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 الخلفية .1
  

 الدولي البنك أعدها التي السياسة مذكرات سلسلة من جزاء المذكرة هذه تشكل  ً  بعد االنتقالية للمرحلة تحسبا

 واستعادة والتعافي االستقرار لتحقيق الفورية األولويات تحديد إلى المذكرات هذه وتهدف اليمن. في الصراع انتهاء

 هذه أطار في فرعيةال مجموعةال ركزت قدو اليمن. في الحالي الصراع أعقاب في التحتية والبنية الخدمات

 هذه بحثت فقد بالتاليو الصراع. انتهاء بعد مباشرة   شاملة بطريقة الخدمات تقديم استعادة بلس   على المذكرات

 مختلف في وتحسينها الخدمات استعادة تواجه التي األجل ومتوسطة قصيرة المؤسسية التحديات المذكرات

 قطاعات تواجه التي والتحديات الصراع انتهاء بعد الفورية والتحديات األولويات على ركزت كما القطاعات.

 والمساهمة الخدمات استعادة مجال في والنقل والصحة والتعليم والالسلكية السلكية واالتصاالت والمياه الطاقة

 تقدم كما الدولة. في الثقة وتعزيز النظامية واةالمسا عدم أوجه لمعالجة أعلى مستوى ذات أهداف تحقيق في كذلك

 لضمان الصراع بعد الفوري الدعم لتقديم األجانب التنمية وشركاء اليمنية لحكومةل عملية مقترحات المذكرات

 الخدمات. تقديم في اإلدارة وحسن والمساءلة التمكين

 
 انتهاء فور شمولية أكثر بطريقة المياه دماتخ الستعادة المطلوبة الخطوات على خاص بشكل الحالية المذكرة تركز 

 اليمن. في الصراع
  

 الصراع قبل ام فترة في القطاع وضع مقدمة:ال .2
  

 إحدى بالفعل تعتبر والتي ،ائيةالم مواردال في النظامية زمةاأل إلى لتضاف بالصراع المرتبطة صدمةال تأتي 

 توجد ال أنه حين في ،اليمن في للمياه الرئيسية المصادر الجوفية والمياه االمطار مياه تعتبر الصراع. محركات

 من %60 منها مكعب متر مليار 2.5 حوالي سنويا   المتجددة المياه موارد غوتبل .السطحية لمياها من دائمة إمدادات

 مليار 3.9 نحو المياه الستخدام الحالي السنوي المعدل ويبلغ السطحية. المياه من المتبقية والنسبة الجوفية، المياه

 هذا سد ويتم م(.2013 والري الزراعة )وزارة مكعب متر مليار 1.4 مقداره إجمالي سنوي بعجز مكعب متر

 7- 1 بين يتراوح بمتوسط المياه منسوب من تقلل يالت الصخرية الجوفية المياه موارد سحب خالل من العجز

 وتواجه اآلبار جفاف من تعاني تعز ومدينة صنعاء العاصمة مثل الكبرى المدن من العديد وهناك السنة. في أمتار

 )اللجنة المياه موارد من % 90 نحو الزراعي القطاع ويستهلك الجديدة. السائبة المياه على الحصول في صعوبة

 .(م2008 "، مسحية )دراسة ،(32 ص 2015 ،)إلسكوا( اسيا لغرب واالجتماعية اديةاالقتص

   

  الماضي العقد خالل الفقر مستويات في زيادة شهدت التي العالم في البلدان من قليل عدد من واحدة اليمن تعد. 

 عام في السكان من % 34.1 اليمن في الفقر معدل بلغ األ سرة، ميزانية لمسح أجريت دراسة أحدث بياناتل وفقا  ف

 والصراع العنف تصاعد أثر قدل %.26.6 البالغ الفقر بمعدل مقارنة م2005 عام عن يزيد المعدل وهذا م.2014

 بشكل وربما ،ارتفعت قد الفقر مستويات أن المتوقع ومن اليمن، في االقتصادي النشاط على كبير كلبش والهشاشة

 الصحي. والصرف المياه تكاليف دفع في متزايدة صعوبات الفقراء من عديدال ويواجه م.2014 عام منذ حدة أكثر

 قد كوني أن المرجح ومن وحدهل م2015 عام خالل %28 بنسبة الحقيقي جمالياإل المحلي الناتج انخفض كما

  م.2016 عام في أكثر تراجع

  

  إمكانية زادت فقد ،اليمن في مؤخراً  أُجري الذي والنظافة الصحي والصرف هالميا وضع تشخيص على بناء 

 إلى يفتقرون شخص مليون 19.4 فإن الصراع بسببو أنه بيد الصحي، والصرف المياه خدمات إلى الوصول

 إلى ماسة حاجةب شخص مليون 8.2 ذلك في بما الصحي، الصرف وخدمات النظيفة المياه على الحصول إمكانية

 والمسح م،2005 لعام االسرة ميزانية مسح مع م2014 عامل االسرة ميزانية مسح مقارنة وعند الخدمات. تلك

 المجاالت جميع في الخدمات إلى الوصول مستويات في تحسن حدوث لوحظ فقد م،2013 لعام الصحي الوطني

 ،األزمة اندالع سبقت التي الفترة خالل طرأ الذي التحسن من الرغم على لكن م.2014 – م2005 من الفترة خالل

 مستوياتبال قورنت ما ذاإ للغاية منخفضة تعتبر الصحي والصرف المياه خدمات لتوفر العامة المستويات نأ إال

 .األخرى البلدان في
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 كبير حد إلى المؤسسي التحليل يستند حين في ،األزمة اندالع سبقت التي الفترة إلى المتاحة البيانات معظم تعود 

 .توفرةالم البيانات تقدمه مما بكثير أسوأ وضعال كوني أن المرجح ومن .األزمة اندالع قبل المتوفرة المعلومات على

 قبل اليمن في المياه قطاع تواجه التي الشاملة الخدمات وتقديم والمالية المؤسسية التحديات مذكرةال هذه تستكشف

 خياراتال وتقترح ة،االسر ميزانية مسح وبيانات الصحيو الديمغرافي المسح بيانات مدعومة األزمة، اندالع

 الخدمات. تقديم استعادة في للمساهمة ممكنةال

  

 مؤسسيةالترتيبات ال

 وتقديم المخففة والمركزية المركزية الخدمات من مزيج خالل من الصحي والصرف المياه خدمات تقديم يجري 

ً  دارةالمُ  خدماتال  المستوى على الرئيسيتان الوزارتان هما والري الزراعة ووزارة والبيئة المياه وزارة وتعد .محليا

 إدارة األحيان بعض في تولىت التي المائية للموارد العامة الهيئة وهي المتوسط، المستوى على للمياه هيئةو الوطني

 العامة الهيئة فروع األقاليم المحافظات/ مستوى علی المنفذة الوكاالت وتشمل البالد. مستوى على ائيةالم مواردال

 المياه لوزارة التابعة) الريف مياه لمشاريع العامة والهيئة الصحي والصرف للمياه العامة والمؤسسة المائية للموارد

 فيما ياهالم هيئات جميع أعمال لتنسيق مشتركة مؤسسات الحوض لجان وتشكل والري. الزراعة ووزارة (والبيئة

 المؤسسي، للترتيب تفصيليا   وصفا   (1) رقم الملحق ويتضمن العمل. خطط وتنفيذ الجوفية المياه بأحواض يتعلق

 (2) رقم الشكل يبين حين في الحضرية المناطق في المياه لخدمات توضيحيا   مخططا   أدناه (1) رقم الشكل ويبين

 ية.الريف المناطق في المياه لخدمات توضيحيا   مخططا  

 

  بصفة الخاص القطاع ويمثل ما. حد   إلى فيه ممثالً  المدني مجتمعوال جيد بشكل منظم غير الخاص القطاع يزال ال 

 الخاص القطاع لدى يوجد ال وتوصيلها. ونقلها المياه بضخ يقومان اللذان المياه نقل وايتاتو اآلبار أصحاب رئيسية

 إقامة في كبيرا   تقدما   الصحي والصرف للمياه محليةال اتوالمؤسس والبيئة المياه وزارة تحقق ولم رسمي، هيكل

 مجموعة ما حد   إلى المدني المجتمع ويمثل الحضرية. المناطق في المياه خدمات لتوفير الخاص القطاع مع شراكة

 المياه مستخدمي جمعيات ذلك: في بما المياه قطاع في تشارك التي الربحية غيرو األهلية جمعياتال من واسعة

 آلبار.ا مستوى على المياه مستخدمي ومجموعات الفرعية األحواض مستوى على

 
 المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية

 

 الحضرية المناطق في الصحي والصرف المياه في الخدمات تقديم يتم  ً  للمياه المحلية المؤسسات خالل من غالبا

 الخدمات في الفجوة جسر على بالفعل يعمل (الرسمي غير) الخاص القطاع فإن ذلك، ومع ،الصحي والصرف

 مستقلة مياه مرافق 10 و للمياه المحلية مؤسساتال من مؤسسة 23 حواليف . المحلية المياه ؤسساتم تقدمها التي

 المجالس مع جنب إلى جنبا   وتعمل ،الحضرية المناطق في األسر من %95 من يقارب لما المياه خدمات تقدم

 الوطنية االستراتيجية أهداف شملت . والريفية الحضرية المناطق في المحلية اإلدارة لوزارة التابعة المحلية

 المياه خدمات مجال في التالية األهداف م(2009 في المحدث م2004) المياه لقطاع االستثماري والبرنامج

 الحضرية المناطق في سكانال جميعل الخدمات توفر فرص زيادة أ() : الحضرية المناطق في الصحي والصرف

 )ب( السواء على خارجية بمصادر واالستعانة الخدمات تقديم في الخاص القطاع إشراكو االستثمار خالل من

 حصول ضمان و)ج( ،مناسبة وبأسعار الخدمات استدامة على الحفاظ مع المرافق في التجاري النموذج إدخال

 . معقولة أسعارب الخدمات على الفقراء

  
 القطاع الخاص  المانحين وتمويل العام القطاع تمويل التمويل

   

 مزود الخدمة
23 مؤسسة محلية للمياه و 11 

 مرفق ملحق مستقل

المؤسسة العامة للمياه 

والصرف الصحي و 16 

 من فروعها

 
 الشبكات

 الخاصة

 القطاع من الموردون

 الخاص

   

 اآلبار والعيون الخاصة  اآلبار والعيون العامة مصدر المياه

   

السكان الحاصلين على 

 الخدمة كمصدر رئيسي
 شخص مليون 4.7 : 60%

 مليون 0.2 : 3%

 شخص
 

9:% 0.7 

 مليون

 شخص

 مليون 2.2 %:28

 شخص

 

 خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضريةمخطط بياني لنظام تقديم : (1رقم )الشكل 



3 

 

 المناطق الريفيةالمياه والصرف الصحي في 

 
 المنازل إلى للتوصيل المياه مشاريع إقامة ذلك في بما الريفية، التنمية عن المسؤولية حكوميةال هيئاتال من دعد يتولى 

 األشغال ومشروع للتنمية االجتماعي والصندوق الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة هي الهيئات وهذه الريفية. المناطق في

 في كذلك المانحين من العديد ويشارك كما المديريات. في ةالمحلي لساالمج خالل من المحلية اإلدارة ووزارة العامة

 وتتمثل واليابان. وألمانيا وهولندا اليونيسيف منظمةو الدولي البنك فيهم نبم الريفية المناطق في المائية الموارد تنمية

 العامة األشغال وبرنامج للتنمية االجتماعي الصندوق جهود تنسيق في الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة مسؤولية

 ،(م2008 فولتو،و )هيون المستدامة الريفية التنمية تحقيق بهدف ةيوتكامل تعاونية بطريقة معا   للعمل المانحة والجهات

 لمشاريع العامة لهيئةل الرئيسية المهمة وتتمثل (.م2006 الدولي، )البنك ،(م2007 الدولي، للتعاون يةاليابان وكالةال)

 للطلب االستجابة على يرتكز نهج أساس على الريفية المناطق في المنزلي لالستخدام المياه مشاريع إقامة في الريف مياه

 المياه مستخدمي مجموعات إنشاء زيعزت على تعمل أنها كما المجتمعية. المنظمات خالل من التكاليف تقاسم آلية وعلى

 التنفيذ بعد اتهوإدار اريعالمش تنفيذ في والمشاركة المناسبة التكنولوجيا اختيار في المحلية المجتمعات إشراك أجل من

 والصرف المياه مشاريع ثلثي اليحول الدعم تقدم الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة كانت األزمة، قبلف مستدامة. بطريقة

 فولتو،و )هيون القطاع. هذا في العامة التدخالت جميع تنسيق مسؤولية وتتولى العام، القطاع من الممولة الريفية الصحي

 والبرنامج الوطنية االستراتيجية هدفتو (.م2006 الدولي، )البنك ،(م2007 ،الدولي للتعاون يةاليابان وكالةال) ،(م2008

 إلى م(2009 عام في المحدثة النسخة االستثمار وبرنامج المياه لقطاع الوطنية االستراتيجية ) المياه لقطاع ثمارياالست

 في السريع التوسع )أ( :الريفية المناطق في الصحي والصرف المياه إمدادات خدمات مجال في التالية األهداف تحقيق

 تقديم )ب( الالمركزية اتوالموافق شفافة بطريقة االستثمارات وتنفيذ الفقراء مصالح وتغليب االستثمار زيادة مع التغطية

 ضفاءإو الريف مياه لمشاريع العام الهيئة صالحإ (1) التحسينات تنفيذ )ج( و ومستدامة معقولة وبأسعار شاملة خدمات

 لخدماتل المقدمة الحكومية تالجها الثالث بين المشتركة والنهج (2) المحافظات في فروعها على الالمركزية طابع

  (.شاريعالم من % 90 من أكثر بعض مع وضعت )التي
 

 
 ةفيالري المناطق في الصحي والصرف المياه خدمات تقديم لنظام مخطط :(2) رقم الشكل

 

 االستدامة المالية

  
 المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية

 

 وتؤكد اليمن. في الصحي والصرف المياه خدماتل تعرفةال سياسة وضع مسؤولية والبيئة المياه وزارة تتولى 

 زيادة أهمية على (م2009-2015) المحدثة نسختها في االستثمار وبرنامج المياه لقطاع الوطنية االستراتيجية

 تخصيص في تساعد بحيث هللميا الحقيقية القيمة تعكس معقولة بتكلفة المياه خدمات إمدادات على الحصول إمكانية

 المياه تعرفة أن إلى االستراتيجية تشير كما العامة. لمرافقل المالية الجدوى وتحقيق أكبر بكفاءة المائية الموارد

 مصدر

 العامة الموازنة خاص التمويل
  الدولي البنك

 األخرى المانحة والجهات

    

 الدعم وكالة

 األهلية الجمعيات

 العامة الهيئة

 مياه لمشاريع

 الريف

 برنامج

 األشغال

 العامة

 الصندوق 

 االجتماعي

 للتنمية

 

 مصدر

 ،المياه

 التقنية

 كبير حد إلى ةاألنبوبي اآلبار
 المياه، حصاد أنبوبي، بئر

 الخ. الينابيع، 

   

 نوع

 المشروع

ً  ممولة حديثة مياه مشاريع  حكوميا

 وتديرها تملكها بالمواسير موصلة

 المجتمعات

 "مستقلة" محسنة مشاريع

 المحلية المجتمعات طورتها

   

 المستهلكين

 المناطق في

 الريفية

 6.5 %:36 األنابيب عبر المياه توصيل

 الريفية المناطق في مستهلك مليون

 األخرى المحسنة الوصول فرص

 ريفي مستهلك مليون 2.2 %:12

 تمويل ذاتي من المجتمع

  

 المجتمعية الجمعيات

 التقليدية

 المجتمعية الجمعيات

 الحديثة

 

 الينابيع اآلبار، الخزانات، المياه، حصاد

 

 محسن غير تقليدي وصول

 

 5 محسن غير وصول

 مستهلك مليون 9.4 %:2
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 والصيانة والتشغيل المال لرأس التكلفة كامل استرداد نحو نتقاللال األسعار في ميسورة بزيادات تدريجيا   رتفعست

 وزارة فإن االستثمار، وبرنامج المياه لقطاع الوطنية لالستراتيجية التوجيهية المبادئ على وبناء   .الوقت مرور مع

 احتياجات لتحقيق لفةالتك استرداد قاعدة (1) التسعيرة: مستويات واعتماد لتأكيد قاعدتين تستخدم والبيئة المياه

 اقصى كحد الصحي والصرف المياه خدمات تعرفة تغطي بحيث التكاليف ملتح على قدرةمال قاعدة (2) التغطية،

 %70 بين ما عادة الصحي الصرف تكلفة وتتراوح  المجتمع. في الفقيرة لشريحةل مراعاة األسرة ةميزاني من 5%

 محلية مؤسسة لكل والصيانة التشغيل وتكاليف التحتية البنية في ستثماراال على اعتمادا   المياه تسعيرة من %80 و

 %5 قدرها نسبة إلى باإلضافة يمني لاير 500 قدره شهري اشتراك مبلغ أيضا   وهناك  الصحي. والصرف لمياهل

 ة.المحلي لساللمج

 
 لمياهل محليةال اتالمؤسس أسعار التزال عام، بشكل الحضرية: المناطق في المياه لقطاع المركزية الحكومة دعم 

 نقل وايتات من مكعب المتر بتكلفة مقارنتها عند للغاية منخفضة وهي ،كبيرة بدرجة مدعومة الصحي والصرف

 للمياه العامة الشبكة عبر الموصلة المياه تكلفة تبلغ صنعاء، في " أنه (41 م،2009) وآخرون ورد ذكر وقد .المياه

 مؤسسات لثماني ماليال الدعم المركزية الحكومة قدمت ولقد ".المياه نقل وايتات عبر الماء شراء تكلفة ع شر فقط

 بالنسبة ةموازنال عجز لتمويل م2013و م2012 عامي في مؤسسة( 16 أصل )من الصحي والصرف للمياه محلية

 حجم بحسب أخرى إلى مؤسسة من المقدم الدعم أو مساعداتال حجم ويختلف  والرأسمالية. المتكررة للنفقات

 اعتمادا   الصحي والصرف لمياهل المحلية المؤسسات بعض تمدوتع واإلدارية. المالية والقدرات المياه شبكة مشروع

 أدنى حد من الرأسمالي لالستثمار المركزي الدعم نسبة وتتراوح تشغيلها. نفقات لتغطية عامةال الميزانية على كبيرا  

 المحلية المؤسسات جميع وتعتمد  .م2013 عام في الرأسمالية النفقات إجمالي من أقصى كحد %88 إلى 7%

 أو الحكومة ميزانية من إما المياه مشاريع لتمويل المركزية الحكومة على كبيرا   اعتمادا   الصحي والصرف للمياه

 المانحة. الوكاالت تقدمها التي موالاأل من

 

 نم وتحصيلها مناسب مستوى عند األسعار تحديد تعيق بالفعل وجودةم قيود هناك كانت الصراع، نشوب قبل 

ً  ذلك ويرجع ،المستهلكين  تقدمها التي الخدمة مستوى خفض إلى الصراع أدى حيث الخدمة، مستوى إلى جزئيا

 تراجع وكذلك الطاقة على الحصول فرص ومحدودية األضرار بسبب الصحي والصرف للمياه المحلية اتالمؤسس

 والصرف للمياه محلية مؤسسة أي أن من الرغم وعلى الخدمات. تمويل على الحكومة وقدرة الرسوم تحصيل

 ثم ومن ،ةمحافظال في المحلي مجلسال إلى التسعيرة تعديلل مقترح تقديم تستطيع المحلي للمجلس التابعة الصحي

 والصرف للمياه محليةال للمؤسسة يسمح مما ،ةالنهائي الموافقة على للحصول والبيئة المياه وزارة إلى تقديمه

 مؤسسات أربع هناك أن إال المتزايدة. الخدمة اليفتك ةتغطي الحتياجات وفقا   تسعيرتها لتعديل ةجزئي حرية الصحي

 وعمران وعدن والمكال المخا وتشمل اإلنتاج، تكلفة متوسط من أعلى تسعيرة متوسط لديها فقط للمياه محلية

 وتقديم الفجوة بسد الرسمي( )غير الخاص القطاع قام لذلك، ونتيجة م(2016 الدولي للتعاون األلمانية )الوكالة

 على محدودة رقابة ظل في الحكومي( السعر أضعاف عشرة إلى )تصل تكلفة أكثر الخدمة هذه أن بيد الخدمة.

  المياه. جودة

 

 في المناطق الريفية المياه والصرف الصحي

 

 النظيفييية الميييياه إميييدادات عليييى الريفيييية المنييياطق سيييكان حصيييول زييييادة إليييى الراميييية جهودهيييا إطيييار وفيييي 

 إلييييى والبيئيييية المييييياه وزارة إطييييار فييييي الريييييف مييييياه شيييياريعلم العاميييية الهيئيييية الحكوميييية وجهييييت والكافييييية،

 ميييياه اريعشيييلم العامييية للهيئييية الرئيسيييي الهيييدف يتمثيييلو الرييييف. فيييي الميييياه مشييياريع تطيييوير عليييى التركييييز

 المشيييروع موقيييع فيييي الريفيييية المنييياطق سيييكان وتيييدريب الريفيييية للمنييياطق الميييياه مشييياريع بنييياء فيييي الرييييف

 الرأسيييمالية التكييياليف سيييتردادال رسيييوم فيييرضل آلييييات ليييديها توجيييد وال  الخاصييية. نفقيييتهم عليييى تشيييغيله عليييى

 إييييرادات حقيييقت التيييي يفييييةالر الميييياه مشييياريع مييين فقيييط قلييييل عيييدد وهنييياك والصييييانة. التشيييغيل تكييياليف أو

 عليييى الغاليييب فيييي الرييييف ميييياه شييياريعلم العامييية الهيئييية تعتميييد وليييذلك، الرييييف. ميييياه شييياريعلم العامييية للهيئييية

 المتكررة. نفقاتوال الرأسمالي الستثمارا تكاليفل المركزية الميزانيات

 

  القضايا الرئيسية لتقديم الخدمات

  المناطق الحضرية:في خدمات المياه والصرف الصحي في 

 

 (2) معقولة بأسعار وتوفيرها الخدمات توسيع (1) :واضحا   تفويضا   المحلية المؤسسات والمانحون الحكومة أعطت ❖

 تعرقل هيكلية مشييييييياكل هناك أن غير الفقراء. حماية (3) و ،الذاتي االكتفاء النهاية( )في تحقق كي التجاري نهجال
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 اإليرادات حقيقلت النظام في التكاليف السييييترداد كافية قدرة توجد وال الخدمات، مسييييتويات في المطلوبة التحسييييينات

 لواقعا في نجد أن المستغرب من ليسو الفقراء. مصلحة لتغليب المحلية المؤسسات استراتيجية تحتاجها التي الالزمة

 الفقراء. ضد هي المحلية المؤسسة استثمارات بأن

 توفيرها. الحكومة تستطيع ال ضخمة استثمارات الخدمات في التوسع يتطلب ❖

سكانية الكثافة ذات مدنال عواصم في خاصة جديدة مائية موارد تأمين إلى تحتاج الخدمات، توسيع أجل من لكن،  ❖  ال

 وصييييعدة والمحويت وحجة وعمران وذمار وإب وتعز صيييينعاء مثل البالد من ةالغربي المرتفعات في الواقعة العالية

 وغيرها.

 للمعارضيييية نظرا   تحديا   العالية السييييكانية الكثافة ذات الحضييييرية المناطق إلى الريفية المناطق من المياه نقل يشييييكل  ❖

 الريفية. للمجتمعات القوية

 قدرات أن حين في السييييييائبة، المياه من الكافية واإلمدادات ةوالكفاء الكافي التمويل توفر على الجيدة الخدمات عتمدت ❖

 ذلك. من جزء سوى تحقيق تستطيع ال المحلية المؤسسات

 .محدودة الخيارات تكون حيثما الكفاءة زيادة على يعتمد معقولة بأسعار الخدمات تقديم إن ❖

 من معارضييية عامة بصيييفة يقابله هذاو التكاليف اسيييترداد من أعلى مسيييتويات المطاف نهاية في األعمال نهج يتطلب ❖

 .المحلية المؤسسات إدارة مجالس في المحلين والممثلين نيالمستهلك

 القطاعين بين ةالشييييراك سيييييما وال ،جديدة تجارية ونماذج الحكومي الدعم من أعلى مسييييتويات الفقراء حماية تتطلب ❖

 السياسي. الدعم ضعفو القيود من العديد واجهت التيو والخاص العام

 لمياهل المحلية اتلمؤستتتستتتا لدى المتوفرة الوستتتائل وضتتتعف ستتتبق ما كل وجود ظل وفي الصتتتراع استتتتمرار معو ❖

 متضررةال التحتية البنية وإصالح المياه(، لضخ )الالزمة الطاقة لىع صولحلا صعوبات زيادةو الصحي والصرف

 في البشتتتتتترية الموارد تقليص إلى أدى ذلك كل الحكومة من التمويل ومحدودية األستتتتتتاستتتتتتية المرافق وصتتتتتتيانة

 للسكان، أعلى بتكلفة ولكن الرسمي(، )غير الخاص القطاع دخل وقد الصحي. والصرف للمياه محليةال اتالمؤسس

  المقدمة. المياه جودة على إشراف وجود وبدون

 

 الصحي:المياه والصرف  اتالقضايا الرئيسية إلمداد

 

 ال الصحي الصرف وخدمات اآلمنة المياه على الحصول أن إال البيانات، تعكسها التي التحسن أوجه من الرغم على ❖

 الحضرية. المستويات من بكثير وأقل اإلقليمية للمعايير وفقا   متدنيا   يزال

 األدلة إلى إضييافة أعاله الواردة للبيانات نظرا   للقلق، مثيرا   أمرا   يعتبر الريفية المياه قطاع في االسييتثمار اسييتدامة إن ❖

 بالنسيييييبة حتى أو ،الماء تجد ال أنها إال اآلبار بحفر تقوم الريف مياه لمشييييياريع العامة الهيئة ع أنب فيدت التي متناقلةال

 النتائج هذه عزىت   أن ويمكن سنوات. 5-3 غضون في يجف بعضها أن إال فيها الماء على العثور يتم التي باراآل لتلك

 المتنفذين. المزارعين جانب من العشوائي والحفر كافية جدوى دراسات إجراء دون الحفر إلى منها جزء في

 إلى تصييل مدة المشيياريع سييتغرقت حيث ،وطويلة معقدة بأنها الريف مياه لمشيياريع العامة الهيئة مشيياريع دورة تتسييم ❖

 امةالع الهيئة لبرامج المالي الدعم قدموا الذين المانحين معظم فإن ذلك، إلى باإلضيييييييافة تكتمل. حتى نوات سيييييييت

 يعتبر االسيييتثمارات هذه واسيييتدامة تأثير فإن وبالتالي كافية، فنية أو رقابية آليات لديهم يكن لم الريف مياه لمشييياريع

 فيه. ا  مشكوك ا  أمر

 مشتركة. برامج وجود عدمو الوكاالت بين تعاونال ضعف ❖

 المحلية المجتمعات بين المنافسيييييية أن بيد المياه مشيييييياريع إدارة في المحلية المجتمعات ة(ملكي) صييييييالحيات ارتفاع ❖

 مستويات أعلى من تعاني التي المناطق كذاو النائية،و فقرا   شداأل المناطق تهمش للطلب االستجابة نهج في المتأصلة

 .المياه شحة

 الحكومية، غير والمنظمات المدني المجتمع منظمات طاقات من االستفادة في الريف مياه مشاريعل العامة الهيئة تردد ❖

 أسفل. إلى أعلى من بمقاربة تعمل تزال وال

 في تعتبر والتي العالية التكلفة ذات الجوفية المياه ضيييخ مصيييادر على وتركيزها المعروضييية التقنيات دىم محدودية ❖

 .الموارد تقلص مع للفشل معرضة المشاريع تكون حين في مستدامة، غير الغالب

 حين في مضض على المحلية المجتمعات قدرات وبناء االجتماعية التعبئة الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة اعتمدت ❖

 .ا  محدود وإدارتها المشاريع قطاع في المرأة دور ظل

 ومالية. هندسية أهداف تحقيق لصالح عامة بصفة الصحي ثقيفالتو البيئي اإلصحاح تجاهل ❖

 المتوفرة الوسائل قلة إلى إضافة قلق،لل اً مصدر تمثل أعاله المذكورة قضاياال جميع تزال ال الصراع، استمرار ومع ❖

 المجتمعات دعمو الصتتحي، والصتترف للمياه متكاملة مرافق وتجهيز لبناء الريف مياه لمشتتاريع العامة الهيئة لدى

 أدى الحكومة من المقدم المحدود الدعم أن حين في الصتتحي، والصتترف المياه شتتبكات مشتتاريع إدارة في المحلية

 البشرية. اردلموا تقليص إلى
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 اآلثار والتحديات المتصلة بالصراع .3
 

 تفاقم إلى م2011 أوائل منذ البالد أنحاء جميع في اندلع الذي المسلح والصراع السياسي االستقرار عدم أدى قدل 

 إدارة وعمليات للمياه التحتية البنية على مباشرة وغير مباشرة آثار إلى ذلك أدى وقد المياه. خدمات تقديم في خطير

 التحتية بالبنية لحقت التي األضرار تكاليف تقدير حول مؤخرا والبيئة المياه وزارة أصدرته الذي التقرير يشير المياه.

 )وزارة أمريكي دوالر مليون 170 من كثرأ إلى تصل أن يمكن التكاليف إجمالي أن إلى م2016 فبراير حتى للمياه

 البنية أن إلى ينالمانح مجتمع أعده الذي األولى( )المرحلة األضرار احتياجات تقييم ويشير (.م2016 والبيئة، المياه

 بالغة ضرارأل تعرضت قد اآلبار قولوح المياه وخزانات الضخ ومحطات التوزيع أنظمة ذلك في بما للمياه، التحتية

 المياه وصول األضرار تلك عطلت وقد صنعاء.و زنجبارو تعزو عدن مدن في سيما وال والبلدات، المدن بعض في

 وبعض التحتية البنيةب لحقت التي األضرار مدى حول ا  تقدير األضرار احتياجات تقييم قدم وقد األربع. المدن هذه في

 إال قولية األدلة هذه كانت لو حتى ،ةالخدم ولوص تأثر مدى عن جتماعياال التواصل وسائل من الواردة المعلومات

 اندالع قبل الفترة خالل اليمن في العامة المياه توزيع شبكات كانت ،الواقع فيو  الخدمات. تدهور مدى حتوض أنها

 آالف أن حد إلى االنقطاع هذا زيادة إلى أدى الصراع أن غير ،مزمنة انقطاعات من تعاني بالفعل كانت الصراع

 المساجد من المياه على للحصول سعت حيث للمياه إضافية مصادر عن البحث إلى لجأت دالبال أنحاء جميع في األسر

 األمطار مياه حصاد أو الخاصة المياه نقل وايتات من المياه شراء أو الخير فاعلي يوفرها التي المياه خزانات من أو

 (.م2015 وآخرون، )المجاهد ،(م2015 )دوناغي،

 

 األولى المرحلة - األضرار احتياجات تقييم (:1) رقم مربعال

  

 المياه خزانات / أبراج التقييم شييملها التي الرئيسييية األصييول شييملت الصييحي، والصييرف المياه قطاع ألضييرار التقييم هذا في

 بارآلا شيييبكاتو والمكاتب والمباني الضيييخ ومحطات الصيييرف مياه معالجة ومحطات المياه وخزانات المياه ضيييخ ومحطات

 صيييور خالل من المدفونة األنابيب شيييبكات وظائف تقييم لصيييعوبات نظرا  و أدناه. الجدول في مبين هو كما المعالجة ومرافق

 عن المعلومات نأ إال المياه، خدمات تقديم أضيييييعفت قد الكهربائية بالشيييييبكة لحقت التي األضيييييرار ألن الصيييييناعية األقمار

  محدودة. كانت الصحي والصرف والمجاري الجوفية المياه إمداداتب لحقت التي األضرار

 96 و دوالر مليون 78 بين وعدن وتعز صنعاء في الصحي والصرف المياه بمرافق لحقت التي األضرار تكاليف تراوحت

 تقدير يمكن ال الميدان، إلى الوصول وصعوبة موثوقة بيانات وجود لعدم ونظرا   أدناه. الجدول في مبين هو كما دوالر مليون

 زنجبار. في الصحي والصرف المياه بمرافق لحقت التي األضرار تكاليف

  

 ةنيالمد بحسب الصحي والصرف المياه قطاع في األضرار تكاليف :جدول

 الصحي والصرف المياه

 مدينةال
 )دوالر تقدير أقل

 أمريكي(

 )بييياليييدوالر اليييتيييكيييليييفييية

 األمريكي(

 )دوالر تيييقيييديييير أعيييليييى

 أمريكي(

 27 24 22 صنعاء

 59 53 48 عدن

 11 10 9 تعز

 96 87 78 اإلجمالي

    

  ذلك. من أعلى تكون قد الفعلية األضرار تكاليف بأن العلم مع

  

 والصرف للمياه المحلية مؤسساتال من التقييم لهذا األضرار بياناتو الوحدة تكلفةو األساسية المعلومات معظم استقينا وقد

  وتعز. وعدن صنعاء في الصحي

  



7 

 

 ختلفلم وفقا   .المياه خدمات تواجه التي اإلضافية التحديات 

 التلفزيون/ ذلك في بما ية،اإلعالم والقنوات صادرالم

 )مصادر للمياه المحلية المؤسسات مع الصحفية المقابالت

 توقفت المياه مرافق من العديد أن إلى أشارت فقد ،متعددة(

 ليس م2015 خالل أوكلي جزئي بشكل الخدمات تقديم عن

 إمدادات وجود لعدم نظرا   ولكن مادية أضرار أي بسبب

 كبير ونقص طويلة لفترات الكهربائي التيار وانقطاع الوقود

 عداداتب والتالعب المياه، وسرقة يراداتاإل تحصيل في

 انقطاع بسبب الفنيين الموظفين غياب مستوى ارتفاعو المياه

 المرتبات.

 

 والحضرية الريفية المناطق في الماضية الخمس السنوات مدى على  الخاصة المياه وايتات أعمال ازدهرت وقد 

 المدن من العديد في المنازل إلى المياه توصيلل الرئيسي المصدر تعد الراهن الوقت في تعتبر حيث ،سواء حد   على

 أي مثل تعاني الخاصة المياه نقل وايتات أن من الرغم وعلى ومناخة. محويتالو وإب وتعز صنعاء فيها بما والبلدات

 من الوقود لشراء نسبيةال ميزةال من استفادوا قد أنهم إال الوقود، ونقص األسعار ارتفاع بسبب أخرى تجارية أعمال

 زيادة إلى األسعار من وغيرها الوقود أسعار ارتفاع أدى وقد (.م2015 )الشرماني، أعمالهم لمواصلة السوداء السوق

 أما الحديدة من مناطق في لاير 2000 الحرب قبل المياه وايت سعر كان" الضعف: من أكثر إلى ياهالم وايتات أسعار

 قبل لاير 4500 الحرب لقب المياه وايت سعر كان صنعاء فيو لاير. 8000 إلى المياه وايت سعر وصل فقد اآلن

 اإلنسان، حقوق )مستشار (،م2015 أوكسفام، منظمة") لاير 10,000 إلى السعر وصل فقد اآلن أما الصراع،

 م(.2015

   

  

 باألزمة شديداً  تأثراً  الصحي الصرف خدمات تأثرت كما 

 إعالمية لمصادر وفقا  و .المسلحة والصراعات السياسية

 التي الصحي الصرف أنظمة أعطال زادت فقد ،متعددة

 بسبب الماضية األربع السنوات خالل كبير حد إلى انهارت

 انخفاض إلى أساسي بشكل ذلك يعودو صيانة وجود عدم

 حاالت معظم وتحدث الموظفين. رواتب لدفع اإليرادات

 والحديدة حضرموت في الصحي الصرف قنوات تسرب

 بصورة الصحية المخاطر ارتفاع إلى أدى مما ،وعدن وتعز

 والذي والمائي الغذائي األمن انعدام لىإ ضافةإ المتزايدة،

 اليمنية. األسر غالبية على اليومي العبء أصبح

 

  

 اإلعمارمشاركة والرئيسية إلعادة ال المبادئ .4
  

 مباشر بشكل تسهم مزمن ضعف من تعاني الدولة مؤسسات أن حين في الصراع من مفرغة حلقة في اليمن يدور 

 في العنف من بمزيد ينذر مما الدولة، مؤسسات تقويض إلى بدوره العنف هذا أدى وقد العنف. من الحالية الجولة في

 اتفاق أي ألن المستدام السالم تحقيق فرص تضييق إلى أيضا   الوطنية المؤسسات إضعاف استمرار أدى كما المستقبل.

 وإعادة للتعافي خطة أي فإن ولذلك، االتفاق. هذا شروط يحمي قوي مؤسسي أساس وجود دون يصمد لن للسالم

 العاجلة اإلنسانية االحتياجات تلبية مع - الدولة مؤسسات تعزيز على أيضا   تركز وأن بد ال الصراع انتهاء بعد اإلعمار

 على فقط التركيز فيها يتم التي بالحاالت مليئة العالم أنحاء جميع من التجارب إن الصراع. أتون في االنزالق لمنع -

 التكلفة باهظة بفرص انتهت – المؤسسية التحوالت عن النظر بغض - الصراع بعد ما مرحلة في اإلنسانية اإلغاثة

 العنف. دائرة لكسر
 

 ،خالل الخدمات لتقديم وشموالً  استدامة أكثر طرق لدعم اليمن بشأن جديد تفكير إلى واضحة حاجة هناك وبالتالي 

 في التنمية شركاء يواجه الذي الرئيسي التحدي يتمثل السياق، هذا وفي الصراع. انتهاء بعد ومباشرة الصراع فترات

 والهشاشة للنزاع األساسية واآلثار األسباب معرفة بهدف ليس البلد لمساعدة ومبتكرة جديدة طرق إيجاد في اليمن

 المذكرات هذه فإن ولذلك، والتكيف. الصمود على واألسر المجتمعات قدرة تعزيز أيضا   المهم من أنه بل ،فحسب

 الحديدة في الصحي الصرف قنوات انفجار (:3) الشكل

 

  
: http://www.alwatanvoice.com/arabic/news المصدر

/2015/09/22/780938.html#ixzz4GRYzbdAK 

 

الشكل 4: المؤسسة المحلية للمياه في حضرموت تطلب من العمالء 

 تسديد فواتير المياه

 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news
http://nabahad.com/wp-content/uploads/2015/02/IMG_20150204_104127.jpg
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 االحتياجات تلبية على يركز جديدا   نهجا   تقترح النقل قطاع بشأن الحالية المذكرة فيها بما الشاملة، الخدمات تقديم بشأن

 تدريجيا ، الصمود على والقدرة الشمول تعزيز زيادة مع اليمن، في تضررا   األكثر المناطق في الخدمات لتقديم العاجلة

 الخدمية. سساتالمؤ فعالية وبالتالي

 

 اليمن في المياه قطاع تواجه التي اإلعمار إلعادة الرئيسية التحديات (:2) رقم المربع 

  

 .الصراعات من المزيد إلى تؤدي أن يمكن اع،صرال بسبب تفاقمت التيو المياه، ندرة إن •

 ،عائد بدون مقدمةال والمياه والنقل والطاقة الوقود توفر نقص التوريد سلسلة على المفروضة القيود تشمل •

 المصادر. ونضوب (الموظفين تغيب إلى تؤدي )التي الرواتب دفع عدمو السرقة زيادة ذلك في بما

 فيها مشكوك المياه ونوعية الخاصة المياه وايتات تكلفة ارتفاع •

 الصحي. لصرفوا المياه خدمات بانعدام الكوليرا وباء تفشي ارتبط •

 وحقول المياه وخزانات الضخ محطات ذلك في بما المياه توزيع بأنظمة لحقت التي المادية األضرار •

 .اآلبار

 المعالجة ومرافق الضخ محطات تشغيل توقف إلى والكهرباء الوقود إمدادات نقص أدى •

 السوداء األسواق في النفطية المشتقات من الصحي والصرف للمياه المحلية المؤسسات مخصصات بيع •

 المنتجاتو الكلورو المياه عداداتو السيارات ذلك في بما المحلية المؤسسات ممتلكات وسرقة التخريب •

 النحاسية. الكهربائية الكابالتو الصحي الصرف قنوات وأغطية النفطية

 المياه. بنقل تقوم التي المياه وايتات على وخطرا   صعوبة يمثل الذي األمر الحواجز انتشار •

 الكهربائي. التيار انقطاع حال في والمعالجة الضخ ومحطات اآلبار لتشغيل احتياطية مولدات وجود عدم •

 اإلنتاج. ومحطات لآلبار غيار وقطع احتياطية معدات وجود عدم •

 الطوارئ حاالت في دعمك استخدامها يمكن التي اآلبار نقص •

 الطارئة االحتياجات لمواجهة األموال كفاية عدم •

  

  

 الحضرية المناطق في الصحي والصرف المياه
 

 ألضرارل اتتقدير الدولي للتعاون األلمانية الوكالة نفذتها التي االضرار تقييم ودارسة واالحتياجات االضرار تقييم قدم

 (1) رقم مربعال )انظر المدن من العديد في الحضرية المناطق في الصحي والصرف للمياه التحتية بالبنية لحقت التي

 الدولي(. للتعاون األلمانية الوكالة نفذتها التي االضرار تقييم دارسة (2) رقم والمربع واالحتياجات االضرار تقييم

 لتحديد المؤسسي لوضعل سريع تقييم إجراء إلى حاجة هناك أن كما ،التقديرات هذه تأكيد إلى حاجة هناك تكون سوف

 لشراء الصحي والصرف مياهلل العامة المؤسسة أو الصحي والصرف ياهللم المحلية مؤسساتال في المتوفرة اتالقدر

 مشاريع مع كبير حد إلى تتعامل متخصصة مشتريات وحدات محليةال مؤسساتال من العديد ولدى الفورية. االحتياجات

 القدرات. تمتلك الوحدات هذه تزال ال وقد المانحين،

 

 محلية مؤسسة عشر اثني في األضرار تقييم اليمن: (:3) رقم المربع

  

 الصحي والصرف المياه نظام واحتياجات حالة عن م2016 عام الدولي للتعاون األلمانية الوكالة أجرتها دراسة كشفت

 الصحي. والصرف للمياه محلية مؤسسة عشرة اثنتي شملت مسحية دراسة إلى استنادا   اليمن، في الحضرية المناطق في

 في كبير نقص مع للغاية صييعب واقتصييادي اجتماعي ووضييع مكان كل في داخليا النازحين من للغاية كبير عدد وهناك

 الصيييرف وخدمات مياه على يحصيييلون ال الناس من كبير عدد هناك أن كما األسيييعار. وارتفاع األسييياسيييية االحتياجات

 المتوفرة رصدةاأل استفادو سلبي نقدي بتدفق يتسمو لغاية، صعبا   أمرا   يعتبر العامة الخدمات وضع إن .مناسبةال الصحي

 ،المدينة حسييياباتوال سيييددةالم غير االلتزامات من مرتفعة ومسيييتويات الميزانية في ونقص مصيييرفيةال الحسيييابات في

 دفع عدم إلى الصييييييعب النقدي الوضييييييع ىأد لذلك، إضييييييافة  المانحة. الجهات تحويالتو المالية التحويالت وتجفيف

 توقفت حيث واسييييع بشييييكل ونهب مادية أضييييرار وحدثت أعمالهم. في يداومون الموظفين من العديد يعد ولم المرتبات

 إمدادات وصييييول انقطاع تزايد إلى أدى مما واسييييع، نطاق على لتدمير الشييييبكات تعرضو العمل عن اآلبار من العديد

 كل في تقريبا   التوسيييع وعمليات االسيييتثمار أنشيييطة توقفت فقد وبالتالي عوائد. دون ذهبت التي المياه كمية وزيادة المياه

 مكان.
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 عام: بشكل المطلوبة الفورية اإلجراءات

 والوقود اإلمدادات وشراء الرواتب لدفع فورية نقدية دفعات •

 الرئيسية األضرار إصالح •

 والمضخات اآلبار تأهيل إعادة •

  الصيانة قدراتو التشغيل معدات تجهيز إعادة •

 المكاتب بناء إعادة •

 الصحي والتثقيف الطارئ الصحي الصرف خدمات توفير •

  

 والهياكل البشرية والموارد والمالي اإلداري التقييم اليمن: في المياه قطاع  .م2016 االضرار تقييم دراسة المصدر:

 إشبورن / صنعاء فنيال للتعاون األلمانية وكالةال لها. التابعة والمرافق للمياه محلية مؤسسة عشر اثني في التشغيلية

  

 الريفية المناطق في الصحي والصرف المياه
 

ً  أمراً  الالمركزية( نظام و/أو المحلية السلطة )نظام المحلي النهج يعتبر  الدعم إلى حاجة هناك ستكون حين في أساسيا

 الوكاالت من وكالة كل تمتلكها التي القدرات لتحديد سريع مؤسسي تقييم إجراء الالزم من فأنه ولذلك المركزية. الوكاالت من

 العامة(. األشغال وبرنامج للتنمية االجتماعي والصندوق الريف مياه لمشاريع العامة )الهيئة المطلوب التدخل ونوع الرئيسية

 والمنظمات أوكسفام ومنظمة األطفال رعاية ومنظمة اليونيسيف، )منظمة اآلخرين األطراف كافة مع العمل كذلك ويجب

 للقيام المديريات المحافظات/ مستوى على عمل فرق لتشكيل الوكاالت هذه تحفيز وينبغي وغيرها(. الحكومية غير المحلية

 لتيا األدوار تحديد مع التنفيذ، (3) اإلعمار وإعادة للتعافي برنامج إعداد (2) االحتياجات تحديد في المشاركة (1) يلي: بما

 مجال في ومهاراتها الميدان في التنفيذو مشترياتال مجال في منها كال قدرا بحسب الوكاالت من وكالة كل بها تقوم

 حين في التوريد، العامة األشغال مشروع يتولى :يلي كما يكون أن يمكن للتنفيذ محتمل ترتيب ثمة  المطلوبة. التكنولوجيا

 االجتماعي الصندوق يتولى بينما ،الضخ شبكاتب االهتمام العامة األشغال وبرنامج ريفال مياه لمشاريع العامة الهيئة تتولى

 للتنمية االجتماعي صندوقال يتولىو األمطار، مياه حصاد مثل أخرى بتقنيات تعمل التي المياه شاريعبم االهتمام للتنمية

 الصحة مع والربط المجتمع حشد بعملية قيامال الحكومية غير والمنظمات )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم ومنظمة

 القدرات. بناء وإعادة المحلي المستوى على التقارير رفعو والمتابعة والتغذية

 

ً  العمل المانحة والجهات الحكومة على يتعين حيث األمن إلى حاجة هناك وستكون  ميت أن ويجب .البداية منذ معا

 .سواء حد   على والمحلي المركزي مستويينال على ممكن، قدر بأقصى الحكومة مع والبرامج الطريقة على االتفاق

 الشراء عملية ودعم التمويل وتقديم إعدادها ند مسبقا   البرامج لتقييم مستعدة تكون أن المانحة الجهات على وسيتعين

 أقصىب تسهمو مع تتوافق القصير المدى في عمالاأل أن ضمان المانحة الجهات على وسيتعين ممكن. وقت أقرب في

 الوطنية االستراتيجية ضمن الريفية المناطق في الصحي والصرف لمياها قطاعل األجل طويلة رؤيةال في ممكن قدر

 االستثمار. وبرنامج الصحي والصرف للمياه

 

 : المدى القصير إلى المتوسطما  د  ق   الطريق .5
 

 والترميم اإلعمار إلعادة والمتوسط القصير المدى على

  

 في تعمل التي )اليونيسيف( للطفولة المتحدة األمم منظمة )مثل الميدان في المتحدة األمم وكاالت مع العمل إن .1

 القدرة لديها المتحدة األمم وكاالتف الطوارئ. أنشطة لتنفيذ البنك( )مثل األطراف متعددة وسيلة هو المياه( قطاع

 مع جيدة بعالقات أيضا   اليونيسف تتمتع المثال، لسبي على الهشة. األوضاع في االئتمانية المتطلبات إدارة على

 هامة تعتبر التي المجتمعية المشاركة خالل من جيد بشكل وتعمل اليمن، في المياه قطاع في العريقة المؤسسات

 سالسل من القصوى واالستفادة اليمن، في الشحيحة المياه موارد على اإلشراف ذلك في بما االستدامة حيث من

 ببناء ذلك وبموازاة الوقت نفس في والقيام اإلنسانية باألنشطة بالقيام أيضا   اليونيسف تسمح كما ائمة.الق التوريد

 ا  ضروري ا  أمر يعد ما وهو المؤسسي، التوازن تحقيق على الحفاظ في والمساهمة المائي األمن من أفضل مستوى

 الصراعات خالل االجتماعي النسيج على ظالحفاو المؤسسات لعمل رئيسيا   وعامال   المؤسسات عمل على للحفاظ

 اليمن. في نشهدها التي تلك مثل مداأل ويلةط
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 ،وبناء الخدمات، لتقديم مبتكرة بترتيبات ارئةط أنشطة تصميم المهم من المؤسسية، القدرات بناء إعادة وبغية .2

 الرسمي( وغير )الرسمي الخاص والقطاع الحكومية غير والمنظمات المحلية المؤسسات ممكن، قدر بأقصى

 العالمية التنمية تقرير يشير ،اشةالهشب يتسم وضع ظل وفي .المفقودة القدرات بناء إعادة أو المحلية والمجتمعات

 على العمل فإن النحو، هذا وعلى .المؤسسية القدرات بناء لترميم/إعادة الالزم الوقت تحديد ضرورة إلى (م2011)

 المحلية الجهود من مزيجا   يتطلب والريفية الحضرية المناطق من كل في الصحية اتالخدم وتقديم المياه إمدادات

 وعلى األحواض مستوى على التعاون إلى إضافة الالمركزي، أو المركزي المستوى من والمالي فنيال والدعم

 عامة. بصفة القطاع في الموارد مستوى

 

 على طبيعي بشكل يعمل البلد، جغرافية معظم مثل القطاع، أن تبين عامة بصفة اليمن في المياه تجربة أن الواقع

 بحكم المواطنون عاد وقد األحيان، من كثير في المركزية السيطرة تنجح ولم والالمركزي. المحلي المستوى

 المياه نقص مع الناس تكيف حيث الصراع أثناء أيضا   ذلك لوحظ وقد التقليدية. المحلية الحلول إلى الواقع األمر

 أقل قدرة لديهم لمن الحكومية غير والمنظمات الرسمي غير الخاص القطاع استخدام خالل من الصحي رفوالص

 الطارئة األعمال لتنفيذ المطلوبة – والمالية الفنية الناحيتين من - المحلية القدرة أن بيد الخدمة. تكاليف تحمل على

 فنيال الدعم تقديم في أخرى مرة دوره ؤديي أن تطيعيس فإنه المركزي، المستوى تعافي بمجرد لذلك، كافية. ليست

 كوكيل عملت أن المتحدة األمم وكاالت تستطيع المركزي، المستوى تعافي قبلو المحلي. المستوى على والمالي

 والمساهمة الدعم تقديمل والمشاريع المانحة لجهاتل المالية القدرات خالل ومن ةالفني القدرات بشأن المحلية للوكالة

 القطاع مثل الرئيسية الفاعلة الجهات مع بالفعل تعمل المتحدة األمم وكاالتف المحلي. المستوى قدرة على الحفاظ في

 المجتمعاتو المحلية والمؤسسات الحكومية غير والمنظمات (المياه نقل وايتات) المتنامي المحلي الخاص

 والحاجة المياه شحةل نظرا   للمياه كفاءة األكثر االستخدام ضمان المهم من ناليم حالة وفي المستخدمين، جمعياتو

 المائية. الموارد استنزاف من الحد إلى

 

 خاص قطاع إلى الرسمي غير الخاص القطاع من االنتقال :اإلجتماعي العقد إستعادة في اإلسهام إلى الحاجة  .3

 الموارد. وحماية للمواطن المقدمة المياه نوعية تحسين أجل من الرسمية المؤسسات مع بالتنسيق يعمل منظم

 الضروري من ،األسر من آلالفا إلى المياه خدمات قديمت في بالفعل يشارك الخاص القطاع أن حقيقة إلى وبالنظر

 جهةال مع التعاون المياه نقل وايتات على السهل من يجعل مما المياهب الخاصة الخطط وضع عملية في إشراكه

 للمياه المحلية اتمؤسسال آبار من المياه نقلل المياه نقل وايتات مع شراكة قامةإ والتنظيم. الرقابة عن المسؤولة

 والذي الدولي البنك من الممول اليمن في المياه قطاع دعم مشروع إطار فيف معقولة. بتكلفة لعمالءا على عرضهاو

 ووزارة ،الراحل العاصمة أمين قيادةب صنعاء في رائدة مبادرة تنفيذ المقرر من كان سابق، وقت في إغالقه تم

 دربةوم منظمة مياه وايتات إلى الرسمية غير الفردية المياه وايتات من لالنتقال المحلية والمؤسسة والبيئة المياه

 المحلية المؤسسات فيها تعمل ال التي للمناطق المياه خدماتل المزود الطويل إلى المتوسط المدى في تصبح أن على

 جودة بضمان الرؤية هذه تسمح ذلك|، على بناءو الريف. مياه لمشاريع العامة والهيئة الصحي والصرف للمياه

ثل مناطقال واختيار للمواطنين المقدمة مياهال  الصرف مياهب) الجوفية المياه موارد تلوث لتجنب المياه لضخ ىالم 

 التلوث(. مصادر من وغيرها معالجةال غير الصحي

 

 الخدمات. لتقديم الرسمي( )غير الخاص القطاع مع العمل :(3) رقم المربع

 

 طرقا   استكشاف على المياه قطاع في أخرى( مانحة وجهات الدولي البنك من )الممولة المشاريع من العديد عملت

 قدمتو  وغيرها. وغزة الغربية والضفة وليبريا سيراليون في المثال سبيل على ،المياه نقل وايتات مع للعمل مختلفة

 تشمل المياه. وتوصيل مدادإ سلسلة في السوق الخاص/ القطاع خدمات شمول يةكيف بشأن مفيدة دروسا   التجارب تلك

 مياه مشاريعل العامة الهيئة / المحلية المؤسسات تستطيع (1) :يلي ما القصير المدى على اتخاذها يمكن التي الخطوات

 / المحلية المؤسسات تستطيع (2) الحكومة موظفي مضايقة نم المشغلين منع وبالتالي التسجيل، عملية تسهيل الريف

 المياه خزانات في االستثمار على الخاص القطاع لتشجيع مواتي عمل إطار توفر أن الريف مياه مشاريعل العامة الهيئة

 غير المنظمات / الريف مياه مشاريعل العامة الهيئة / المحلية المؤسسات تستطيع (3) والمضخات والسيارات

 جمعيات وتمكين ،المياه وبيع لشراء منافسة خلق خالل من لمياهل أسواق تطوير في المساعدة الحكومية/الشركاء

 يمكنهم التي األسعار بأفضل الحضرية المناطق إلى الريفية المناطق من المياه نقل لىع التفاوض من المياه مستخدمي

 بشأنها. التفاوض
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 تركز أن الحضرية المناطق في الصحي صرفوال المياه خدمات تستطيع التحتية، البنية أنشطة بنوع يتعلق وفيما .4

 تحت العامة الصحة تهدد التي المخاطر وضعو األساسية الخدمات تقديم الستعادة المستهدفة المناطق بعض على

 المناطق في األساسية الخدمات إرساء إلعادة األولى الخطوات تدعم أن اإلجراءات من مجموعة شأن ومن المجهر.

 أن أيضا   يتعين كما الكوليرا. انتشار مثل العامة الصحة تهدد التي مخاطرال من كبير حد إلى تقلل أنو الحضرية

 وشروط العاملة اليد على القائمة األعمال خالل من األجل قصيرة عمل فرص تخلق بحيث تاإلجراءا تصمم

 توفير (1) :يلي ما المحتملة اإلجراءات تشمل العمالء. حصر مثل المادية غير ألنشطةل الماهرة شبه العمالة

 ضوقر تقديم يتم ،اآلنية النقدي التدفق مشاكل لمعالجة - الكيميائية والمواد والكهرباء للموظفين مؤقتة إيرادات

 ويتم واحدة. سنة فترة مدى على المستقلة الخدمية المرافق المحلية/ للمؤسسات إلى فوائد بدون التكاليف ةمتكرر

 التكاليف استرداد إدارة (2) ،احتياجاتها معرفةل فردية بصورة المستقلة الخدمية المرافق المحلية/ لمؤسساتا تقييم

 تستهدف التكلفة منخفضة األجل قصيرة إجراءات خالل من كلفةال استرداد إنشاء عادةإل دعمال تقديم مباشرة –

 األجل متوسط أعمال برنامج متبوعة (،الفواتير إصدار أنظمة وتحسين العمالء حصر )مثل التجارية الخسائر

 إلى وما نابيباألو والمضخات اآلبارو الحيوية التحتية لبنىل الطارئة اإلصالح أعمال) فنيةال الخسائر لمعالجة

 واسعة بديلة آلية الشاحنات بواسطة نقولةالم المياه أصبحت - وإدارتها المياه وايتات تعبئة محطات (3) ،ذلك(

 المحلية المؤسسات تقدم المياه، نقل عربات توفرها التي المياه نوعية تحسين أجل ومن .المياه لتوصيل االنتشار

 - االحتياطية الطاقة (4) و ،والمدن البلدات في العملية وتنظيم الخاصة وايتاتال هذه تعبئةل محطات إلنشاء الدعم

 عالية الصغيرة الديزل مولدات استخدام يجري الكهرباء توليد مرافق لها تعرضت التي الواسعة األضرار مع

 المديين على المنخفضة التكلفة ذات البدائل ودعم تقييم وسيتم الصحي. الصرف مياه ومعالجة المياه لضخ السرعة

 .محددة مناطق في الشمسية بالطاقة المياه ضخ استخدام خيارات تقييم سيتم المثال، سبيل على ،والمتوسط القصير

 

 بناء وإعادة الريفية المجتمعات في األمراض تفشي لمنع المتضررة الريفية المياه اتإمداد شبكات تأهيل إعادة .5

 ذلك في بما المجتمعي، المياه مشروع تأهيل إعادة على التدخالت تركز أن ويمكن الريفية. المناطق في العيش سبل

 الوسائل أكثر بين من العمل فرص خلق مشاريع وتعد ذلك. إلى وما التوصيالتو المياه وخزانات واألنابيب اآلبار

 ستغاللا على تعمل فهي الصراع، انتهاء بعد مباشرة   السالم على والحفاظ المحلية المجتمعات الستقرار الفعالة

 السوق. مع ومتناسبة ثابتة أجور وفق العمالة األيدي عرض الستيعاب الخاص القطاع نشاط عودة حتى الوقت

 تأهيل إعادة ذلك في بما - الريفية المناطق في للمياه التحتية البنية إصالح (1) :يلي ما المحتملة األنشطة وتشمل

 في سيما ال - مياهلل مشتركة خزانات توفير  (2) الصراع أثناء تضررت التي المياه إمدادات شبكات مكونات

 الريفية المياه لمشاريع قصيرة لفترة الوقود توفير في ةمساعدال تقديم (3) والمخيمات النازحين اتتجمع مناطق

 توفير في المساعدة تقديم (5) النازحين الصراعات/ من المتضررة المحلية للمجتمعات بالشاحنات المياه نقل (4)

 المعالجة خدمات توفير  (6) المياه، يعمشار/ للمياه المحلية لمؤسساتل والصيانة التشغيل وتكاليف الغيار قطع

 تضررت التي نابيباأل شبكات أو بديلة مياه مضخات توفير  (7) ،الريفية المناطق يف المياه مصادر وتعقيم بالكلور

 تنفيذها. استكمال يتم لم التي المياه مشاريع استكمال (8الصراع) بسبب
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 المؤسسية الترتيبات وصف :1 الملحق
 

 المستوى على لمياهل وهيئة والري، الزراعة ووزارة والبيئة المياه وزارة :الوطني المستوى على رئيسيتان وزارتان هناك 

 .البالد مستوى على المياه موارد األحيان بعض في تدير التيو المائية، للموارد الوطنية الهيئة وهي المتوسط،

  

 للمياه العامة والمؤسسة مائيةال للموارد الوطنية الهيئة فروع تشمل األقاليم المحافظات/ مستوى على المنفذة الوكاالت 

 لجان تعتبر والري. الزراعة وزارةو (والبيئة المياه لوزارة التابعة) الريف مياه لمشاريع العامة والهيئة الصحي والصرف

 العمل. خطط وتنفيذ باألحواض المتعلقة المياه هيئات جميع أعمال تنسيقل هامة مؤسسات المائية األحواض إدارة

 

 المناطق في األسر من %95 حواليل خدماتها تقدم مستقلة مياه مرافق 10 و للمياه محلية مؤسسة 23 حوالي هناك 

 والريفية. الحضرية المديريات في المحلية اإلدارة لوزارة التابعة المحلية المجالس مع جنب إلى جنبا   وتعمل ،الحضرية

  

 ال وتوصيلها. ونقلها المياه بضخ يقومان اللذان المياه نقل وايتاتو اآلبار أصحاب رئيسية بصفة الخاص القطاع يمثل 

 تقدما   الصحي والصرف للمياه محليةال اتوالمؤسس والبيئة المياه وزارة تحقق ولم رسمي، هيكل الخاص القطاع لدى يوجد

 الستبقاء قانونية روطش أيضا   وهناك الحضرية. المناطق في المياه خدمات لتوفير الخاص القطاع مع شراكة إقامة في كبيرا  

 في الحكومة تدخل توقع مع ضعيفة، مناسب سعر دفع على الناس قدرة بأن الشائع المنظور منطلق من الحاليين، الموظفين

 )اإلسكوا(، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم )لجنة المنخفض الدخل أصحاب لحماية أسعار فرض

 (م2013 )ساهولي،

 

 بما المياه قطاع في تشارك التي الربحية غيرو األهلية جمعياتال من واسعة مجموعة ما حد   إلى المدني جتمعالم ويمثل 

 اآلبار مستوى على المياه مستخدمي ومجموعات الفرعية األحواض مستوى على المياه مستخدمي جمعيات ذلك: في

 تحصيلو قواعدال تنفيذو وضع من المياه مستخدمي جمعيات تمكين يتم لم المهنية. والجمعيات المناطق وأبناء والمجتمع

 المياه مستخدمي جمعيات من العديد نشئتأ   (.م2009 وطه )برونز للمياه المجتمعية دارةاإل واستدامة كفاءة لتعزيز الرسوم

 واضح. عمل ونطاق موحدة مهام دون

 

 وتطوير تنظيم عن مشتركة بصورة تانمسؤول المائية للموارد وطنيةال الهيئةو والبيئة المياه وزارة فإن للقانون، ووفقا 

 وزارةل يحق المحلية، اإلدارة ووزارة والري زراعةال وزارة مع وبالتشاور .والسياسات الخطط وضعو المائية الموارد

 المياه أحواض إلدارة انلج تشكيلو للمياه الوطنية االستراتيجية إعداد المائية للموارد الوطنية الهيئةو والبيئة المياه

 تنظم التي لوائحوال السياسات صياغة مسؤولية والري الزراعة وزارة تتولى القطاع، مستوى وعلى المائية. والمناطق

 مسؤولية أيضا   بيئةوال المياه وزارة تتحمل كما للمياه. الوطنية والخطط السياسات مع يتماشى بما الري مياه استخدام

 للقطاعات المياه إمدادات وجميع عامة(ال خدميةال )المرافق الصحي والصرف للمياه المحلية المؤسسات على اإلشراف

 أحواض إلى البلد تقسيم المائية للموارد الوطنية الهيئة المياه قانون يخول الحوض، مستوى وعلى والصناعية. منزليةال

 .مائية ومناطق مياه

 

 المستخدمين جميع بين المياه موارد توزيع عن رسمية مسؤولية والبيئة المياه وزارة تتحمل :واالزدواجية التداخل بعض 

 من العكس وعلى المياه(. موارد من 100%) المائية للموارد الوطنية الهيئة طريق عن المياه سياسات جميع وصياغة

 خالل من الريب الخاصة بالمياه المتعلقة ائيةالم سياساتال صياغة في محددة مسؤولية والري الزراعة وزارة تتحمل ذلك،

 لما المتلقية الجهة سوى ليست والري الزراعة وزارة فإن النظرية، الناحية ومن األراضي. واستصالح الري قطاع

 استخدام إجمالي من %90 نسبة يشكل الري ألن نظرا   ولكن المائية، للموارد الوطنية والبيئة/الهيئة المياه وزارة ستخصصه

 )ورد (،م2009:19 )زيتون، م(،2010 : 4 ،)الحريثي نظري إشراف مجرد يبقى والبيئة المياه وزارة إشراف فإن المياه،

 .م(2014: 150 و 38 )الغرباني، (،م2007 وآخرون،
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 الحضرية المناطق في الصحي والصرف المياه

 ةالمؤسس قبل من محافظة 22 البالغة المحافظات في والبلدات المدن في مياهال إمدادات تدار كانت ،م1997 عام قبل 

 أنحاء جميع في المنتشرة الفرعية المكاتب من العديد توجد حيث للغاية، مركزيا   إداريا   نظاما   للمؤسسة نوكا .للمياه ةالعام

 تعرفةال وكانت واضحة ولوائح قواعد وجود وعدم الخدمات انقطاعو األساسية الهياكل ضعف بسبب تعرقلت أنها إال د،البال

 (.م2007 وآخرون، )ورد (،م1996 )كالبرماتن، كبير بدعم تحظى

 

 تطبيق بشأن الدولي البنك من الفني الرأي على بناء الوزراء مجلس من قرارا   الحكومة أصدرت ،م1997 عام وفي 

 )اإلسكوا(، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم نة)لج الحضرية المناطق في المياه قطاع في الالمركزية

 المحافظات مستوى على عامة مرافق بإنشاء تدريجيا   الحكومة قامت ذلك، على وبناء   (.م2013 )ساهولي، (.م2011

 في الرئيسية البلداتالمدن/ عواصم م2011 عام بحلول غطت التيو الصحي والصرف مياهلل المحلية المؤسسات تسمى

 17 و مستقلة كيانات لها فرعا   13) عشر خمسال المحافظات هذه ضمن مديرية 30 تغطي فرعا   30 فتحتو محافظة 15

  (.م2009 وآخرون، )ورد مستقلة( غير كيانات ذات فرعا

 

 الصحي الصرفو لمياهل المحلية لمؤسساتل المستقلة الخدمية المرافق على ةالمحافظ محافظ يرأسه إدارة مجلس ويشرف، 

 النظرية، الناحية ومن .والبيئة المياه وزارة قبل من عليها للموافقة التسعيرة وضعو الموظفين تعيين صالحية يمتلك والذي

 وآخرون، وارد) الحضر سكان إجمالي من %95 حاليا   تخدم وفروعها الصحي والصرف للمياه المحلية المؤسسات فإن

 المناطق في السكاني النمو يواكب لم الخدمة في التوسع ألن نسبيا   صغير التغطية مستوى يزال ال ذلك، ومع م(2009

  .م(2006 الدولي، البنك) الحضرية

 

 دعما   وتتلقى محافظاتها، في للمياه الرئيسية المحلية المؤسسة إلى للمياه المحلية للمؤسسات المستقلة غير فروعال تنتمي 

 محافظات لسبع الصحي والصرف للمياه العامة لمؤسسةل فرعا 16 ـب الحكومة احتفظت ذلك، على عالوة   .هامن ماليا  

 وآخرون، )ورد الحضر سكان إجمالي من فقط %5 تغطي والتي للمياه، محلية مؤسسات فيها توجد ال أخرى وبلدات

 م(2009

 

 للمياه التالية األهداف (م2009 في المحدثة ،م2004) المياه لقطاع االستثماري والبرنامج الوطنية االستراتيجية تضمنتو 

 :الحضرية المناطق في الصحي والصرف

 الخدمات تقديم في الخاص القطاع وإشراك االستثمار خالل من الحضر سكان جميع حصول فرص زيادة (1)

 السواء على خارجية بمصادر واالستعانة

 معقولة وبأسعار ماتالخد استدامة على الحفاظ مع تجاري أساس على المرافق وضع (2)

 .معقولة بأسعار الخدمات على الفقراء صولح ضمان (3)

 

 الريفية المناطق في الصحي والصرف المياه

  في المنزلي لالستخدام المياه مشاريع بناء ذلك في بما ،الريفية التنمية عن المسؤولية حكوميةال الجهات من دعد ولىتت 

 األشغال ومشروع للتنمية االجتماعي والصندوق الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة هي الهيئات وهذه الريفية. المناطق

 تنمية في ضا  أي المانحين من العديد ويشارك لمحافظات.ا في ةالمحلي لساالمج خالل من المحلية اإلدارة ووزارة العامة

 الهيئة مسؤولية تتمثلو واليابان. وألمانيا وهولندا واليونيسيف الدولي البنك ذلك في بما الريفية المناطق في المائية الموارد

 للعمل المانحة والجهات العامة األشغال وبرنامج للتنمية االجتماعي الصندوق جهود تنسيق في الريف مياه لمشاريع العامة

 الدولي، للتعاون يةاليابان وكالةال) ،م(2008 فولتو،و )هيون المستدامة الريفية التنمية لتحقيق تكامليةو عاونيةت بطريقة معا  

 أ(. م2006 الدولي، )البنك م(،2007

 

 في يعملو .محافظات عشر في فروع 10 و صنعاء في الرئيسي المركز من الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة تتكون 

 للتعاون اليابانية الوكالة) الفروع في الباقون عملي بينما الرئيسي، مركزال في يعملون موظفا   280 منهم ،موظفا   525 الهيئة

 المانحة الجهات من الفنية المساعدة الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة تلقت الماضي، العقد وخالل م(.2007 الدولي،

 التي المياه مشاريع من المئات تنفيذ تم وقد المحافظات. فروع إلى رئيسيال ركزالم من مهاما بعض ونقل وظائفها لتعزيز

 للتنمية، االجتماعي والصندوق العامة األشغال وبرنامج المحلية المجالس مع بالتنسيق المانحة، والجهات الحكومة تمولها

 (.م2013 ،والري الزراعة وزارة)
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 الحكومة أعادت والكافية، النظيفة المياه إمدادات لىع الريفية المناطق سكان صولح زيادة إلى الرامية جهودها إطار وفي 

 في المياه مشاريع تطوير على لتركيزل والبيئة المياه وزارة إطار في الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة توجيه بإعادة

 في المنزلي لالستخدام المياه مشاريع إقامة في يفالر مياه لمشاريع العامة لهيئةل الرئيسية المهمة وتتمثل .يةالريف المناطق

 كما المجتمعية. المنظمات خالل من التكاليف تقاسم آلية وعلى للطلب االستجابة على يرتكز نهج أساس على الريفية المناطق

 المناسبة وجياالتكنول اختيار في المحلية المجتمعات إشراك أجل من المياه مستخدمي مجموعات إنشاء زيعزت على تعمل أنها

 عرضت الحاالت بعض وفي النجاح: بعض إحراز وتم مستدامة. بطريقة التنفيذ بعد تهاوإدار اريعالمش تنفيذ في والمشاركة

 من العديد من تعاني الهيئة التزال ذلك، ومع المشروع. تكاليف إجمالي من %40 بنسبة المساهمة المحلية المجتمعات

 والقدرة الخبرة إلى تفتقر التي المحلية المجالس مع والتفاعل ؤهلينالم غير الموظفين عدد زيادة ذلك في بما التحديات،

 الدولي للتعاون اليابانية )الوكالة والخبرة لتمويلا توفير في الرئيسي ركزالم على واعتمادها مشروع، أي تنفيذ على

 طولية مقاربات دعمت الغالب في كانت الريف لمشاريع امةالع الهيئة أن حيث الخصوص، وجه على لكن م(.2007،

 والخدمات المضخات وتوريد الثانية سنةال في المواسير تركيب ويتم سنة خالل اآلبار حفر يتم المثال، سبيل )على ومجزأة

 للتحول )اآلخرين؟( بنكال مشورة مؤخرا   الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة اتبعت وقد .(وهكذا الرابعة أو الثالثة السنة في

 االستثمارات. مالءمة وضمان المياه خدمات تقدم مفتاح( )تسليم مكتملة مشاريع تسليم نهج على والتركيز

 

 سيما وال المحلية، الموارد باستخدام المياه مشاريع بناء على المانحة، الجهات من بتمويل العامة، األشغال برنامج يركز 

 بعدو لشرائها، الريف مياه لمشاريع العامة الهيئة مع تنسق المياه، ومواسير بالمضخات المياه مشاريع ولتجهيز العمالة.

 ويتبع المشاريع. وإدارة لتشغيل المحليين المستفيدين تدريب ثم تركيبها عن مسؤوليةال العامة األشغال برنامج يتولى ذلك

 مؤخرا   شاركو المياه، مشاريع تنفيذ في العامة األشغال مشروع هايتبع التي اإلجراءات نفس للتنمية االجتماعي الصندوق

 المشاريع وتجهيز اآلبار حفر خالل من صغيرة مياه مشاريع وإنشاء األمطار مياه حصادل صغيرة مشاريع بناء في

 الالزمة. (نابيب)األ مواسيروال المضخاتب

 

 ياالستثمار البرنامجو الوطنية الستراتيجيةا أولويات أهم أحد يعتبر وضمانها الريفية للمناطق المياه إمدادات توفير إن 

 المناطق سكان من نسمة ماليين 5 من ألكثر المياه خدمات توفير في يتمثل م2004 عام في الهدف كان فقد .المياه لقطاع

-م2009) لمحدثةا المياه لقطاع ياالستثمار البرنامجو الوطنية الستراتيجيةا حددت وقد م.2015 عام بحلول الريفية

 هو ذلك من والهدف م.2015 عام بحلول %62.5 إلى لبصل الريفية المناطق إلى المياه اتإمداد توفيرل هدفا   م(2015

 كان كما المساواة. قدم وعلى عادلة بطريقة مالئم صحي صرف نظام مع ميسورة بأسعار للمياه مستدامة إمدادات توفير

 االستجابة نهج خالل من المجتمعية المشاركة وتعزيز الريفي المجتمع مع يتناسب زيةالمرك آليات نظام وضعل أيضا   الهدف

 أقل. بتكلفة االحتياجات تلبي التي المناسبة التكنولوجيا باختيار قيامهمو المشاريع، تنفيذ في للطلب

 

 للمياه التالية االهداف م(2009 المحدثة م2004) المياه لقطاع ياالستثمار البرنامجو الوطنية الستراتيجيةا تتضمن 

 الصحي: والصرف

 لالستثمار شفافة عملية تطبيق مع لفقراء،ا مصلحة تغليبو االستثمار زيادة مع التغطية في السريع التوسع (1)

 الالمركزية. اتوالموافق

 يسورة.م بأسعار مستدامةو شاملة الخدمات جعل (2)

 التنفيذ تحسين (3)

 المحافظات فروع إلى الالمركزية نحو الخدمات هذه عن المسئولية ونقل الريف مياه لمشاريع العام الهيئة إصالح -

 .(المشاريع من %90 من أكثر بوضع معا   قاموا )الذين العام القطاع في الثالثة الخدمات مقدمي بين مشتركة نهج -

 


