اجلمهورية الومنوة
وزاره املواه والبوئة

الوضع املائي ودراسة تقييم االضرار
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قائمة
احملتويات

.1

المقدمة

 -1خلفيت عاهت
 الوولع والسكاى
 الوظع الوائٌ
 خذهاث الوَاٍ والصشف الصحٌ
 سواث اداسة الوَاٍ

 -2الوضع السياسي والوياٍ
 -3الدراست التقييويت لوياٍ الحضر
 -4هجووعت العول

اليوي  :بمد مصنف ضمن المناطق الجافة وشبو الجافة .معدل بخر عالي2000 :مم/سنة

اليمن

حمائك وأسلام عاهت

المساحة 527,970 :كم2
 المساحة المزروعة 1,2 :مميون ىكتار
عدد السكان 24 :مميون نسمة
معدل النمو السكاني%3,5 :
 توزع السكان %75 :ريف
اليطول المطري:
من  50إلى  700مم/سنة

المتوسط 200مم/سنة

تركز سكاني شديد في
أماكن محددة ضغط على
الموارد والخدمات في نفس
الوقت

حقائق وأرقامً :صَب الفشد هي الوَاٍ الوتاحت سٌوٍا
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نصيب الفرد سيصل
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حقائق وأرقام :التغطَت بخذهاث الوَاٍ والصشف الصحٌ

التغطية بخدمات مياه الشرب

حعش
سٍف

56%

44%

التغطية بخدمات الصرف الصحي

حعش

سٍف

31%

21%

الفوالد فً الشبكات عالً جدا ً %50

حقائق وأرقام :إستخذاهاث الوَاٍ الوختلفت

حقائق وأرقام :اإلستخذام الزساعٌ
 oتوسع مستمر
• تعانً
 oيستيمك نصيب األسد
 oكفاءة متدنية جداً ال تتجاوز 35
%

تفاقم أزمة المياه
توسع عمرانً ،هجرة للمدن
توسع زراعً متسارع
نمو سكانً عالً 3%

تدنً البنٌة
المؤسسٌة

زٌادة الطلب
على المٌاه

تدنً كفاءة االستخدام فً الري
35%

دعم الدٌزل ،حضر استٌراد
الفاكهة

تدنً لٌمة المٌاه ٌعنً مزٌد
من االستهالن

زٌادة استنزاف

فوالد فً شبكات الشرب تصل الى
50%

دعم استٌراد معدات الحفر والضخ
العمٌك

حفر آبار جدٌدة،
عشوائٌة

ضعف/غٌاب تطبٌك
المانون

هبوط فً
المنسوب،
نضوب آبار
أثر التغٌر مناخً
محدودٌة التغذٌه

الوظع الوائٌ الحالٌ
هليوى م/3سٌت
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آثار الوضع المائي الراهن 7 :أحواض مائٌة حرجة
تبي-أبَي ،صعذة ،صٌعاء ،تعز ،عوشاى ،حعشهوث ،رهاس

األحواض المائية
-1المرتفعات الشمالية
-2الربع الخالي
 -3حوض تهامة
-4المرتفعات الغربية
-5تعز
-6المرتفعات الوسطى
-7حوض صنعاء
-8وادي الجوف
-9رممة السبعتين
-10المرتفعات الجنوبية
-11تبن-ابين
-12احور ميفعة
-13الغيضة
-14سقطرة

آثار الوضع المائي  :اختالل العرض والطلب على المٌاه

(هلَاس م/3سٌت)

4.4

3.9

الطلب لعام 2025

الطلب الحالي على
المياه

2.5
المياه المتجددة

سواث إداسة الوَاٍ :ابتذاء هي عام 2000م


بدء تعزيز الالمركزية في قطاع مياه الحضر



إصدار قانون المياه والبيئة (م)2002



إنشاء و ازرة المياه والبيئة ()2003



إنشاء  7فروع لمييئة العامة لمموارد المائية



إصدار اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2005م)



إصدار الالئحة التنفيذية لقانون المياه (2011م)



تم إعداد عدد  6خطط إدارة متكاممة لمياه األحواض
(صنعاء ،تٌبن-أبين ،حضرموت ،تعز ،صعدة ،تيامة)

مالحظة :المانحين كانوا العامل الرئيسي وراء الدفع نحو تحسين القطاع

هرافق هياٍ الشرب والصرف الصحي في قطاع الحضر

تعزٍز الالهشكزٍت فٌ إداسة الوَاٍ ً :وورج اإلداسة علي هستوى الحوض

حشكت التغََش السَاسٌ والوَاٍ

سداد الفواتير واالحتجاجاث العواليت

االثارالوباشرة
 .1تذبذب حاد في التزويد بالطاقة الكهربائية.
 .2عدم االستقرار في توفير الوقود وارتفاع أسعاره.
 .3ارتفاع اسعار قطع الغيار والمعدات واالليات والخدمات.
 .4ارتفاع كمف االنتاج عموما (العمالو/رفع المياه/الضخ).
 .5عدم السداد المنتظم لممديونية الحكومية.
 .6ضعف القدرة عمى أعمال وتطبيق القانون وضبط المخالفين.

ثوي التكيف هع االحداث

الوظع الشاُي سبتوبش  2014وحتي
االى
سٌطرة الملٌشٌات على الدولة

 انهٌار تام لمنظومة الطالة الكهربائٌة .
 انعدام المشتمات النفطٌة .
 سٌطرة المٌلٌشٌات المسلحة على اغلب المدن
 تضرر مصادر المٌاه وموالع التخزٌن وكذلن شبكات التوزٌع.
 تولف شبة تام لإلٌرادات مع تراجع كبٌر فً مستوى الخدمات.

 عدم المدرة على سداد المرتبات .
 انهٌار وشٌن ألغلب مرافك المٌاه.

 ضعف المدرة على تطبٌك المانون.
 التعرفة واالعتداء على التوصٌالت.
 تفشى وباء الكولٌرا كمؤشر على تدنى خدمه المٌاه
 اكثر من  20ملٌون بحاجة الى دعم انسانً عاجل
 7.6 ملٌون ٌفتمدون لمٌاه شرب نمٌة
ٌ وجد اكثر من  3ملٌون نازح داخل وخارج الوطن

الوماسًت بَي الذعن الحكوهٌ لسذ العجز لبعط الوؤسساث الوحلََ و إجوالٌ اإلًفاق الجاسً
بالولَاس لاير
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الدراسة التقييمية
التقييمية ملياه
الدراسة ملياه احلضر

الممدمة

احلضر

 مع اندلع الصراع المسلح فً البالد تراجع مستوى خدمات اغلب المؤسسات المحلٌة الى الحد االدنى بسبب تضرر

البنٌه التحتٌة وانعدام الولود وتراجع معدل التحصٌل ما هدد بحرمان حوالً  14ملٌون شخص من الحصول على مٌاه
شرب نمٌه وخدمات صرف صحً مأمونه .
 اضطر سكان المدن الى شراء المٌاه من النالالت التجارٌة التً تضاعفت اسعارها مع ارتفاع سعر الولود

 ادى تولف محطات معالجة مٌاه الصرف الصحً الى تهدٌد البٌئة و الصحة العامة .
 طلبت و زارة المٌاه والبٌئة من الوكالة األلمانٌة للتعاون الدولً برنامج لطاع المٌاه المساعدة فً اعداد دراسة
لتمٌٌم االضرار التً لحمت بالمؤسسات .

 نفذت العدٌد من المنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة العدٌد من االنشطة ذات الصلة بتعزٌز مستوى لدرات المؤسسات على
االستمرار فً تمدٌم الخدمات للمواطنٌن .

دراست تقيين األضرار  -الورحلت األولى و الثاًيت 2016-2015

الممدمة
 الهدف  -:تمٌٌم الوضع الراهن وجمع البٌانات والمعلومات التً تعكس الوضع التشغٌلً للمؤسسات
 عكست التمارٌر وضع المؤسسات على النحو التالً -:


لم تؤدى آلٌات الحوكمة االدارٌة الخاصة بالمؤسسات المحلٌة دورها بشكل فاعل خالل االزمة.



لم تستطع المؤسسات المحلٌة و مرافك المٌاه المستملة الحفاظ على سٌاسات سٌر العمل المنظم وإجراءاته
المعتادة



تعتبر اإلدارة المالٌة نمطة الضعف الرئٌسٌة فً أغلب المؤسسات المحلٌة مع مكاتب الفروع التابعة لها و
مرافك المٌاه المستملة.



تركزت عملٌة تمٌٌم األضرار فً الممام األول على المبانً والبنى التحتٌة للمؤسسات المحلٌة و مرافك المٌاه

المستملة.


وجود صعوبة فً توفٌر المعلومات وتفاوت البٌانات ذات الصلة واألدلة الداعمة لها من ناحٌة الجودة و
المصدالٌة.



تبعا ً لذلن برزت الحاجة إلجراء تمٌٌم شامل ٌتضمن الجوانب المالٌة واإلدارٌة والمؤسساتٌة الى جانب
االضرار فً البنٌة التحتٌة .

ًطاق الذساست
الممدمة
المحافظة

المؤسسة المحلية  /المرفق
المستقل  /الفرع

المدن المخدومة

السكان ضمن منطقة
الخدمة ()2017

ابين

1

مؤسسة ابٌن

زنجبار  ،جعار ،
الحصن  ،الكود
المخزن

108,406

عدن

2

مؤسسة عدن

عدن

957,171

عمران

3

مؤسسة عمران

عمران

74,610

ذمار

4

مؤسسة ذمار

ذمار

228,487

حضرموت
الساحل

5

مؤسسة المكال

المكال
الشحر

351,427
120,124

حجة

6

فرع عبس
فرع حرض
فرع كحالن عفار
فرع مبٌن

حجة
عبس
حرض
كحالن عفار
مبٌن

77,602
38,535
30,030
7,430
52,500

الحديدة

7

مرفك المنصورٌة
مرفك باجل
مرفك بٌت الفمٌه
مرفك زبٌد

الحدٌدة
المنصورٌة
باجل
بٌت الفمٌه
زبٌد

622,019
18,164
80,793
65,143
41,173

إب

8

مؤسسة إب

إب

349,298

لحج

9

مؤسسة لحج

لحج

163,800

صعدة

10

مؤسسة صعدة

صعدة

79,029

صنعاء

11

مؤسسة صنعاء

صنعاء

3,234,000

تعز

12

فرع التربة
مرفك المخا

تعز
التربة
المخا

654,330
20,000
33,000

مرفك الشحر

مؤسسة حجة

مؤسسة الحدٌدة

اإلجمالً

مؤسسة تعز

7,407,071

End
April
2018

DAS III
Jan 2017

DAS II
DAS I
June 2016
May 2015

الممدمة
خالصة
 ابرزت دراسة تمٌٌم األضرار  ،المرحلة الثالثة المشاكل الحمٌمٌة واوجه المصور التً تواجهها المؤسسات المحلٌة .
 اظهرت الدراسة مدى احتٌاج المؤسسات الى دعم مالً عاجل ومساعدة فنٌة واستثمارٌة حتى تتمكن من االستمرار فً تمدٌم
خدماتها واستمرار انشطتها بفعالٌة وتكون جاهزة لمواجهة الحاالت الطارئة التً لد تفرضها المستجدات.

 وٌمترح لتحمٌك ذلن اجراء مماربة ذات مسارٌن -:
( )1تمدٌم المساعدة الفنٌة لتعزٌز لدرة الموظفٌن  ،وتحسٌن ألداء والكفاءة المالٌة .
) (2الدعم بحزم استثمارٌه فً البنٌه التحتٌة للمٌاه والصرف الصحً و الشروع فً األنشطة العاجلة فً غضون اشهر .
 أوصت الشركة االستشارٌة بعمد ورشه عمل لجمٌع الشركاء و للمنظمات العاملة والمانحٌن والمختصٌن بغرض -:
 االتفاق على اإلطار الزمنً للتنفٌذ .
 االتفاق على طرق التنفٌذ المناسبة.
 االتفاق على الٌه المرالبة والتمٌٌم.
 تحدٌد تدخالت الشركاء (منظمة /مانح) .

همتشح لالغاس الزهٌي للتٌفَز .
 البناء المؤسسً والمساعدة الفنٌة .
التنفٌذ والرلابة

المهام

مرجع
بعمد ورشه عمل
االعداد النهائً

فتره
الصراع

ل لمنظمات العاملة وال مناحٌن وال مختصٌن ل لتنسٌك

لتدابٌر المساعدة الفنٌة واالتفاق مع جمٌع ال شركاء

فتره
ما بعد الصراع

شهرٌن
شهرٌن

ت نفيذ ال تداب ير المؤسسيه
 TA1الدعم المال ً لألجور وال طالة
TA2

TA3

 12شهر

بناء المدرات  -التدرٌب
تدرٌب مدراء المؤسسات وال موظفٌن

 12شهر

 12شهر

تدرٌب مجال س االداره وال سكرتارٌة

شهر

 6اشهر

شراء وتركٌب معدات تكنول وجٌا المعلومات

 12شهر

 6اشهر

 3اشهر

 3اشهر

 3اشهر

 3اشهر

األثاث ومعدات اداره تكنول وجٌا المعلومات

تركٌب  /تحدٌث البرامج واألن ظمة
شراء
TA4

وت ورٌد األثاث وال معدات المكتبٌة

ال خدمات االستشارٌة

وال تدرٌب االرشادي
 6اشهر

مراجعه وظ بط التعرفة
مراجعه وتصوٌب اإلجراءات المؤسسٌة
مراجعه وتعدٌل الهٌاكل التنظٌمٌة
الدراسات وال تصامٌم
TA5

دعم أن ظمة

 5 -2سنوات
 5سنوات

وال تخطٌط

التشغٌل واإلدارة  OMSوان ظمه المعلومات ال جغرافٌة

انشاء  /تحدٌث أن ظمة المعلومات ال جغرافٌة

 6اشهر

انشاء مراكز خدمة المشتركٌن

 6اشهر

تنفٌذ المسح ل لمشتركٌن

سنتٌن

تحدٌث اسماطات ال شبكة
TA6

سنتٌن

النوع االجتماعً ومشارٌع المٌاه وال صرف ال صحً فً المرافك العامة
شراء وتركٌب األدوات وال معدات ال خاصة

TA7

 6اشهر
 12شهر

بالنوع االجتماعً وال مرافك العامة

 12شهر

العاللات العامة و التوعٌة
تشكٌل وتدرٌب لجان

 3اشهر

التوعٌة

 3اشهر

التحضٌر لحمالت التوعٌه
اجراء حمالت التوعٌه
انشاء وحدهمركزٌه

لتجمٌع البٌانات

سنتٌن
()MIS

سنتٌن
سنتٌن

همتشح لالغاس الزهٌي للتٌفَز .
 أعادة البناء واعادة تأهٌل وتوسعه انظمة المٌاه و الصرف الصحً.
المهام

مرجع

الفتره

1.1

اعداد حزم التدخالت المطلوبة بشكل سرٌع وعاجل وإجراءات المنالصات

شهرٌن

1.2

تورٌد (تعالد مباشر) وتنفٌذ المواد والمعدات

 6اشهر

1.3

تنفٌذ عمود أالعمال المدنٌة

2.1

اعداد حزم التدخالت األخرى ذات االول وٌة العلٌا واجراءات المنالصات

 3اشهر

2.2

تورٌد (تعالد مباشر) وتنفٌذ المواد والمعدات  /تفٌذ اعمال استأناف الخدمات
الصغٌرة

 12شهر

2.3

تنفٌذ عمود أالعمال المدنٌة

3.1

اعداد حزم التدخالت المطلوبة على المدى المصٌر واجراءات المنالصات

3.2

تورٌد (تعالد مباشر) وتنفٌذ المواد والمعدات

3.3

تنفٌذ عمود أالعمال المدنٌة

4.1

اعداد حزم التدخالت المطلوبة على المدى ال طوٌل واجراءات المنالصات

 3اشهر

4.2

تورٌد (تعالد مباشر) وتنفٌذ المواد والمعدات

 12شهر

4.3

تنفٌذ عمود أالعمال المدنٌة

-6-12

اشهر

 2 -1سنوات
 3اشهر
 3 -1سنوات
3 -1سنوات

5 -3سنوات

التنفٌذ والرلابة

التمََن والوتابعت
 مرالبة تأثٌر تنفٌذ التدابٌر بشكل ربع سنوي بحٌث ترسل مؤشرات االداء من المؤسسات الى وحدة التنسٌك
بالوزارة.

 تنسٌك جهود المانحٌن والمنظمات العاملة فً لطاع المٌاه لالستفادة ال ٌمثلى من التموٌالت المتاحة وتالفً
التكرار .
 وحدة تنسٌك  /فرٌك تمٌٌم ومتابعة  /اجتماعات تنسٌمٌة دورٌة  /تمارٌر دورٌة
 مؤشرات األداء
ٌ مكن استخدام النظام ( )PIISوتعدٌله لٌتناسب مع المتطلبات الجدٌدة فً إطار الوضع الحالً.
ٌ مكن تبنى  /تعدٌل مؤشرات األداء الطارئة التً تستخدم حالٌا فً خمس مؤسسات .

هؤششاث األداء فٌ األوظاع الطاسئت
عدد السكان فً المراكز الحضرٌة المخدومة من لبل مزود الخدمة (شهري فً نهاٌة الشهر)

عدد ساعات عمل (تشغٌل) المضخات (كل المضخات العاملة والتً تضخ المٌاه) فً الشهر

عدد النازحٌن الى مناطك امتٌاز مزود الخدمة (شهري فً نهاٌة الشهر)

عدد االعطال الناتجة عن اسباب فنٌة خالل الشهر للمضخات الرئٌسٌة العاملة فً ضخ المٌاه

عدد السكان المخدومٌن بالمٌاه من لبل مزود الخدمة (شهري فً نهاٌة الشهر)

عدد المولدات العاملة فً تشغٌل المضخات

نسبة عدد السكان المخدومٌن بالمٌاه من لبل مزود الخدمة من اجمالً السكان (شهري فً
نهاٌة الشهر)

إجمالً كمٌة المٌاه المضخة من خالل شبكة التوزٌع
نصٌب الفرد من المٌاه المضخة فً الشبن
تكلفة الطالة لكل متر مكعب منتج من المٌاه خالل الشهر
الطالة التخزٌنٌة الشهرٌة المتاحة

مؤشرات األداء فً األوضاع الطارئة

عدد اٌام تزوٌد الخدمة خالل الشهر (تزوٌد المٌاه من خالل شبكة التوزٌع)

عدد ساعات عمل (تشغٌل) المولدات (كل المولدات العاملة المستخدمة فً تشغٌل المضخات
لضخ المٌاه) خالل الشهر
لٌمة االٌرادات الشهرٌة المحصلة
لٌمة االٌرادات الشهرٌة المفوترة (لٌمة مبٌعات المٌاه الشهرٌة المفوترة)
إجمالً التكالٌف التشغٌلٌة
نسبة التحصٌل

نصٌب الفرد من الطالة التخزٌنٌة المتاحة

التغطٌة التشغٌلٌة المحصلة للكلفة

إجمالً عدد المضخات الرئٌسٌة

لٌمة االعانات (المعونات) الحكومٌة الشهرٌة لمزود الخدمة

عدد المضخات الرئٌسٌة العاملة والتً تضخ المٌاه خالل الشهر

هجووعاث – العول والٌماش

التنفٌذ والرلابة

مجموعه ()1اإلطار الزمنً للتنفٌذ .
مجموعه ( )2طرٌمة التنفٌذ المناسبة.
مجموعه ( )3الرلابة والتمٌٌم
مجموعه ( )4تدخالت المنظمات  /المانحٌن

شكرا حلسن اصغائكم

