد الكيفية التي ستُعالج بها مخاوف جميع األ

عبر قنوات االتصال )حليا  مقابالت منفصلة مع النساء بواسطة استشارية، إن أمكن. وسيتم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية م

ُهل وصول الجمهور المناسبة مثل نشرها على الموقع اإللكتروني لجهة إدارة التنفيذ و/أو توزيعها كنسخ مطبوعة بصيغة سهلة وفي مكان يس

 لخارجي للبنك الدولي.اإليه، وفي أماكن عامة أخرى داخل المناطق الُمنفَّذ بها إجراءات المشروع التدخلية( وكذلك على الموقع اإللكتروني 

مواقع محددة والقوائم بعد وضع الصيغة النهائية لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة ب تنفيذ أدوات اإلجراءات الوقائية. .19

بحزمة ن تُرفق المرجعية، عند االقتضاء، لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من أدوات اإلجراءات الوقائية. ولن تُطرح أي مناقصة دون أ

م المقاول باستخدام هذ  ه الخطة وتنفيذها.مستنداتها خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، كما لن يُبرم أي عقد دون أن يتضمن بنودا تلزِّ

كتب موظف دائم للشؤون وسيكل ِّف الم . ستجري متابعة االلتزام باإلجراءات الوقائية أثناء تنفيذ المشروع.المتابعة أثناء التنفيذ .20

عتها وإعداد تقارير ية واالجتماعية على المستوى المركزي، يسانده خبير دولي، لإلشراف على تنفيذ جوانب اإلجراءات الوقائية ومتابالبيئ

، البيئية واالجتماعية الالحقة وسيقوم المكتب بإعداد التقارير الدورية عن متابعة االلتزام بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية واألدوات بشأنها.

اد تقارير عن وسيستعين المشروع أيضا بجهة خارجية لمتابعة جوانب اإلجراءات الوقائية وإعد وعرض هذه التقارير على البنك الدولي.

 االلتزام بمتطلبات هذه اإلجراءات وعن تنفيذ إجراءات التخفيف البيئية واالجتماعية.

 سادسا. التشاور واإلفصاح.

بادل هذه توسيتم  للمشروع. المسبق التقييم وثيقة إطار في للجمهور عنها اإلفصاح ة لشرطتخضع خطة عمل اإلجراءات الوقائي .21

يجري اإلفصاح عن سوباإلضافة إلى ذلك،  الخطة مع جهة إدارة التنفيذ ذات الصلة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية في اليمن.

ارجي للبنك الدولي الموقع اإللكتروني للمكتب( وكذلك على الموقع اإللكتروني الخهذه الخطة محليا  )عبر قنوات االتصال المناسبة وعلى 

 أثناء إعداد المشروع.

سيساند المشروع المقترح إجراء العديد من دراسات الجدوى والدراسات التصميمية التفصيلية لالستثمارات المستقبلية في البنية  .22

دولي الوقائية المتعلقة بالتشاور واإلفصاح. وخالل السنة األولى من تنفيذ المشروع، سيتم إعداد التحتية التي ستُطبَّق ألجلها سياسات البنك ال

وقبل مباشرة أي أعمال، سيجري إعداد القوائم المرجعية أو خطط  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية والتشاور بشأن كما هو مبيَّن أعاله.

والتشاور بشأنها مع الفئات المتضررة من المشروع والمنظمات المحلية  -إذا لزم األمر-ع محددةاإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بمواق

وسيبدأ المكتب في  غير الحكومية المعنية بالجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع، مع أخذ آراء أصحاب المصلحة المباشرة بعين االعتبار.
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م، قبل موعد إجرائها بوقت مناسب، مواد ذات صلة بشكل ولغة مفهومين للمجموعات إجراء هذه المشاورات في أقرب وقت ممكن وسيقد ِّ 

المقابالت الفردية و/أو وكما هو مبيَّن أعاله، ففي ظل الصراع الدائر، ستأخذ المشاورات شكل  المتشاور معها وبما يتيح الوصول إليها.

 ددة.االجتماعات التي تُعقد في أماكن آمنة باستخدام استبيانات مح

 اسابعا. األدوار والمسؤوليات بما في ذلك ترتيب اإلشراف على إعداد اإلجراءات الوقائية وتنفيذها ومتابعته

لوائح البيئية الوطنية يكون المكتب مسؤوال  عن تنفيذ أدوات وعمليات اإلجراءات الوقائية المذكورة أعاله، بما في ذلك االلتزام بال .23

د المكتب بموظف مؤهل دائم للشؤون البيئية واالجت االجتماعية للبنك الدولي.والسياسات الوقائية البيئية و ماعية على المستوى وسيُزوَّ

افة إلى ذلك، سيكون وباإلض المركزي، يسانده خبير دولي، لإلشراف على تنفيذ جوانب اإلجراءات الوقائية ومتابعتها وإعداد تقارير بشأنها.

لتخفيف البيئية اروع مسؤول تنسيق معني باإلجراءات الوقائية لضمان االلتزام في الموقع بإجراءات لدى كل قطاع فرعي/وحدة إدارة المش

 واالجتماعية ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشاريع الفرعية.

إلدارة البيئية اسيكون المكتب مسؤوال  عن ضمان البدء، في الوقت المناسب، في إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط  .24

عقود ألشغال لها  وستضمن جهة إدارة التنفيذ أيضا عدم إبرام أي واالجتماعية الخاصة بمواقع محددة والقوائم المرجعية، عند االقتضاء.

 آثار مادية أو البدء في أي أنشطة إلعادة التأهيل بدون وجود أدوات اإلجراءات الوقائية المطلوبة.

أدوات اإلجراءات للبنك الدولي مراجعة الشروط المرجعية وكذلك إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية و سيتولى فريق العمل التابع .25

مكتب مراجعة وثائق وباإلضافة إلى ذلك، سيتولى ال الوقائية الخاصة بمواقع محددة للتأكد من أنها مرضية للبنك من حيث نطاقها وجودتها.

 ة سارية وقابلة للتنفيذ.تراعي بالشكل الواجب أدوات اإلجراءات الوقائية وأنها تتضمن بنودا تعاقديالمناقصات وعقود البناء للتأكد من أنها 

 ضم أخصائيا بيئياست) األدوات التي جرى إعدادها من خالل بعثات إشرافية منتظمةوأخيرا ، سيقوم فريق العمل بمتابعة تنفيذ مختلف 

 (.و/أو اجتماعيا

 لعملية إعداد اإلجراءات الوقائية وتنفيذهاثامنا. التكاليف التقديرية 

ألف  25آالف دوالر إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، ونحو  10تُقدَّر تكلفة إعداد أدوات اإلجراءات الوقائية المطلوبة بنحو  .26

 خالل فترة تنفيذ المشروع. 27دوالر ألدوات اإلجراءات الوقائية الالحقة

البناء ألن معظم يذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية سوى جزء صغير من تكلفة أعمال التصميم ومن المتوقع أال تمثل تكلفة تنف .27

 إجراءات التخفيف ستكون عامة وجاهزة وال يتطلب تنفيذها مهارات أو خبرات أو معدات متخصصة.

 تاسعا. فحص اإلجراءات الوقائية وتخفيف اآلثار السلبية

ية ومدونة قواعد يمها والتعاقد على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها متسقا  مع المبادئ التوجيهسيكون اختيار أنشطة المشروع وتصم .28

 الممارسات البيئية والمتطلبات التي سترد في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

 

                                            
 دوالر لكل وثيقة منها. 2500خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية / قوائم مرجعية بتكلفة قدرها  10بافتراض إعداد نحو  27


