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المحتويات

المحتوياتالمحتويات

5�سكر وعرفان
6عملية حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستـثماري لقطاع املياه واخلطوات الالحقةمقدمة

الف�سل االأول

ملحة عامة حول حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستـثماري لقطاع املياه
الق�سايا الرئي�سة لقطاع املياه واالإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستـثماري 8اأ( 

مكونات حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه ب( 
التكاليف والتمويل ج( 

التنفيذ د( 

الف�سل الثاين

برنامج االإدارة املتكاملة للموارد املائيــة
ق�سايا القطاع الفرعي واالإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه اأ( 

االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري ب( 
خطة العمل ج( 

مالحق
االإطار املنطقي 	•

خطة العمل واملوازنة 	•
جداول التكاليف 	•

الف�سل الثالث

برنامج املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية
ق�سايا القطاعات الفرعية واالإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري اأ( 

االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري ب( 
خطة العمل ج( 

مالحق
االإطار املنطقي 	•

خطة العمل واملوازنة 	•
جداول التكاليف 	•

الف�سل الرابع
برنامج املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفيـة

ق�سايا القطاعات الفرعية واالإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري اأ( 
االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري ب( 

خطة العمل ج( 
مالحق

االإطار املنطقي 	•
خطة العمل واملوازنة 	•

جداول التكاليف 	•

الف�سل اخلام�ص

برنامج اإدارة الري وامل�ساقط املائيــة
ق�سايا القطاعات الفرعية واالإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري اأ( 

االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري ب( 
خطة العمل ج( 

مالحق
االإطار املنطقي 	•

خطة العمل واملوازنة 	•
جداول التكاليف 	•
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الفصل األول

مت حتــديــث االإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــقــطــاع املــيــاه 
الــوزاريــة  اللجنة  من  برعاية  اال�ستثماري  وبرناجمها 
التخطيط  وزيــر  معايل  برئا�سة  املــيــاه  قطاع  لت�سيري  
والتعاون الدويل االأ�ستاذ/ عبدالكرمي االأرحبي، وبدعم 
الزراعة  ووزيــر  والبيئة  املياه  وزيــري  معايل  من  فعال 
والري. وجرى العمل بتوجيه من اللجنة التح�سريية 
التي راأ�سها معايل وكيل  وزارة الزراعة والري املهند�س/ 
عبدامللك العر�سي، وبدعم من معايل وكيل وزارة املياه 

والبيئة د. حممد احلمدي. 
كــمــا كـــان الــعــمــل مــدعــومــا مــن الــ�ــســكــرتــاريــة الفنية  
اأنور  املهند�س/  برئا�سة  زد(  تي  الـ)جي  ملنظمة  التابعة 
الــ�ــســحــويل ومبــ�ــســاهــمــة املــهــنــد�ــســة/ بـــاربـــارا جــرهــاجــر 

واملهند�سة/ نادية احلارثي وطاقم ال�سكرتارية. 
وقـــد قــدمــت جمــمــوعــة املــانــحــن الــرئــيــ�ــســيــن دعــمــا 
�ست  بوا�سطة  العمل  نــفـذ  حيث  العملية  طــوال  فعاال 
جمموعات يدعمها ا�ست�ساريون حمليون هم: جمموعة 
املهند�س/  )برئا�سة  املائية  لــلــمــوارد  املتكاملة  االإدارة 
عبد  قحطان  اال�ــســتــ�ــســاري:  واإ�ـــســـراف  با�سعيب،  �ــســامل 
املـــلـــك(، جمــمــوعــة املــيــاه والــ�ــســرف الــ�ــســحــي يف املــدن 

واإ�ــســراف  احلكيمي،  عبدال�سالم  )برئا�سة:  حل�سرية 
اال�ــســتــ�ــســاريــن: بــــاربــــارا جــرهــاجــر وخـــالـــد عــيــا�ــس(، 
الريفية  املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  جمموعة 
)برئا�سة: علي ال�سرميي، واإ�سراف اال�ستـ�ساري: د. عمر 
ال�سقاف(، جمموعة الري )برئا�سة املهند�س/ عبدامللك 
مكرد(،  عبدالواحد  د.  اال�ست�ساري:  واإ�سراف  العر�سي، 
اأ�سعد(،  جنيب  اال�ست�ساري:  )باإ�سراف  املالية  املجموعة 
وجمموعة البناء املوؤ�س�سي )برئا�سة د. مطهر العبا�سي، 
واإ�سراف اال�ست�ساري: خالد الدبعي(. كما قام اأكرث من 

مائة م�سارك باأدوار فعالة �سمن املجموعات ال�ست. 
– قطاع  توىل برنامج التعاون الفني اليمني االأملاين 
املياه مبنظمة اجلي. تي . زد م�سوؤئولية توفري التمويل 
البنك  ريــنــجــر وكـــذا  يــوخــن  بـــــاإدارة  الــتــحــديــث  لعملية 
االأملاين للتنمية حتت اإدارة د. اأنكي فيليب�س، و املهند�س 

جرهارد ريديكر و املهند�س برند �سونافالد.
اأعدت تقارير جمموعات العمل من قبل اال�ست�سارين 
و�سادق عليها روؤ�ساء املجموعات، اأما االإ�سقاطات املالية 
 Jean-Francois Barres فتم اإعدادها من قبل
مياه حو�س �سنعاء  اإدارة  الــدويل مب�سروع  اال�ست�ساري 

ال�سريف.  علي  واملهند�س/    )SBWMP/GoY(
كما قدم اأني�س عبد العزيز نعمان )وزارة املياه والبيئة( 
وقــام  العملية  طـــوال  واملــوؤ�ــســرات  النتائج  حــول  الــدعــم 
اال�ست�ساري  اإ�ــســراف  حتــت  االأداء  قيا�س  اإطـــار  بــاإعــداد 

الدويل املهند�س حمبوب كرمي.
لتحديث  النهائية  امل�سودة  حترير  و  بجمع  قــام  قد  و 
 Christopher وارد  كري�ستوفر  االإ�سرتاتيجية 
الــعــربــيــة  الـــدرا�ـــســـات  مــعــهــد  يف  الـــزمـــيـــل   ،Ward
 University of اإك�سيرت  بجامعة  واالإ�ــســالمــيــة 
اليمنية  للجمهورية  الــدويل  واال�ست�ساري   Exeter
بتقدمي  مــ�ــســكــوراً  تف�سل  كما  االأملــــاين  التـنمية  وبــنــك 
التوجيه والدعم طوال عملية التحديث. اأما الرتجمة 
اإىل الــعــربــيــة فــقــد قـــام بــهــا الـــدكـــتـــور/ عــمــر الــ�ــســقــاف  

وراجعها الدكتور/ عبد الرحمن بامطرف.
الــ�ــســكــر لــكــافــة املــ�ــســاركــن اأعــــاله وجلــمــيــع االأطــــراف 
�سواًء  بالقطاع  العالقة  ذات  املتعددة  والدولية  اليمنية 
اأولــئــك الــذيــن حــ�ــســروا املــراجــعــة الــ�ــســنــويــة امل�سرتكة 
اأو  بطريقة  وتعاونوا  امل�ساعدة  قدموا  الذين  اأو  الثالثة 

باأخرى.

شكـــر وعرفــان
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اتخذت احلكومة اليمنية يف اأواخر عام 2007 قرارا  بتحديث 
االإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه وبرناجمها اال�ستثماري 2005 – 

NWSSIP I“( 2009”( بهدف اال�ستـفادة من املتغريات على �سوء 
اخلربات املكت�سبة  ودمج الري ب�سورة كاملة يف اإطار االإدارة املتكاملة 

للموارد املائية وو�سع قاعدة ت�سمن امل�ساهمة بجهود م�سرتكة ومتوازية 
بن املمولن واحلكومة حيث مت االتفاق مع بع�س ال�سركاء اخلارجين 
الرئي�سين، وبناًء على ت�سميم احلكومة مبطالبة  ال�سركاء اخلارجين 

باتخاذ منهج متويلي �سامل، اأن يكون برنامج دعم قطاع املياه املقرتح  
موؤ�س�ساً على حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه وبرناجمها 

اال�ستثماري.
لهذه االأ�سباب، �سكلت احلكومة جلنة حت�سريية للربنامج وجلنة ت�سيري 

وزارية لالإ�سراف على قطاع املياه وتوجيه عملية التح�سري لكل من 
حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية وبرنامج دعم قطاع املياه.  وقد مت 

اختيار ال�سكرتارية الفنية بوزارة املياه والبيئة، برئا�سة املهند�س/ اأنور 
ال�سحويل رئي�س فريق مكون املوؤ�س�سة االأملانية للتعاون الفني اليمني/

االأملاين لدعم اللجنة التح�سريية وتي�سري عملية االإعداد.
ويف يناير 2008 مت االتفاق على ت�سكيل �ست جمموعات عمل لتحديث 

االإ�سرتاتيجية، اأربعة منها لتغطية القطاعات الفرعية كما يلي:
احل�سرية املدن  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  م�سروع   .1

الريفية املناطق  يف  ال�سحي   وال�سرف  املياه  م�سروع    .2

الري   .3
والبيئـة.   املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة   .4

وقد اأ�سيفت جمموعة عمل خام�سة  للجانب املايل ت�سم ممثلن عن 
وزارة املالية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ووزارة الزراعة والري 
ووزارة املياه والبيئة ووزارة االإدارة املحلية  لتـقدمي امل�سورة ملجموعات 
العمل االأربعة فيما يتعلق باملوارد املالية وم�سادر التمويل. كما �ُسكلت 
املجموعة ال�ساد�سة برئا�سة وزارة التخطيط والتعاون الدويل مل�ساعدة 

جمموعات عمل القطاعات الفرعية يف اإعداد برنامج التطوير املوؤ�س�سي 
لقطاع املياه.

�ُسكلت جميع هذه املجموعات يف وقتها، غري اأن جمموعة التطوير 
املوؤ�س�سي بداأت متاأخرة ومل ت�سكل املجموعة املالية اإال عند قرب نهاية 

العملية. 
�سارك يف هذه املجموعات اأكرث من 100 فرد ممثلن جلميع اجلهات 

املعنية: احلكومة والربملان وال�سلطات املحلية واملجتمع املدين وال�سركاء 

اخلارجين حيث مت تعين ا�ست�سارين لت�سهيل وتي�سري العمل ب�سكل 
اأف�سل. وقد رفعت املجموعات تـقريرها يف مايو/يونيو 2008 ومت 

اإعداد امل�سودة االأوىل بتاريخ 6 يوليو 2008(.
وزعت امل�سودة االأوىل للجهات املعنية وقدمت اإىل املراجعة ال�سنوية 

امل�سرتكة الثالثة لقطاع املياه)JAR III(  يف 9 يوليو 2008. 
متت مناق�سة امل�سودة املنقحة يف لقاء ملتخذي القرار يف قطاع املياه والذي 

انعقد يف تعز يف الفرتة من 23 اإىل 25 اأغ�سط�س 2008 برئا�سة 
معايل وزير املياه والبيئة ووكيل وزارة الزراعة والري  حيث مت دمج 

املالحظات والقرارات الناجمة عن هذه النقا�سات يف  امل�سودة املحدثة.
عر�ست م�سودة التحديث املنقحة على ال�سركاء اخلارجين يف اأكتوبر/

نوفمرب 2008 كوثيقة مقرتحة لربنامج دعم قطاع املياه حيث مت 
ا�ستكمال التحديث يف نوفمرب 2008 لي�سبح جاهزا للم�سادقة عليه 

من قبل احلكومة.

مقدمة

    6

  

   المياه لقطاع االستثماري والبرنامج الوطنية اإلستراتيجية تحديث عملية: مقدمة

 وبرنامجها المياه لقطاع الوطنية اإلستراتيجية تحديثب  قرارا 2007 عام أواخر في اليمنية الحكومة اتخذت  
  المكتسبة الخبرات ضوء على المتغيرات من االستـفادة بهدف (”NWSSIP I“) 2009 – 2005 االستثماري

 مشتركة بجهود المساهمة تضمن قاعدة ووضع المائية للموارد المتكاملة اإلدارة إطار في كاملة بصورة الري دمجو 
 تصميم على وبناءً  ،الرئيسيين الخارجيين الشركاء بعض مع االتفاق تم حيث والحكومة لينالممو  بين ومتوازية
  المقترح المياه قطاع دعم برنامج يكون أن ،شامل تمويلي منهج باتخاذ الخارجيين الشركاء  بمطالبة الحكومة
  .االستثماري وبرنامجها المياه لقطاع الوطنية اإلستراتيجية تحديث على مؤسساً 

 وتوجيه المياه قطاع على شرافلإل وزارية تسيير لجنةو  للبرنامج تحضيرية لجنة الحكومة شكلت األسباب، ذهله
 الفنية السكرتارية اختيار تم وقد.  المياه قطاع دعم وبرنامج الوطنية اإلستراتيجية تحديث من لكل التحضير عملية
 الفني للتعاون األلمانية المؤسسة مكون فريق ئيسر  السحولي أنور/ المهندس برئاسة والبيئة، المياه بوزارة
  .اإلعداد عملية وتيسير التحضيرية اللجنة لدعم األلماني/اليمني

 لتغطية منها أربعة اإلستراتيجية، لتحديث عمل مجموعات ست تشكيل على االتفاق تم 2008 يناير فيو 
  :يلي كما الفرعية القطاعات

 الحضرية المدن في الصحي والصرف المياه مشروع.1
 الريفية المناطق في  الصحي والصرف المياه  مشروع.2
  الري.3
 .  والبيئـة المائية للموارد المتكاملة اإلدارة.4
 الدولي والتعاون التخطيط وزارةو  المالية وزارة عن ممثلين تضم المالي للجانب  خامسة عمل مجموعة أضيفت وقد

 يتعلق فيما األربعة العمل لمجموعات المشورة قديمـتل  المحلية اإلدارة رةووزا والبيئة المياه ووزارة والري الزراعة ووزارة
 لمساعدة الدولي والتعاون التخطيط وزارة برئاسة السادسة مجموعةال ُشكلت كما. التمويل ومصادر المالية المواردب

   .المياه لقطاع المؤسسي التطوير برنامج إعداد في الفرعية القطاعات عمل مجموعات

  

  

  

  

  

 اللجنة الوزارية لتسيير البرنامج مجاللجنة التحضيرية للبرنا

المجموعة المالية

مجموعة المياه والصرف 
 الصحي في المدن الحضرية

مجموعة المياه والصرف 
 الريفية ناطقالصحي في الم

 مجموعة الري مجموعة إدارة الموارد المائية والبيئة

 مجموعة التطوير المؤسسي

الفـصـل األول

لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه عملية تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه 

لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
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لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياهالفصل األول

قضايا قطاع المياه
تاريخياً برع اليمنيون يف ا�ستدامة اإدارة  املياه على مر الع�سور، لكن 
التطور  اأدى  مــوارد جتددها حيث  بكثري  يفوق  االآن  املياه  ا�ستخدام 
ال�سريع ال�ستغالل املياه اإىل ازدهار كبري خا�سة يف القطاع الزراعي 
الذي منا بقوة  والذي ي�ستخدم حالياً نحو %90 من اإجمايل املوارد 
املائية  املـــوارد  اأن  وبالرغم من  ثانية  ناحية  ومــن  املــتــوفــرة.   املائية 
ازدادت وات�سعت اإال اأن الطلب على املياه ال يزال يف ارتفاع م�ستمر... 
تهديداً   املتجددة  غري  اجلوفية  للمياه  امل�ستمر  اال�ستـنزاف  ي�سكل 
املهددة  املــيــاه  هــذه  على  اأ�سا�ساً  املعتمد   الوطني  لالقت�ساد  كــبــرياً 
امل�ستوى  على  امل�ستخدمن  بــن  متـنام  تناف�س  وهــنــاك  بالن�سوب. 
على  والعمل  احليطة  ي�ستدعي  ممــا  والــريــف  املدينة  وبــن  املحلي 
خف�س مثل هذا اال�ستـنزاف. ومبا اأن املياه اجلوفية حمركة لعجلة 
النمو االقت�سادي يف االأرياف فاإن ال�سيا�سات يجب اأن ال تنظر فقط 
اإىل ا�ستدامة املياه ولكن اإىل طبيعة ا�ستخدامها وانعكا�س ذلك على 

الدخل العائد والنمو االقت�سادي للبلد. 
 اإ�سافة اإىل ذلك، يتم تزويد التجمعات ال�سكانية اليمنية بخدمات 
�سكان  من  فقط   56% اأن  اإذ  متدنية،  بن�سب  �سحي  و�سرف  مياه 
فقط  منهم  و31%  �سحية  مياه  �سبكات  لديهم  احل�سرية  املــدن 
الريفية يح�سل  املناطق  يح�سلون على خدمات �سرف �سحي. ويف 
حوايل%45  فقط على �سبكات مياه و%21 منهم على خدمات 

�سنعاء  وال�سيما  الــكــربى    املــدن  اأن  اإىل  اإ�سافة  ال�سحي.  ال�سرف 
وتعز تعاين من  نق�س حاد يف اإمدادات املياه وتواجه خيارات عالية 
على  الفقراء  ح�سول  ن�سبة  ولتدين  النق�س.  هذا  ل�سد  التكاليف   
خدمات املياه وال�سرف ال�سحي  هناك تاأثريات �سلبية على ال�سحة 

العامة وتعليم االأطفال ورفاهية املجتمع  بوجه عام. 

االستجابة السياسية والمؤسسية
عدة   منذ  االإ�سالحية  واحلــاجــة  التحديات  هــذه  احلكومة   اأدركـــت 
بداأ  اإذ  الهامة،  املوؤ�س�سية  اخلطوات  بع�س  ب�ساأنها  واتخذت  �سنوات، 
الهيئة  اأن�سئت  حيث   الت�سعينات  اأوائـــل  االإ�سرتاتيجي  التخطيط 
مائية  منهجية  تـنفيذ  بغر�س    1996 عام  املائية  للموارد  العامة 
وزارة  واإنــ�ــســاء   2002 عــام  املــيــاه  قــانــون  اإ�ــســدار  كما مت  متكاملة، 
اإ�سرتاتيجية  باإعداد  بدورها  قامت  التي   2003 عام  والبيئة  املياه 
املياه  ممثلة  ا�ستثماري لكامل قطاع  موحدة وخطة عمل وبرنامج 
بــاالإ�ــســرتاتــيــجــيــة الــوطــنــيــة والــربنــامــج اال�ــســتــثــمــاري لــقــطــاع املــيــاه 
2005-2009  التي مت تبنيها وتعميمها من قبل احلكومة عام 

 .2004
هدفت االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه 
اأهــداف االألفية  اإدارة موارد املياه اجلوفية ودفع اليمن باجتاه  اإىل  

الثانية لتـقدمي خدمات املياه وال�سرف ال�سحي.  

اأما العنا�سر الرئي�سة لالإ�سرتاتيجية فقد تبلورت يف:
 اأ. التـقوية املوؤ�س�سية لتـنظيم وا�ستخدام حقوق املياه،

االأحــوا�ــس  م�ستوى  عــلــى  املــيــاه  الإدارة  الــالمــركــزيــة  الــ�ــســراكــة   ب. 
وامل�ستويات املحلية،

 ج. دعم جمعيات م�ستخدمي املياه كوحدات اأ�سا�سية الإدارة املياه،
 د. اال�ستثمار يف الري احلديث،

 ه. ا�ستخدام الو�سائل االقت�سادية ال�ستجابة الطلب،
 و. اإتباع منهجية اال�ستجابة للطلب يف مياه الريف،

 ز. ف�سل االأعمال االعتيادية عن تقدمي اخلدمة،
 ح. تاأ�سي�س مكونات حملية م�ستقلة ال مركزية الإحراز مكا�سب واإرباح 

ذات فاعلية وكفاءة.

اإلستراتيجية  لتحديث  وصولًا  اآلن  حتى  المحققة  النتائج 
الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

 منذ بداية  تـفعيل االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري  
لقطاع املياه  عام 2005، اأثبتت االإجراءات العملية قيمتها، اإذ اأنها 
وفرت مرجعاً واإطارا عاما للتخطيط والتمويل والتـنفيذ  واملتابعة 
خالل  من  م�ستمر  حــوار  على  للحفاظ  امل�سوؤولة  للجهات  وملتقى  
املراجعة ال�سنوية امل�سرتكة )JARs(.  اأما على امل�ستوى التـنفيذي 

رغم  باالهتمام  جديراً  تـقدما  االإ�سرتاتيجية  حققت  فقد  والنتائج 
تفاوت النتائج بن القطاعات الفرعية.

إدارة الموارد المائية:
 مت تقوية االأطر الرئي�سة لهذه االإدارة �سمن االأ�س�س التالية:

اأن  اإال  املائية   للموارد  املتكاملة  لـــالإدارة  املوؤ�س�سي  االإطــار  تـقوية   -
املحلية  وامل�ستويات  االأحــوا�ــس  م�ستوى  على  الالمركزية  اإجـــراءات 

يجب ا�ستكمالها.
-  مت و�سع خطط االأحوا�س واللجان واإجراءات دعم اإدارة املياه على 
امل�ستوى املحلي  ب�سورة تدريجية، وهي االآن بحاجة اإىل �سالحيات 

وموارد اأكرب. 
اإىل  - ال يزال مو�سوع التعاون وخا�سة مع موؤ�س�سات الري بحاجة 
رغم  تـنفيذهما  فيتم  التـنظيمية  واجلــوانــب  املتابعة  اأمـــا  تـقوية، 

ال�سعوبات الكامنة يف القدرات املوؤ�س�سية.
الكبرية  الزيادة  اإحلاحا مع  اأكرث  الت�سجيعية   اأ�سبحت  احلوافز   -

نوعا ما يف اأ�سعار الديزل عام 2005. 
-  مت اإعداد االإجراءات اخلا�سة باإنتاج ون�سر املعرفة وخلق ال�سراكة 

مع م�ستخدمي املياه على م�ستوى ريادي وهي جاهزة للتعميم. 
املائية تواجه  العامة للموارد  الهيئة  امل�سئولة،  وب�سكل عام، فاجلهة 
على  تــاأثــريهــا  اأن  كما  التـنفيذية،  الــقــدرات  يف  حتــديــات  با�ستمرار 
االأر�ـــس  ال يــزال حمـــدوداً بالرغم من وجــود بع�س املــوؤ�ــســرات على 
املزارعون  التي نظم  املناطق  املياه اجلوفية يف  ا�ستـنزاف  ا  انخفا�س 
فيها اأنف�سهم  با�ستخدام اأ�سلوب الري احلديث. اإال اأن هناك القليل 
املرتبطة  العائدة  والفائدة  االأ�سلوب  هــذا  اأثــر  حــول   الرباهن  من 

بامليزان املائي.

المياه والصرف الصحي  في المدن الحضرية 
ــــداأت عــام  اإن حتــ�ــســن اإمــــــدادات املــيــاه يف املــــدن احلــ�ــســريــة الــتــي ب
وقد  لها.  املر�سوم  امل�سار  على  معتمدة  م�ستمرة  تزال  ال   1997
ارتــفــعــت تغطية الـــتـــزود بــاملــيــاه يف املــنــاطــق احلــ�ــســريــة بــن عــام 
2002 - 2007 من 2.4 مليون ن�سمة اإىل 3.6 مليون ن�سمة 
 .56% اإىل   47% مــن  قــدرت  ال�سكان  لعدد  تغطية  بــزيــادة  اأي 
الفرتة  بنف�س  ال�سحي  ال�سرف  بخدمات  التغطية  ارتفعت  كما 
تغطية  بــزيــادة  اأي  ن�سمة  مليون   2 اإىل  ن�سمة  مليون   1.3 مــن 
 31% اإىل   )2002( االأ�ــســا�ــس  عــام   25% مــن  قـــدرت  �سكانية 
عام 2007 حيث توا�سل االإ�سالح املوؤ�س�سي ومعظم املرافق االآن 
�سبه م�ستقلة. اأما اخلدمات وكفاءة التــنفيذ فقد حت�سنتا بالرغم 
التي  االإ�سرتاتيجية  اأهــداف  بتحقيق  يتعلق   فيما  ق�سورهما  من 
والقدرات  اال�ستثمارية  التمويالت  يف  النق�س  حتقيقها  دون  حال 
املوؤ�س�سية، بينما االإ�سالحات املوؤ�س�سية هي الوحيدة التي  كان لها 
اأثرها املتـطور ب�سكل تدريجي. معظم هذه املرافق مل حت�سل بعد 

اأ( الق�سايا الرئي�سة لقطاع املياه واالإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري
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على اال�ستقاللية املالية الكاملة، وقد ات�سح اأن تنفيذ ال�سراكة مع 
القطاع اخلا�س اأمر اأ�سعب مما كان متوقعا.

التعرفة  مــن  عـــام  ب�سكل  بال�سبكات  املــرتــبــطــون  الــفــقــراء  ي�ستفيد 
اإىل �سبط يف  هــذه بحاجة  اأن  اإال  تعرفة خط احلــيــاة(،   ( املدعومة 
اأن تذهب  اأن االإعانة التي من املفرت�س  بع�س احلــاالت للتاأكد من 
اإىل الفقراء ال تذهب اأي�سا اإىل من اأهم اأي�سر حاال وال يزال العمل 

جار يف و�سع �سوابط حمايدة يف هذا اجلانب.

المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
مت حتقيق زيادة كبرية يف التغطية االآمنة مبياه الريف بداً بـ 25% 
اأن تغطية  اإال   .2007 عــام  نهاية  %44 بحلول  اإىل   2003 عــام 
�سوى  حتقق  ومل  الفرتة  لنف�س  تخلفت  ال�سحي  ال�سرف  خدمات 

زيادة �سئيلة بداأت بـ %20 اإىل %21 فقط.  
ومع موا�سلة تـنفيذ االإ�سالح املوؤ�س�سي  بداأ  التح�سن يف اأداء اجلهة 
وا�ــســحــاً خــا�ــســة يف الهيئة الــعــامــة ملــ�ــســاريــع مــيــاه الــريــف حــيــث مت 
تـنفيذ منهجية الالمركزية  واإجراءات ا�ستجابة الطلب وم�سوؤولية 

امل�ستخدم التي رافقها بع�س النجاح.
الرئي�سة  واملــ�ــســاريــع  احلكومية  اجلــهــات  تــتــعــاون  ال�سياق  هــذا  ويف 
االأربعة )الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف، م�سروع االأ�سغال العامة، 
املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  للتـنمية،  االجتماعي  ال�سندوق 
الريفية( حيث بداأت العمل �سمن برجمة م�سرتكة لكافة تدخالتها 
فان  باملقابل  ولكن  والتكنولوجية.   املوؤ�س�سية  اإجــراءاتــهــا  وتوحيد 
املياه  ا�ستنزاف  زيـــادة  ب�سبب  متـنامية  م�سكلة  متثل  املائية  املـــوارد 
النظم.  وعموماً  ا�ستدامة هذه  التكاليف مما يهدد  اجلوفية ورفع 
املتوقع  هناك حت�سن   اأقــل من  املالية كانت  املــوارد  اأن  وبالرغم من 
يف القدرة اال�ستيعابية وكفاءة التـنفيذ حيث اأرتفع اإنـفاق القطاعات 
دوالر  مليون   50 اإىل   2005 عــام  دوالر  مليون   31 الفرعية من 
عام 2007، ومتكنت هيئات القطاع من اإنفاق %90 من موازناتها 

املعتمدة للفرتة من 2005 – 2007.

الري وإدارة المساقط المائية
مت اإحــراز تـقدم يف  ا�ستـثمار توفري املياه اجلوفية والــري  بال�سيول 

وكذا يف تاأ�سي�س جمعيات م�ستخدمي املياه بالرغم من بطء تعميمها. 
لــلــري احلــديــث من  بــرنــامــج احلــكــومــة  2007 مل يتمكن  يف عـــام 
اإجمايل  مــن  فقط  هكتار   6800 بـــ  قــدرت  م�ساحة  �ــســوى   تغطية 
امل�ساحة املروية باملياه اجلوفية البالغة 450.000 هكتار. وبالرغم 
املقيدة  العوامل  ب�سبب  اأنه  اإال   2007 املوازنات عام  من حمدودية 

للتـنفيذ مل ينفق �سوى اأقل من ن�سف املوازنات املعتمدة. 
اأما �سندوق تـ�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي، فقد بداأ يف اال�ستثمار 
مل�ساريع  خم�س�سة  تـــزال  ال  مـــــوارده  معظم  اأن  اإال  الـــري  مــيــاه  يف 
ال�سدود.. وقد مت تقوية البحوث الزراعية من خالل الهيئة العامة 
 )IAS( للبحوث واالإر�ساد الزراعي حيث تعترب خدمات اإر�ساد الري
بن  التعاون  م�ستوى  حت�سن  كما  البحوث.   لهذه  م�سافة  خدمات 
للموارد  العامة  والهيئة  والبيئة  املياه  ووزارة  والــري  الزراعة  وزارة 
فيها  مبــا  املحلي   امل�ستوى  على  وارداً   التحدي  يظل  ولكن  املائية 
اإيجاد  بجهود  الــزراعــي  املجال  املياه يف  توفري  لربط  املياه  اأحــوا�ــس 
قاعدة موؤ�س�سية  الإدارة املياه على اأن تكون جمعيات م�ستخدمي املياه 

�سمن اإطار هذه االإدارة.

لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

جدول )1-1(: الهدف العام واألهداف الرئيسة لإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري  لقطاع المياه المحدثة

الهدف العاماالآثارموؤ�سرات االأثر

املياه  خدمات  لتـقدمي  الثانية  االألفية  الأهداف  املئوية  الن�سبة  •	حتقيق 
وال�سرف ال�سحي

للفرد  الريفي  الفعلي  االإجمايل   املحلي  الناجت  على  •	احلفاظ 
وعمران. ر�سيان،  وادي  واأعايل  �سنعاء  يف  اال�ستنزاف  معدالت  •	انخفا�س 

- زيادة فر�س احل�سول على املياه االآمنة املنا�سبة يف اأ�سعارها وكذلك خدمات 
ال�سرف ال�سحي

-  تعزيز ا�ستمرارية االإيرادات الريفية
- انخفا�س معدل ا�ستـنزاف املياه اجلوفية يف االأحوا�س الرئي�سة.

حت�سن ا�ستدامة املوارد املائية ل�سكان اليمن ورفع وترية اال�ستخدام الكفء 
واالقت�سادي ملوارد االأمة املائية ال�سحيحة

االأهداف الرئي�سيةاملخرجاتموؤ�سرات املخرجات

وعاملة  المركزية  املائية  للموارد  العامة  للهيئة  فروع  ثمانية  •	اأ�سبحت 
بالكامل

بالكامل.  وممولة  عاملة  خططها   مع  اأحوا�س  جلان  ثمانية  •	اأ�سبحت 

- تكونت لدى الهيئة العامة للموارد املائية وجلان االأحوا�س وال�سلطات املحلية 
وال�سركاء االآخرون   القدرات املوؤ�س�سية للتطوير والتــن�سيق �سمن االإدارة املتكاملة 

للموارد املائية.
املائية  للموارد  م�ستدامة  اإدارة  اأجل  من  املوؤ�س�سات  تــقوية   :1

يف  واملتعاونن  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  اإىل  املنظمن  املزارعن  •	عدد 
اإدارة املوارد املائية

�سيطرة  حتت  والواقعة  للمراقبة  اخلا�سعة  الزراعية  االآبار  •	عدد 
جمعيات م�ستخدمي املياه

املائيةتفوي�س املجتمعات ومتكينها من اإدارة مواردها املائية على امل�ستوى املحلي للموارد  املجتمعية  االإدارة  حت�سن   :2

اآمنة مياه  على  احل�سرية   املدن  �سكان  من   65% •		ح�سول 
اآمن �سحي   ل�سرف  على  احل�سرية   املدن  �سكان  من    50% •	ح�سول 

اآمنة مياه  على  الريفية  املناطق  �سكان  من   62.5 •	ح�سول 
االآمن. ال�سحي  ال�سرف  تت�سمن  املياه  م�ساريع  •	جميع 

زيادة عدد اليمنين يف املدن احل�سرية واملناطق الريفية احلا�سلن على  مياه  
ال�سحياآمنة ومنـتظمة و�سرف �سحي باأ�سعار منا�سبة. وال�سرف  املياه  خدمات  على  احل�سول  زيادة   :3

املياه. توفري  كفاءة  تــقنيات  ت�ستخدم  الزراعية  قدرة املزارعن على تعزيز العائد املزرعي وبنف�س الوقت ا�ستخدام معدالت اأقل •	امل�ساحات 
4: زيادة عائدات ا�ستخدام املياه يف الزراعةمن املياه

ر�سيان،  وادي  واأعايل  �سنعاء،  يف  اجلائر  ال�سحب  وانخفا�س  •	ا�ستـقرار 
وعمران

العمل على ا�ستـقرار اأو خف�س ال�سحب اجلائر للمياه اجلوفية من االأحوا�س 
احلرجة

االأحوا�س  يف  اجلوفية  للمياه  اجلائر  ال�سحب  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة   :5
املائية احلرجة

كــمــا نــوقــ�ــس اأعـــاله )اأنــظــر املــقــدمــة( اتــخــذت احلــكــومــة اليمنية 
االأوىل  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  بتحديث  قـــراراً   2007 اأواخـــر 
لــقــطــاع املــيــاه وبــرنــاجمــهــا اال�ــســتــثــمــاري بــغــر�ــس تــعــديــل �سيا�سة 
املكت�سبة   اخلــربة  �سوء  على  الربنامج  واإجـــراءات  االإ�سرتاتيجية 
اإدارة مــتــكــامــلــة  اإطـــــار  اأ�ــســمــل يف  بـــ�ـــســـورة   الــــري  ودمــــج قـــطـــاع  

لقطاع  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �ستكون  حــيــث   املــائــيــة  لــلــمــوارد 
املحدثة    )2015 –  2008( اال�ــســتــثــمــاري   وبرناجمها  املــيــاه 
 Sector-wide( ال�سامل  القطاع  تاأ�سي�س  الإجــراءات  اأ�سا�س 
ومتوازية  م�سرتكة  بجهود  امل�ساهمة  و�سمان    )approach
بــن املــانــحــن واحلــكــومــة حتــت مظلة بــرنــامــج دعــم قــطــاع املــيــاه 

املياه  لقطاع  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  حتديث  اإن   .)WSSP(
والربنامج اال�ستثماري يحدد هدف عام لقطاع املياه هو:

وتــرية  ورفــع  اليمن  ل�سكان  املائية  املـــوارد  ا�ستدامة  حت�سن   "
اال�ستخدام الكفء واالقت�سادي ملوارد االأمة املائية ال�سحيحة "

�سيتم حتقيق هذا الهدف العام خالل خم�سة اأهداف رئي�سية، لكِل 

منها خمرجاته وموؤ�سراته، كما هو ملخ�س يف اجلدول التايل:
لتحقيق الهدف العام واالأهداف الرئي�سة ا�ستملت االإ�سرتاتيجية 
اأربعة ا�سرتاتيجيات وخطط عمل وبرامج  الوطنية املحدثة على 

الفرعية.  للقطاعات  ومتويلية  ا�ستـثمارية 
1.2 االأهـــــداف واملــخــرجــات ا لــكــل بــرنــامــج    يــلــخــ�ــس اجلــــدول 

خــا�ــس بــالــقــطــاعــات الــفــرعــيــة حــيــث يــحــتــوي كــل بــرنــامــج قطاع 
تكاملية  واإجــراءات  االأخــرى  بالربامج  ات�سال  رابطة  على  فرعي 
�ــســمــن قـــطـــاع املـــيـــاه كــكــل والـــتـــي يــجــب اأن تـــــتــحــقــق مـــن خــالل 
ــاً مــن خـــالل االأعـــمـــال املخطط  تــوجــيــه  هــيــئــات  الــقــطــاع واأيــ�ــس
املتكاملة  االإدارة  برنامج  يف  امل�سمولة  مركزيا   وال  مركزياً  لها 

لها  التخطيط  يجب  التي  اأدنــاه  االأن�سطة  املائية.)اأنظر  للموارد 
�سيا�سة  تبني  �سيتم  اأنــه  اإىل  اإ�سافة  م�سرتكة(.  ب�سفة  وتنفيذها 
 sector-wide التطوير املوؤ�س�سي لربنامج القطاع ال�سامل   
مظلة  حتــت  املــوؤ�ــســ�ــســي  الــتــطــويــر  اأدنــــاه  approach)اأنظر 

الوطنية(. االإ�سرتاتيجية 

ب( مكونات االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه 
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لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

جدول )2.1(: لمحة سريعة لبرامج القطاعات الفرعية ضمن اإلستراتيجية الوطنية المحدثة

االأهدافالنتائج

الهدف العام  لالإدارة املتكاملة للموارد املائية: 
�سمان االإدارة امل�ستدامة للموارد املائية وعدالة تطوير وا�ستخدام املوارد بكفاءة اقت�سادية فاعلة

املائية للموارد  املتكاملة  االإدارة  قدرات  تطوير   1.1
اجلوفية املياه  ا�ستخدام  وتـنظيم  متابعة    2.1

املياه نوعية   3.1
املائية للموارد  املتكاملة  لالإدارة  والتـنفيذ  القدرات  تـقوية   .1

البيئة حماية   1.2
ال�سحي وال�سرف  املياه  بتوفر  يتعلق  فيما  اخلا�س  القطاع  مع  ال�سراكة  البيئيـة2.2  االآثار  اإدارة   .2

الري ا�ستخدام  كفاءة   1.3
امل�ستخدمن حقوق  حماية  للمياه2.3  الكفء  واال�ستخدام  التطوير   .3

الهدف العام للمياه وال�سرف ال�سحي  يف املدن احل�سرية: 
زيادة التـغطية االآمنة وال�سليمة خلدمات املياه وال�سرف ال�سحي  مع اأ�سعار مالئمة  وخدمات م�ستدامة ومنـتظمة للفقراء

ال�سبكة �سمن  االآمنة  املياه  على  احل�سول  ن�سبة  رفع   1.1
ال�سليم ال�سحي  ال�سرف  على  احل�سول  ن�سبة  رفع   1.2

احل�سرية  املدن  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  اإ�سرتاتيجية  ا�ستيعاب    1.3
احل�سرية  املدن  �سكان  لعموم  اخلدمة  على  احل�سول  ن�سبة  رفع   .1

ماليا  ومنا�سبة  م�ستدامة  خدمات   1.2
كافية مائية  موارد  تاأمن   2.2

املياه  خدمات  ا�ستـقالل   3.2
الب�سرية املوارد  تـنمية   4.2

منا�سبة وباأ�سعار  اخلدمات   ا�ستدامة  على  احلفاظ    .2

الفقراء ل�سالح  اإ�سرتاتيجية  و�سع  مت  منا�سبة1.3  باأ�سعار  اخلدمة  على  الفــقراء  ح�سول  �سمان   .3
الهدف العام  للمياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية:

توفري مياه ماأمونة م�ستدامة باأ�سعار منا�سبة  مع �سرف �سحي مالئم وتوزيع عادل للجميع
متزايدة تغطية  الريف1.1  �سكان  لعموم  اخلدمة  على  احل�سول  ن�سبة  رفع   .1

منا�سبة تكنولوجيات  اختيار  منا�سبة1.2  وباأ�سعار   م�ستدامة  خدمات  تــقدمي   .2
ثابتـة نوعية  ذات  مياه  موارد   2.2

م�ساندة  جمتمع  وموؤ�س�سات  هادفة  تـدخالت   3.2
فعالــه  م�ساريع  تـــنفيذ  زيادة   1.3

التـــن�سيق  تــــقوية   2.3
الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  المركزية   3.3

جيدة كفاءة  وذات  التكاليف  باأقل  الطلب  على  مبنية  م�ساريع  تقدمي   .3

االأهدافالنتائج

الهدف العام للري: 
احلفاظ على زراعة مربحة عادلة وذات كفاءة اقـت�سادية م�ستدامة

القطاع هيكلة  اإعادة  للمياه1.1  الكفء  اال�ستخدام  تطوير   يف  بدورها  لتقوم  املوؤ�س�سات  تقوية   .1

نافذاً اأ�سبح  العادل  والتوزيع  املائية  املوارد  حماية  العادل1.2  والتوزيع  املائية  املوارد  حماية  خالل  من  م�ستدامة  زراعة  ت�سجيع   .2

املياه ا�ستخدام  بكفاءة  العمل  املياه1.3  ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  خالل  من  املزارعن  عائدات  رفع   .3

فاعلة. اأ�سبحت  املائية  امل�ساقط  اإدارة  املائية 1.4   امل�ساقط  اإدارة  خالل  من  ونوعيته  املورد  ا�ستدامة  تعزيز   .4

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
تواجه املوارد املائية حتديات يف غاية اخلطورة، لذلك فان حتديث 
على  التـ�سديد  مع  داعمة  عنا�سر  على  يحتوي  االإ�سرتاتيجية 
االأن�سطة التكاملية والالمركزية واالإجراءات املخطط لها ت�ساعدياً 
احلرج  امليزان  على  اإيجابا  بالتاأثري  للبدء  االأعلى  اإىل  االأ�سفل  من 

للمياه اجلوفية. 
االإدارة  يف  املائية  للموارد  العامة  الهيئة  قدرات  الربنامج  يقوي 
املتكاملة للموارد املائية ويعزز التخطيط والتعاون املتكامل، اإذ البد 
دعم  تقدمي  اأجل  من  واملتابعة  املعرفة  بناء  يف  اال�ستثمار  زيادة  من 
وتنظيم  متابعة  تقوية  يتم  و�سوف  التخطيطي.  للجانب  اأف�سل 
بن  امل�ساركة  وتالحم  تقوية  وكذلك  اجلوفية  املياه  ا�ستغالل 
الـتـ�سديد ب�سفة خا�سة على المركزية االإدارة  االأطراف املعنية مع 
على  املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  االأحوا�س  جلان  مع  العمل  ويف 

امل�ستوى املحلي. 
امل�سوؤوليات  المركزية  بتقوية  املائية  للموارد  العامة  الهيئة  �ستقوم 
املحلي  امل�ستوى  على  امل�سوؤولة  اجلهات  كل  و�ستعطى  لفروعها، 

االأحوا�س  خطط  ـتنفيذ  من  لتتمكن  ال�سالحيات  وا�سع  تفوي�س 
امل�سرتك  والعمل  ال�سراكة  تطوير  اأي�سا  �سيتم  كما  اأكرب.  بفاعلية 
الربنامج  خ�سو�سا  وم�ساريعها  والري  الزراعة  وزارة  برامج  مع 
املحلي  امل�ستوى  على  املائية  املوارد  اإدارة  يف  املقرتح  للري  الوطني 
وتطوير جمعيات م�ستخدمي املياه وم�سئولياتها والتعاون مع جلان 
االأحوا�س يف جمال التخطيط  والعمل امل�سرتك لرفع اإدارة وكفاءة 
جهود  هناك  �ستكون  كما  الري.  الأغرا�س  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام 
داعمة لفر�س حقوق املياه وحتديد اأولويات اال�ستخدام واإعداد اآليات 
نقل وحتويل املياه ب�سورة عادلة. تقدر التكلفة االأ�سا�سية للربنامج 

حتى عام )2015( 41 مليون دوالر. 

المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية 
القدرة  رفع  يف  يتمثل   2015 عام  حتى  له  املخطط  الهدف  اإن 
مليون   1.75 يبلغ  اإ�سايف  لعدد  االآمنة  املياه  ل�سبكة  اال�ستيعابية 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  تغطية  بزيادة  املدن احل�سرية  �سكان  ن�سمة من 
%60 للمياه و%33 الأنظمة ال�سرف ال�سحي. و�سيعمل القطاع 

باأ�سعار  اآمنة  مياه  توفري  يف  بالتو�سع  اخلا�س  القطاع  مع  العام 
منا�سبة ومنتظمة الإيجاد التوازن. اإ�سافة اإىل اأنه �سيتم العمل على 
تطوير �سبكة �سرف �سحي المركزية حيث اأن هذا هو احلل االأكرث 
�سوف  االإجراءات  من  �سل�سلة  وهناك  التكلفة..  ناحية  من  فاعلية 
تكمل عملية االإ�سالح والنظم الالمركزية بحلول 2015 لت�ساهم 
لفائدة  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات  وحت�سن  القدرات  بناء  يف 
عام  حتى  الربنامج  هذا  تكاليف  تقدر  الفقراء.  فيهم  مبا  املجتمع 

)2015( مبلغ 1.6 مليار دوالر. 

المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
اعتمدت االإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج اال�ستثماري 
وكذلك  االأخرية  ال�سنوات  يف  ن�سبيا  الناجح  االأداء  على  املحدثة 
ال�سريع  التغطية  تو�سع  على  للمحافظة  ت�سميمه  مت  برنامج  على 
امل�ساركة  خطوات  على  خا�س  ب�سكل  الت�سديد  مع  االأداء،  وحت�سن 

وامل�ساريع االأكرث ا�ستدامة والتي ت�سب ل�سالح الفقراء. 
لعدد  االآمــنــة  املياه  اإي�سال  اإىل   2015 عــام  حتى  الربنامج  يهدف 
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تكامل  ن�سمة مع �سمان  6.4 مليون  يبلغ  الريف  �سكان  اإ�سايف من 
نظام الصرف الصحي في كل مشروع. 

هذه  من   60% نحو  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  �ستـنـفذ 
االأخرى  الثالث  احلكومية  وامل�ساريع  الهيئات  تقوم  بينما  الزيادة 
العاملة يف القطاع بتغطية الباقي. اأما ال�سندوق االجتماعي للتنمية 
ح�ساد  على  املعتمدة  ال�سرب  م�ساريع  يف  بالتخ�س�س  ف�سي�ستمر 
يف  العاملة  الهيئات  جميع  لتمكن  تقوية  هناك  �ستكون  حيث  املياه 
امل�ساريع  برجمة  واآلية  االإ�سرتاتيجية  باجتاه  التوجه  من  القطاع 
واالإجراءات التـنفيذية مع تقدمي تقنيات وا�سعة يف هذا املجال. كما 
�سيتم تبني طرق امل�ساركة يف العمل والتعامل مع ال�سرف والتثــقيف 
%10 من  ن�سبته  ب�سكل منظم مبا يف ذلك تخ�سي�س ما  ال�سحي 

تقدر  املجال.  هذا  يف  لال�ستـثمار  كمعيار  ال�سرب  مياه  ا�ستثمارات 
تكاليف الربنامج حتى عام )2015( 800 مليون دوالر. 

 
الري وإدارة المساقط المائية

الكبري  التحدي  اإىل  املحدثة  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  ت�ستجيب   
املتمثل يف خف�س �سخ املياه من االأحوا�س مع احلفاظ يف نف�س الوقت 
لربنامج  مقرتح  على  ي�ستـند  التحدي  هذا  الريفية.  العوائد  على 
ا�ستثماري �سخم يهدف بالكامل االإ�سالح املوؤ�س�سي والتــ�سديد على 
الذاتية  واالإدارة  التكاملية  باخلطوات  يتعلق  فيما  احلقل  م�ستوى 
بع�س  لقيا�س  اأجندة  ميثل  جممله  يف  االجتاه  هذا  للم�ستخدم. 

موؤ�سرات النجاح ال�سرورية لبقاء وازدهار االقت�ساد الريفي.  

 هدف االإ�سرتاتيجية حتى عام 2015 جتهيز م�ساحة 250.000 
هكتار اأخرى باأنابيب نقل املياه و 61.000 هكتار بالري بوا�سطة 
 100.000 تاأهيل  اإعادة  وكذا  الفقاعي  الري  اأو  التقطري  اأنظمة 
اال�ستثمار  �سيكون  كما  بال�سيول.  املروية  االأر�س  من  اأخرى  هكتار 
البيئية  املمار�سات  اأف�سل  ملعايري  وفقا  الزراعية  املائية  املن�ساآت  يف 
الهيكلة  اإعادة  برنامج  تنفيذ  و�سيتم  واالقت�سادية.  واالجتماعية 
لكل من قطاع الري ووزارة الزراعة والري و�سندوق ت�سجيع االإنتاج 

الزراعي وال�سمكي ككل. 
 اأما خدمات الري ف�سيتم تقدميها من خالل تاأ�سي�س برنامج وطني 
فيها  مبا  الري  ل�سوؤون  احلايل  العام  الدعم  جميع  يوحد  للري 
الت�سارع يف تـقدمي خدمات اإر�ساد الري )IAS( وتعميم الالمركزية 

والتعاون مع جمعيات م�ستخدمي املياه. 
العامة  والهيئة  والري  الزراعة  وزارة  �ستقوم  ال�سياق  نف�س  ويف 
للموارد املائية بالعمل مع  جمعيات م�ستخدمي املياه يف اإعداد خطط 
اإدارة املياه املحلية حتت االإطار العام خلطط االأحوا�س املائية. تـقدر 

تكاليف الربنامج حتى عام )2015( مبلغ 800 مليون دوالر.

األعمال التي تحتاج إلى التخطيط والتـنفيذ المشترك 
 لعل التحدٍي الكبري يف اإدارة املوارد املائية يكمن يف تكامل التخطيط 
والتـنفيذ بن هيئات املوارد املائية والقطاعات الفرعية. هذا وقد بذل 
جمهود كبري عند حتديث االإ�سرتاتيجية مراجعة حتديد جماالت 
مل�ساركة  احلاجة  تدعو  عندما  خا�سة  امل�سرتك  والتنفيذ  امل�سئولية 
اجلانب  هذا  ولت�سهيل  التخطيطية.  االأن�سطة  يف  اجلهات  جميع 
والعمل  والتـن�سيق  القيادة  م�سوؤولية  جهة  كل  تتحمل  اأن  روعي 
يبن  اجلدول )1.3(  واحد حيث  تكامل اجلهود يف مو�سوع  على 
االأن�سطة التي تتطلب التعاون والتكامل بن الهيئات وي�سلط ال�سوء 
على اجلهة التي �ستتوىل القيادة والتـن�سيق. ولعله من املفيد تو�سيح 
املوا�سيع املتقاطعة وهي ت�سعة يف جمملها يلزمها التـن�سيق والتكامل 

كما يلي: 

أ( تكامل إدارة الموارد المائية
احلو�س:  م�ستوى  على  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة   .1
الوطنية لقطاع  ان�سجاما مع منهجية الالمركزية لالإ�سرتاتيجية 
املياه والربنامج اال�ستثماري، �ستتوىل الهيئة العامة للموارد املائية 
خطط  وتنفيذ  اإعداد  يف  االأخرى  املرافق  قيادة  االأحوا�س  وجلان 
االأحوا�س واإن�ساء مناطق احلماية وت�سجيل حقوق املياه وتخ�سي�س 

املوارد املائية لال�ستخدامات ذات االأولوية وتي�سري نقل املياه. 
2. تنمية وتطوير منظمات م�ستخدمي املياه ب�سفتها قاعدة البناء 

االأ�سا�سية الإدارة املياه: 
املياه  م�ستخدمي  منظمات  تاأ�سي�س  باأن  االإ�سارة  املفيد  من  لعله 
الري.  واأن�سطة  الريف  مياه  �سمن  املائية  املوارد  اإدارة  بغر�س  هو 
وانطالقاً من هذا املبداأ �ستاأخذ كل من الهيئة العامة للموارد املائية 
وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية ووزارة الزراعة 
حتى  املكت�سبة  واخلربات  التجربة  تقييم  يف  املبادرة  زمام  والري 
م�ستخدمي  ملنظمات  متما�سكا  منهجا  تطوير  على  والعمل  االآن1، 
املياه ب�سفتها القاعدة االأ�سا�سية الإدارة املياه الالمركزية ورفع قدرة 

امل�ستخدم �سمن اأن�سطة هذه املنظمات. 

لموارد  الفعلية  بالمصادر  االستخدام  حركة  ربط  ب(    
المياه 

تـنامي  اأدى  املنزيل:  لال�ستخدام  املياه  موارد  عن  البحث   .3
النق�س يف املياه وم�ساكل �سعف اال�ستدامة اإىل ظهور حاجة ملحة 
لدى م�ساريع املدن احل�سرية واملناطق الريفية يف العمل مع الهيئة 
االأحوا�س  خطط  اإطار  �سمن  وامل�ستخدمن  املائية  للموارد  العامة 

للبحث عن مياه م�ستدامة وذات نوعية جيدة. 
4. تطوير وتنمية موارد مياه بديلة: على �سوء التكلفة املت�ساعدة 
املائية  للموارد  العامة  الهيئة  �ستاأخذ  املتزايد،  املائية  املوارد  ونق�س 
واملنظمات  والريفية  احل�سرية  امل�ساريع  مع  للعمل  املبادرة  بزمام 
مائية  موارد  وتطوير  الختبار  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  غري 
ملياه ال�سرب مبا فيها اإيجاد تكنولوجيات بديلة، تـ�سمل حتلية املياه 

وح�ساد مياه االأمطار وتـقنيات اأخرى منخف�سة الكلفة.

القيام  على  املياه  نق�س  يحفز  املياه:  ا�ستخدام  كفاءة  حت�سن   .5
�سمن  اال�ستخدام  كفاءة  رفع  اأجل  من  العلمية  البحوث  باإجراء 
و�ستقوم  الري.  جانب  يف  خا�س  ب�سكل  اأو  ال�سرب  مياه  �سبكات 
الهيئة العامة للموارد املائية و وزارة الزراعة والري وم�ساريع املياه 
احل�سرية والريفية باأخذ زمام املبادرة يف هذه االأن�سطة اجلوهرية.

6. نوعية املياه: قامت الهيئة العامة للموارد املائية موؤخرا بتـن�سيط 
االإ�سرتاتيجية  ظل  حتت  اجلهود  �ستقود  التي  املياه  نوعية  جلنة 
واالنتهاء  املعايري  حتديث  بغر�س  اال�ستثماري  والربنامج  الوطنية 

من ا�ستكمال وبلورت �سيا�سة العمل وتـنفيذ برنامج متابعة التلوث.
تكون  اأن  ميكن  امل�ستخدمة  املــيــاه  املــيــاه:  ا�ــســتــخــدام  اإعـــادة   .7
الهيئة  �ستقود  ال�سياق  هــذا  ويف  املــائــيــة.  لــلــمــوارد  قيما  مــ�ــســدرا 
املياه يف  الزراعة والري وموؤ�س�سات  املائية ووزارة  العامة للموارد 
هذا اجلانب البحث وا�ستثمار التكلفة احلقيقية واملعاجلة االآمنة 
واإيجاد اآلية الإعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف  لالأغرا�س الزراعية.

       
تحسين سياسة إدارة المياه ج(  

املائية  للموارد  العامة  الهيئة  �ستقوم  البيئية:  ال�سيا�سة   .8
حوافز  بــدرا�ــســة  اخلــا�ــســة  التو�سيات  مناق�سة  حــول  بالتـن�سيق 
لهيكل  ال�سرورية  ال�سيا�سية  التغيريات  واقــرتاح  اجلوفية  املياه 

احلوافز. 
البيئة  حلماية  العامة  الهيئة  �ستقوم  البيئي:  االأثر  تقييم   .9
هيئات  مع  والعمل  البيئي  االأثــر  تقييم  اآلية  وحت�سن  بتحديث 
الــقــطــاعــات االأخـــــرى وخــا�ــســة وزارة الـــزراعـــة والــــري والــهــيــئــة 
العامة للموارد املائية، ل�سمان تطبيق متن وثابت لتقييم االأثر 

البيئي مل�ساريع املياه مبا فيها ال�سدود واحلواجز املائية.  

  1 - انعقد املوؤمتر الوطني حول الإدارة املجتمعية وحقوق ا�ستخدامات املياه يف الن�سف الأول من عام 2009 تتم فيه امل�ساركة وتبادل اخلربات اليمنية والدولية حول اإجراءات الإدارة الالمركزية وتاأ�سي�س حقوق املياه كقاعدة لإدارة املوارد املائية  
وارتباطها بدور جمعيات م�ستخدمي املياه ...الخ  كما �سيتم اإ�سدار اأجندة وا�سحة تكون جاهزة للتـنفيذ ملتابعة هذه  الإجراءات   حتت ظل الإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج ال�ستثماري.. 

لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
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لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه

جدول 1-3: أنشطة اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري  لقطاع المياه التي تتطلب  إجراءات  مشتركة
فيما بين القطاعات الفرعية )المرجع: خطط عمل القطاعات الفرعية( 

املرجعاالأن�سطة امل�سرتكةاجلهاتاملو�سوع املتقاطع

احلو�س م�ستوى  على  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  الهيئة العامة للموارد املائية، جلان االأحوا�س، ال�سلطات 1. 
املحلية، وزارة الزراعة والري، امل�ستخدمون

- درا�سة االأولويات على م�ستوى احلو�س
- اإعداد وتــنفيذ خطط احلو�س

- دعم جلان االأحوا�س
- اإنـ�ساء مناطق احلماية

- ت�سجيل حقوق ونـقل املياه 

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 1-2-3
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 4-1-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 7-1-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 3-3-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2-2-3

اأ�سا�سية  كقاعدة  املياه   م�ستخدمي  جمعيات  تطوير   .2
الإدارة املياه

الهيئة العامة للموارد املائية، جلان االأحوا�س، ال�سلطات 
املحلية، وزارة الزراعة والري، امل�ستخدمون

- املوؤمتر الوطني  لالإدارة املجتمعية حلقوق املياه 
- تطوير جمعيات م�ستخدمي املياه ب�سفتها القاعدة 

االأ�سا�سية على امل�ستوى املحلي الإدارة املوارد املائية 

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 4-1-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 7-1-1

املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية. الهيئة العامة 
للموارد املائية، وزارة الزراعة والري، املنظمات غري 

احلكومية، جمعيات م�ستخدمي املياه

- بناء قدرات فاعلة وم�ستدامة ملنظمات م�ستخدمي 
املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية 2-3-2مياه الريف.

وزارة الزراعة والري، الهيئة العامة للموارد املائية، جلان 
االأحوا�س، ال�سلطات املحلية، م�ساريع املياه وال�سرف 

ال�سحي يف املناطق الريفية  وجمعيات م�ستخدمي املياه

- تطوير منظمات م�ستخدمي مياه الري  وي�سمل اإعداد  
الري 2-1-1درا�سة وو�سع اإ�سرتاتيجية  ترفع من قدراتها

املياه موارد  عن  البحث   .3

وزارة املياه والبيئة/ا املرافق العامة،
 الهيئة العامة للموارد املائية، جلان االأحوا�س، جمعيات 

م�ستخدمي املياه، القطاع اخلا�س

- حتديد املوارد �سمن اإطار خطط االأحوا�س
- تطوير مناذج نقل عادلة وم�ستدامة تعرتف بحقوق 

املياه وال �سرر بال تعوي�س" 

املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية  1-2-2
املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية  1-2-2

م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية،  
الهيئة العامة للموارد املائية، جلان االأحوا�س، ال�سلطات 

املحلية، جمعيات م�ستخدمي املياه

- اإعداد خرائط، حتديد ومتابعة املوارد �سمن اإطار 
خطط االأحوا�س.

- االإدارة امل�ستدامة ملوارد مل�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي 
يف املناطق الريفية

املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية  1-2-2
املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية  2-2-2

بديلـة  مياه  موارد  تطوير   .4

الهيئة العامة للموارد املائية، وزارة الزراعة والري،  مياه 
املدن احل�سرية ، القطاع اخلا�س، املنظمات غري احلكومية

- تطوير حتلية املياه وح�ساد مياه االأمطار والبحث عن 
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 1-2-5بدائـل اأخرى

وزارة املياه والبيئة/املرافق العامة، الهيئة العامة للموارد 
م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية  -  درا�سة حتلية املياه للمدن ال�ساحليةاملائية، القطاع اخلا�س، املنظمات غري احلكومية

2-2-1
املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية ، الهيئة العامة 

للموارد املائية، ال�سندوق االجتماعي للتنمية، القطاع 
اخلا�س

- تطوير ون�سر تكنولوجيات منخف�سة الكلفة لتوفري 
املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية  2-1-1مياه ال�سرب 

املياه ا�ستخدام  كفاءة  حت�سن   .5

الهيئة العامة للموارد املائية، وزارة الزراعة والري، املياه 
وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية واملناطق الريفية  

التكنولوجيا والربامج  الرائدة  يف كفاءة ا�ستخدام املياه.
- اإدارة مياه الري  
- تكنولوجيا الري

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2-2-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 1-1-3
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2-1-3

وزارة املياه والبيئة/املرافق، الهيئة العامة للموارد املائية، 
القطاع اخلا�س

- تنفيذ برنامج تقليل الفاقد
- حت�سن اإدارة وكفاءة ال�سبكة

موارد مياه يف املناطق م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف 
املدن احل�سرية    1-1-2

م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية    
2-2-2

- اإجراء البحوث وتطبيق التكنولوجيا واإعداد الربامج وزارة الزراعة والري، الهيئة العامة للموارد املائية
الرائدة يف كفاءة ا�ستخدام املياه.

الربنامج الوطني للري 
1-1-3

املياه نوعية   .6
الهيئة العامة للموارد املائية، الهيئة العامة حلماية 

البيئة،  جلنة نوعية املياه، م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي 
يف املدن احل�سرية 

- حتديث املوا�سفات القيا�سية لنوعية املياه وا�ستكمال 
ال�سيا�سة املتعلقة بالنوعية.

- مراقبة تلوث املياه
- اإن�ساء وفر�س مناطق حماية

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 1-3-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2-3-1
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 3-3-1

ال�سحي ال�سرف  مياه  ا�ستخدام    اإعادة  الهيئة العامة للموارد املائية، وزارة الزراعة والري، املياه 7. 
وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية

- تكاليف منا�سبة ومعاجلة �سليمة واإعادة ا�ستخدام مياه 
ال�سرف لالأغرا�س الزراعية.    - معاجلة مياه ال�سرف  

يف املدن احل�سرية واإعادة ا�ستخدامها.

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2.1.1
م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف املدن احل�سرية  

3-2-1

البيئية ال�سيا�سة  الهيئة العامة للموارد املائية، وزارة الزراعة والري، وزارة 8. 
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 1-2-3- االإطار العام ل�سيا�سة  الإدارة املياه اجلوفيةاملياه والبيئة، الهيئات احلكومية االأخرى 

البيئي االأثر  تقييم   .9
الهيئة العامة للموارد املائية، الهيئة العامة حلماية 

البيئة، وزارة الزراعة والري، جميع  هيئات وموؤ�س�سات 
املياه.  

- حتديث وتطوير اآلية تقييم االأثر البيئي
- �سمان تطبيق ثابت ومت�سق لتقييمات االأثر البيئي 

لربامج املياه مبا فيها ال�سدود

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2.1.3
االإدارة املتكاملة للموارد املائية 2.1.3

املياه  لقطاع  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  ظل  حتت  املوؤ�س�سي  التطوير 
والربنامج اال�ستثماري

مت حتديد الدعم املوؤ�س�سي كاحتياج حرج لقطاع املياه )اأنظر االإطار 
اأدناه حول التطوير املوؤ�س�سي(. ونظراً الأن جميع القطاعات الفرعية 
االإ�سرتاتيجية  تناولتها  فقد  املوؤ�س�سي  التطوير  اإىل  ما�سة  بحاجة 
املوؤ�س�سي  التطوير  عامل  و�سع  مت  حيث  متكاملة  بطريقة  املحدثة 
املياه  قطاع  موؤ�س�سات  "تطوير  وهو:  املياه  لقطاع  �سامل  كهدف  

والربنامج  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  لتنفيذ  التنظيمي  اأداءها  وتعزيز 
اال�ستثماري  بطريقة فاعلة وموؤثرة.   هذا وقد حددت وجمعت اأن�سطة 
ونتائج وخمرجات التطوير املوؤ�س�سي على م�ستوى القطاعات الفرعية 
ككل حيث كانت املح�سلة الناجتة" "برنامج التطوير املوؤ�س�سي لقطاع 
املياه". وبعد ذلك مت دمج جميع االأن�سطة واملوازنات ذات ال�سلة بها 

باأثر رجعي يف برامج القطاعات الفرعية االأربعة الأغرا�س التــنفيذ. 
والربنامج  املياه  لقطاع  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  تـنفيذ  �سيبـداأ 

االأهداف  لو�سع  املوؤ�س�سي  التطوير  بدرا�سة  املحدثة  اال�ستثماري 
حيث  التطوير  لهذا  التنظيمية  الربامج  على  واالتـفاق  التطويرية 
 18 مبلغ  الفرعية  القطاعات  خالل  من  االإجمالية  التكلفة  تقدر 
1.4(.غري  )اجلدول   2015  –  2008 للفرتة  دوالر  مليون 
التطوير  درا�سات  �سوء  على  والتكاليف  االأن�سطة  تعديل  �سيتم  اأنه 
املوؤ�س�سي. و�سيتم تتبع التـنفيذ على م�ستوى كل من القطاع الفرعي 

وبرنامج التطوير املوؤ�س�سي لقطاع املياه ككل. 
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التطوير المؤسسي
دائما ما تعّرف املوؤ�س�سات كاأنظمة ر�سمية يفر�سها النظام مثال )قانون املياه والئحته التنفيذية(، وكاأنظمة غري ر�سمية مثل )النماذج ال�سلوكية(،   وكمجموعة ال�سلوكيات املفرو�سة ذاتيا الأغرا�س 
القيادة مثل )التعاون(. اإال اأن املوؤ�س�سات واملنظمات يف واقع االأمر لي�ست بهذه الو�سفية، فهي لي�ست متعار�سة اأو متقاطعة. وميكن تعريف املوؤ�س�سات باأنها "قواعد اأ�سا�س اللعبة" واملنظمات هي 
كيان اللعبة، املوؤ�س�سات هي قيادة لتحفيز ال�سلوك واالأداء، فهي عامل اأ�سا�سي للنجاح اأو الف�سل. والتطوير املوؤ�س�سي ككل هو كل ما يتعلق بو�سع القواعد واحلوافز وفر�س اآليات التـنفيذ بالطريقة 

ال�سحيحة  ومتهيد الطريق لتـنفيذ  برنامج ما ... حيث اأن تـنفيذ اأي برنامج البد اأن يت�سمن دائما التطوير املوؤ�س�سي. 
امل�سدر: التعاون الفني االأملاين اليمني– برنامج دعم قطاع املياه

ي�سمل  املوؤ�س�سي  التطوير  فربنامج  اإذا 
امل�ستوى  على  التطوير  اأن�سطة  اأي�سا 
القطاع2.   لكامل  املوجهة  وهي  االأعلى 
االأعلى  امل�ستوى  على  االأن�سطة  هذه  تدعم 
التخطيط  يف  امل�سرتك  املوؤ�س�سي  التـن�سيق 
واملتابعة واإدارة خماطر موثوق بها وكذلك 
الت�سيري  جلنة  اأن�سطة  وت�سمل:  االت�ساالت 
الربنامج  اإدارة  جلنة  وعمل  الوزارية 
وجمموعة املانحن الرئي�سين وجمموعات 
واملراجعة  الفرعية  القطاعات  عمل 
والتقييم  املتابعة  ومهام  امل�سرتكة  ال�سنوية 
ال�سامل  للقطاع  االت�سال   وا�سرتاتيجيات 
النزاعات  وحل  الف�ساد  مكافحة  واآليات 
بدمج  يتعلق  فيما  الالزمة  القدرات  وبناء 
هذا  الربنامج.  �سمن  االجتماعي  النوع 
 5 يبلغ  اإجمايل   مبلغ  تخ�سي�س  مت  وقد 
مليون دوالر لهذا الربنامج عايل امل�ستوى.

التكاليف باآالف الدوالراتاملوؤ�سرات املوجهة للتطوير املوؤ�س�سياملخرجات الرئي�سة للتطوير املوؤ�س�سي
النتيجة 1: الهيئة العامة للموارد املائية  فاعلة على امل�ستوى الوطني والفروع  مب�ساركة جميع االأطراف املعنية 

مت و�سع اأهداف التطوير املوؤ�س�سي  واالتـفاق على تطوير الربنامج التـنظيميدرا�سة التطوير املوؤ�س�سي
  لوائح  تــنفيذية فاعلة اللوائح التنفيذية تدعم االإدارة املتكاملة للموارد املائية

مت  حتديث املراجعة وتقييم الكادرزيادة قدرات الهيئة العامة للموارد املائية ازدادت
مت تــنـفيذ اخلطةخطة االت�سال

العدد  وفعاليات   تــنـفيذ خطط االأحوا�ستـفعيل جلان االأحوا�س
ترتيبات  �سراكة ومتويالت فاعلة  امل�ساركة االإنتاجية 

العدد وفاعلية اإدارة خطط املياه على امل�ستوى املحليتـفعيـل جمعيات م�ستخدمي املياه
6.496التكاليف

النتيجة 2: وزارة الزراعة والري فعالة على امل�ستوى الوطني واملحلي داعمة كفاءة ا�ستخدام املياه
 مت و�سع اأهداف التطوير املوؤ�س�سي  واالتـفاق على تطوير الربنامج التنظيميدرا�سة التطوير املوؤ�س�سي

عدد املزارع العاملة حتت نظام الري احلديثاإعادة هيكلة وزارة الزراعة والري  كموؤ�س�سة تـقدم خدمات
عدد الهكتارات  املزروعة بالري احلديثتـفعيل الربنامج الوطني للري 

الن�سبة املئوية من متويل ال�سندوق املخ�س�سة لكفاءة ا�ستخدام املياهاإعادة هيكلة �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي
715التكاليف

النتيجة 3:  خطة مياه الريف وال�سرف ال�سحي  يف التـنفيذ امل�سرتك با�ستخدام اإجراءات عامة  متـفق عليها وحتول الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف بالكامل اإىل نظام الالمركزية
مت و�سع اأهداف التطوير املوؤ�س�سي  واالتـفاق على تطوير الربنامج التنظيميدرا�سة التطوير املوؤ�س�سي
مت تبني االإ�سرتاتيجية وتــنفيذهااإ�سرتاتـيجية مياه الريف

مت تبني اإجراءات اال�ستجابة للطلب عموماً وبدون ا�ستـثـناءاإجراءات عامة 

- مت تـنفيذ اإجراءات  اجلرد تخطيط م�سرتك
- خطة �سنوية م�سرتكة لعام 2009

- دمج مياه الريف وال�سرف ال�سحي يف جميع خطط االأحوا�ساإجراءات االإدارة املتكاملة للموارد املائية
- امتالك جميع جمعيات م�ستخدمي املياه خطة اإدارة املياه على امل�ستوى املحلي.

753التكاليف
النتيجة 4: مرافق املياه وال�سرف ال�سحي  يف املدن احل�سرية اأ�سبحت م�ستقلة وذات متويل ذاتي، والقطاع اخلا�ص يعمل يف �سراكة معها

مت و�سع اأهداف التطوير املوؤ�س�سي  واالتـفاق على تطوير الربنامج التنظيميدرا�سة التطوير املوؤ�س�سي
و�سع اإ�سرتاتيجية ال�سراكة مع القطاع اخلا�س بحلول 2010مت حتديد دور ووظيفة كل من القطاعن العام واخلا�س 

 انطالق املوؤ�س�سات باجتاه االأعمال التجارية
مت االنتهاء من حتويل املوؤ�س�سات اإىل النظام الالمركزي 

ارتفاع معدل ا�ستعادة الكلفة 
 تاأ�سي�س �سركات عامة

مت تـنفيذ خطة تنمية املوارد الب�سريةتـنمية املوارد الب�سرية
   اأنظر اجلزء د اأدناه  حول تـفا�سيل الرتتيبات التنظيمية لالإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج ال�ستـثماري لقطاع املياه

جدول )1-4(: برنامج التطوير المؤسسي لقطاع المياه 2008-2015م

لمحة عامة حول تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
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التكاليف باآالف الدوالراتاملوؤ�سرات املوجهة للتطوير املوؤ�س�سياملخرجات الرئي�سة للتطوير املوؤ�س�سي
10.000التكاليف

النتيجة 5:  �سبط اأن�سطة قطاع املياه من خالل التـن�سيق والتخطيط واملتابعة امل�سرتكة 
اجتماع  جلنة الت�سيري الوزارية مرتن يف ال�سنةاإ�سراف اجلنة الت�سيري الوزارية 

اجتماع �سهري للجنة اإدارة الربنامج تـن�سيق اللجنة التح�سريية مع  جلنة اإدارة الربنامج  
 اجتماع منـتظم  ملجموعة املانحن الرئي�سين جمموعة املانحن الرئي�سين

 مفو�سة جميعها وجتتمع على االأقل  كل ربع �سنويجمموعات عمل القطاعات الفرعية 
 عـقد املراجعة خالل �ستة اأ�سهر بعد نهاية كل �سنة املراجعة ال�سنوية امل�سرتكة

برنامج االت�ساالت
خطة عمل مكافحة الف�ساد وحل النزاعات 

تقارير تـــنفيذ االإ�سرتاتيجيةنظام املتابعة والتقييم لالإ�سرتاتيجية الوطنية
5000 التكاليف

22.964التكاليف االإجمالية

تابع جدول )1-4(: برنامج التطوير المؤسسي لقطاع المياه 2008-2015م

جدول )1-5(: التكاليف بالمليون دوالر )ال تشمل الطوارئ(

ج( التكاليف والتمويل
التكاليف 

– 2015 مببلغ    2008 املحدثة  االإ�سرتاتيجية  تكاليف  تقدر 

3.2 مليار دوالر )اأنظر اجلدول 5.1(.  من هذه حوايل 48% 
�ستخ�س�س لقطاع املياه يف املدن احل�سرية  ) 1.5 مليار دوالر(. 
و�سي�سرتك كل من قطاع مياه الريف والري  بحوايل %25 اأي 

800 مليون دوالر لكل منهما(.  اأما قطاع املوارد املائية  حوايل 
اإجمايل  من   2% من  اأقل  اأي  دوالر  مليون   41 ف�سي�ستـثمر 

املحدثة.  االإ�سرتاتيجية  ا�ستثمارات 

القدرة االستيعابية
كما هو مبن يف اجلدول )1-6( فاإن قيمة اال�ستثمار املقرتح لقطاع 
الفرتة  خالل  �سنوياً  دوالر  مليون   400 نحو  �سيبلغ  ككل  املياه 
املقدر  ال�سنوي  االإنفاق  م�ستوى  متو�سط  ي�ساهي  وهذا  املقرتحة، 
فان  وبهذا    .2007–  2005 الفرتة  يف  دوالر  مليون   144 بـ 
االإنفاق  م�ستويات  من  اأعلى  هي  لال�ستثمارات  املقرتحة  امل�ستويات 

التاريخية لثالثة من االأربعة قطاعات الفرعية:
- م�ستوى اال�ستثمار ال�سنوي املقرتح لالإدارة املتكاملة للموارد املائية 
 2007–  2005 الفعلي  لالإنفاق  م�سابه  دوالر(  مليون   5.1(
القدرات  اإطار  يف  �سيكون  وهذا  دوالر(  مليون   4.4 �سنوي  )متو�سط 

املائية. للموارد  العامة  للهيئة  اال�ستيعابية 
 192 احل�سرية  املدن  مياه  يف  املقرتح  اال�ستثمار  متو�سط  يبلغ   -
يف  املقرتح  اال�ستثمار  من  اأعلى  وهذا  ال�سنة،  يف  دوالر  مليون 
�سعف  تقريبا  ولكنه  دوالر(،  مليون   150( االأوىل  االإ�سرتاتيجية 
دوالر(.  مليون   68(  2007–  2005 فرتة  يف  االإنفاق  متو�سط 
دوالر  مليون   83 باإنفاق  اال�ستيعابية  القدرة  ارتفعت  فقد  ذلك  ومع 

يف 2007 )اأنظر اجلدول 2-3(. 
- وباملثل فان م�ستوى اال�ستثمارات املقرتحة ملياه الريف )نحو 100 
الذروة  �سنة  يف  الفعلي  االإنفاق  �سعف  ي�ساوي  �سنويا(  دوالر  مليون 

دوالر(. مليون   50(  2007
 2011 نهاية  اإىل  حمّمل  املقرتح  اال�ستثمار  فاإن  للري،  وبالن�سبة   -
اخلدمات.  تقدمي  قدرة  بناء  اإىل  احلاجة  يعك�س  وهذا   ،2015 –
 –  2008 للفرتة  املقرتح  االأدنى  ال�سنوي  املتو�سط  ذلك، حتى  ومع 
2010 )62 مليون دوالر( يعترب �سعف االإنفاق الفعلي عام 2007 

)31 مليون دوالر(. 
القدرات  لبناء  باالعتبار  جديرة  ا�ستثمارات  االأمر  يتطلب  وعموما، 

التنفيذية اإذا اأريد ملقرتحات االإ�سرتاتيجية املحدثة اأن تتحقق.
التمويل

الربنامج  من  كجزء  دوالر   مليار   3.2 متويل  على  احل�سول  مت 
املقرتح  )4.4 مليار والذي ي�سمل االأ�سعار واحلاالت الطارئة( )اأنظر 
جدول1-7( حيث يتم تغطية الربامج اخلارجية احلالية واحلاالت 
 962 احلكومة  والتزامات   ،)17%( دوالر  مليون   769 الطارئة 
التمويل  �سيغطي  ذلك،  اإىل  اإ�سافة   .)22%( اأخرى  دوالر  مليون 
اأما    .)12%( دوالر  مليون   511 امل�ستفيدين  وم�ساهمات  الذاتي 
2.2 مليار دوالر )%49 من الربنامج  الفجوة التمويلية فـتـقدر بـ 

الكلي(.
د( التــنفيذ: 

التنظيمية الرتتيبات 
الوطنية  االإ�سرتاتيجية  ظل  حتت  التنظيمية  الرتتيبات  حددت 
حكومية  موؤ�س�سة  على  فرعي  قطاع  كل  م�سوؤولية   قيادة  املحدثة  
اإطار  �سمن  االأربعة  الفرعية  القطاعات  جميع  وتوحيد   واحدة 

املياه  تـنفيذ  فان   وهكذا  واحد.   ومتويلي  وا�سرتاتيجي  �سيا�سي 
والهيئات  املحلية   املوؤ�س�سات  خالل  من  �سيتم  احل�سرية   املدن  يف 
والبيئة  املياه  وزارة  مع  بالتن�سيق  وذلك  الذاتي  اال�ستقالل  ذات 
ذلك  تنظيم  �سيتم    )2010 بالعام   و)بدءاً  الفنية  و�سكرتاريتها 
من خالل موؤ�س�سات م�ستقلة. تدخالت مياه الريف �ستتم من خالل 
اأربعة جهات وم�ساريع حكومية باال�سرتاك مع بع�س املنظمات غري 
اأما  الريف.  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  مع  وبالتـن�سيق  احلكومية 
تدخالت الري ف�ستقوم وزارة الزراعة والري  بالتـن�سيق مع اإداراتها 
والتقييم  واملتابعة  الري  واإ�سرتاتيجيات  �سيا�سات  عن  امل�سوؤولة 
ذلك   بت�سيري  املقرتح  للري  الوطني  والربنامج  التقارير  واإعداد  
الهيئة  و�ستتوىل  الربنامج.  با�ستثمارات  بتعلق  فيما  والتوجيه 
والتـنفيذي فيما يخ�س  التـوجيهي  املائية اجلانبن  للموارد  العامة 

تدخالت االإدارة املتكاملة للموارد املائية.  

2010-20082015-20112015-2008
18.522.240.7 كامل التكاليفاالإدارة املتكاملة للموارد املائية

املياه وال�سرف ال�سحي  يف املدن احل�سرية
528.7950.11478.8ا�ستثمارات يف املياه وال�سرف ال�سحي
20.235.555.7تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي

548.9985.61534.5االإجمايل الفرعي )املياه وال�سرف ال�سحي يف ملدن احل�سرية(

املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية
228.0521.2809.2ا�ستـثمارات يف املياه وال�سرف ال�سحي
13.46.219.6تــنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي

301.4527.4828.8االإجمايل الفرعي )املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية(

الــري
158.9595.8754.7ا�ستـثمارات يف اأن�سطة الري

27.718.245.8تـنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي
186.5614.0800.5االإجمايل الفرعي للري

1،055.32،149.13،204.5االإجمالــي الكلـــي

    28

 

 

 

 

  

  

  

  

 يم المتابعة والتقي

هــو متابعــة التقــدم البرنــامج االســتثماري لميــاه و قطــاع االغــرض مــن نظــام المتابعــة والتقيــيم لإلســتراتيجية الوطنيــة ل      
إلــى بــدًا باألنشــطة سلســلة النتــائج ببتحديــد واضــح و منطقيــا  المحدثــة بنيــت اإلســتراتيجيةحيــث  تحقيــق األهــداف نحــو

والتقيــيم لإلســتراتيجية المبنــي علــى النتــائج  المتابعــةوسيســتخدم نظــام  .الهــدف ملحقــة بالتكــاليف والتمويــل ذات الصــلة
  .للحصول على النتائج الواقعية الفعلية ورفع التقارير بشأنها إلى األطراف المعنيةلقياس األداء  إطاراً 

وتقيــيم ترفــع أنشــأت وزارة الميــاه والبيئــة وحــدة متابعــة ولغــرض تأســيس متابعــة وتـــقييم خــاص باإلســتراتيجية الوطنيــة، 
ــا منســق  حيــث تقاريرهــا مباشــرة إلــى وكيــل الــوزارة  ــدولي(أول يعمــل فيهــا حالي . ثــان وأخصــائي) ممــول مــن البنــك ال

 مـــن يمـــثلهمحيـــث ســـتكون مجموعـــات القطاعـــات الفرعيـــة أو أساســـًا علـــى نهـــج المشـــاركة المتابعـــة والتقيـــيم ســـتعتمد 
فسـيتم تجميعهـا والتقيـيم المتابعـة  بيانـات أمـا بالنسـبة ل. بهـم لكل قطـاع خـاص المتابعة والتقييم مهام  عن ؤولون مس

الطـاقم سـيتولى حيـث  إلـى وحـدة المتابعـة والتقيـيم بـوزارة الميـاه والبيئـةورفعهـا  هـاعيتجمليتم ) المستوى األدنى(ميدانيًا 
بنـاء القـدرات كـون مالـدعم المؤسسـي و برنـامج القطـاع  فيمـا يتعلـق بولية متابعة وتقيـيم ؤ في كل مستوى مس المختص

  .  التدريب الالزم والدعم الفنيبدوره  الذي سيوفر

  : من خاللفسيتم توزيعها والعمل بها نتائج نظام المتابعة والتقييم فيما يتعلق ب

   ،تقارير ربعية منتظمة -أ 

  (PMC)لجنة إدارة البرنامج 
  الحكومة اليمنية ومجموعة الممولين

  : رئاسة اللجنة
 وزير المياه والبيئـة بالتناوب مع-
  الزراعة والريوزير -

  مجموعة عمل

  اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

  :برئاسة

 الھيئة العامة للموارد المائية

  مجموعة عمل
المياه والصرف الصحي 
 في المناطق الريفية

الھيئة العامة : برئاسة
 لمشاريع مياه الريف

  مجموعة عمل
والصرف الصحي المياه 

 ةدن الحضريفي الم
المؤسسة العامة : برئاسة

  للمياه والصرف الصحي
 والمجلس المحلي

  مجموعة عمل

  قطاع الري 

  :برئاسة

  وزارة الزراعة والري

 

 المستوى الوطني

 مستوى القطاع 
والتـقييم وحدة المتابعة 

 في وزارة المياه والبيئـة

مستوى 
القطاع 
 الفرعي

  (IMSC) وزاريةلجنة التسيير ال
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة 

ومجموعة المموليـن ووزارة المالية ووزارة اإلدارة المحلية  
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الفصل األول

المتابعة والتقييم 

      الغر�س من نظام املتابعة والتقييم لالإ�سرتاتيجية الوطنية لقطاع 
املياه والربنامج اال�ستثماري هو متابعة التقدم نحو حتقيق االأهداف 
حيث االإ�سرتاتيجية املحدثة بنيت منطقيا وبتحديد وا�سح ب�سل�سلة 
باالأن�سطة اإىل الهدف ملحقة بالتكاليف والتمويل ذات  النتائج بداً 
املبني  لالإ�سرتاتيجية  والتقييم  املتابعة  نظام  و�سي�ستخدم  ال�سلة. 
الواقعية  النتائج  على  للح�سول  االأداء  لقيا�س  اإطاراً  النتائج  على 

الفعلية ورفع التقارير ب�ساأنها اإىل االأطراف املعنية.
الوطنية،  باالإ�سرتاتيجية  خا�س  وتـقييم  متابعة  تاأ�سي�س  ولغر�س 

تقاريرها  ترفع  وتقييم  متابعة  وحدة  والبيئة  املياه  وزارة  اأن�ساأت 
مبا�سرة اإىل وكيل الوزارة  حيث يعمل فيها حاليا من�سق اأول )ممول 
من البنك الدويل( واأخ�سائي ثان. �ستعتمد املتابعة والتقييم اأ�سا�ساً 
اأو  الفرعية  القطاعات  جمموعات  �ستكون  حيث  امل�ساركة  نهج  على 
من ميثلهم م�سوؤولون عن  مهام املتابعة والتقييم  لكل قطاع خا�س 
بهم. اأما بالن�سبة لبيانات  املتابعة والتقييم ف�سيتم جتميعها ميدانياً 
)امل�ستوى االأدنى( ليتم جتميعها ورفعها اإىل وحدة املتابعة والتقييم 
املخت�س يف كل م�ستوى  الطاقم  املياه والبيئة حيث �سيتوىل  بوزارة 
بالدعم  يتعلق  فيما  القطاع   برنامج  وتقييم  متابعة  م�سوؤولية 
املوؤ�س�سي ومكون بناء القدرات الذي �سيوفر بدوره التدريب الالزم 

والدعم الفني.  

فيما يتعلق بنتائج نظام املتابعة والتقييم ف�سيتم توزيعها والعمل بها 
من خالل: 

 اأ-  تقارير ربعية منتظمة،  
 ب-  ور�سات عمل متابعة وتقييم تت�سم بامل�ساركة وتعقد على االأقل 
  )JAR( سنويا وباالرتباط مع اإعدادات املراجعة ال�سنوية امل�سرتكة�

بغر�س تقييم النتائج مع جميع املجموعات املعنية، 
 ج- تقرير �سنوي يغطي احلالة الراهنة للربنامج يف جميع اجلوانب 

  ،)JAR( وي�سمل تقرير املراجعة ال�سنوية امل�سرتكة
 د-  املراجعة ال�سنوية امل�سرتكة )JAR( نف�سها التي يجب مناق�ستها 
املدين  املجتمع  وممثلي  احلكومة  بح�سور  الوطني   امل�ستوى  على 

وال�سركاء اخلارجين  واجلهات االأخرى ذات العالقة.

الفـصـل الثاني

برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
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برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

حددت االإ�سرتاتيجية الوطنية االأوىل والربنامج اال�ستثماري لقطاع 
والن�سبة  امل�ستنزفة  واالأحــوا�ــس  املائية  املـــوارد  �سحة  م�سكلة  املــيــاه 

املتدنية للح�سول على املياه االآمنة وال�سرف ال�سحي كواحدة من 
اإدارة  اأولوياتها  �سمن  وو�سعت  اخلطرية،  اليمن  م�ساكل  اأكرث  بن 

ال�سحي.   وال�سرف  االآمنة  باملياه  والتغطية  املح�سنة  املائية  املــوارد 
ولقد اأتت االإ�سالحات منذ منت�سف الت�سعينات بكثري من التغيريات، 
املياه  وزارة  واإن�ساء  املائية،  للموارد  العامة  الهيئة  اإن�ساء  �سملت 
والبيئة، واإ�سدار قانون املياه، واإدخال تخطيط احلو�س، والكثري 
من التجارب امليدانية امل�سممة للتعامل مع م�سكلة اإدارة الطلب 
واالإمداد باملياه. ومن ناحية ثانية، اأبرزت االإ�سرتاتيجية االأوىل 
املتنامية  وامل�سكلة  اجلــوفــيــة  املــيــاه  لطبقات  امل�ستمر  الــتــدهــور 

ملواجهة احتياجات القطاعات امل�ستخدمة للمياه ب�سكل م�ستدام.
على �سوء هذا الت�سخي�س، و�سعت االإ�سرتاتيجية االأوىل خم�سة 

اأهداف الإدارة املوارد املائية، هي: 
اال�ستدامة من  اأعلى  درجة  •	�سمان 

•	اإعطاء االأولوية لالحتياجات املنزلية ل�سكان الريف واحل�سر
التوزيع،  عدالة  اإىل  االنتباه  مع  املياه،  تق�سيم  نظام  •	حت�سن 
وتعظيم  املنزلية  االحتياجات  ومواجهة  االجتماعية،  والقواعد 

الفوائد االقت�سادية
ال�سكان عموم  بن  للمياه  و�سمولية  واقعية  روؤية  •	خلق 

اال�ستخدام  ت�سجيع  عرب  الفقر  من  التخفيف  يف  امل�ساهمة  	•
الفاعل للمياه والعدالة يف توزيع املياه

ب ( االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثمارياأ ( ق�سايا القطاع الفرعي واالإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه

لمحة حول البرنامج

تـــــعـــــتـــــرب االأهــــــــــــــــــــداف املــــــو�ــــــســــــوعــــــة يف 
ب�سكل  م�سابهة  املــحــدثــة  االإ�ــســرتاتــيــجــيــة 
كبري لتلك التي و�سعت يف االإ�سرتاتيجية 
الــرتتــيــب  اإعــــــادة  مـــن  �ـــســـيء  مـــع  االأوىل، 
والــتــقــويــة. الــغــايــة مــن ذلـــك هــي االإدارة 
املــ�ــســتــدامــة لـــلـــمـــوارد املـــائـــيـــة والــتــنــمــيــة 
اقت�ساديا،  الكفوء  و  املن�سف  واال�ستخدام 

مع ا�ستهداف الثالثة االأهداف التالية:
لــــالإدارة  والتنفيذ  الـــقـــدرات  تــقــويــة   )1

املتكاملة للموارد املائية
البيئية التاأثريات  اإدارة   )2

للمياه،  الكفوء  واال�ستخدام  التنمية   )3
�سامال االآليات للنقل فيما بن القطاعات

وتـــبـــن �ــســلــ�ــســلــة الــنــتــائــج املـــرفـــقـــة مــدى 
حتقيق  يف  والنتائج  املــخــرجــات  م�ساهمة 
هــــذه االأهــــــــداف عــلــى املـــــدى الــقــ�ــســري و 
الطويل و كذا اأثر االإ�سرتاتيجية املحدثة 

يف ذلك.
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برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

باإدارة  اخلا�سة  املحدثة  لالإ�سرتاتيجية  املركزية  الدعامة  ت�سل 
المركزية  لتمكن  منا�سبة  بيئة  خلق  يف  �ست�ستمر  املائية  املوارد 
املالية  ال�سيا�سية/القانونية،  )االجتماعية،  املالئمة  امل�سئوليات 
منح  مع  املحلية  وامل�ستويات  احلو�س  م�ستويات  على   واملوؤ�س�سية( 
ليت�سرفوا  املحلين  املياه  وم�ستخدمي  احلو�س  للجان  ال�سلطات 
على  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  وتعمل  الذاتية.  مل�سلحتهم  مب�سئولية 
اإعطاء  مع   ، النموذج  هذا  تفعيل  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  املوارد  تركيز 
االأولوية للحلول الالمركزية القائمة على املجتمع وتاأ�سي�س حقوق 
احلو�س  م�ستويات  اإىل  متزايدة  ب�سورة  املالية  املوارد  وتدفق  املياه 

وفرع الهيئة العامة للموارد املائية وامل�ستويات املحلية.
وباأخذ هذه اخللفية بعن االعتبار، تكون اأهم املوا�سيع والتغيريات 

يف التحديث على النحو التايل:
للهيئة  الرئي�سية  املراكز  قدرات  بناء  يف  متزايدة  ا�ستثمارات  	•
وفقا  للهيئة  التفوي�س  على  �سترتكز  التي  املائية،  للموارد  العامة 
املائي  املورد  ودرا�سات  بتقييمات  القيام  ي�سمل  والذي  املياه  لقانون 
على امل�ستوى الفني، ورفع الوعي االجتماعي وامل�ساركة على امل�ستوى 

االجتماعي، وو�سع خطط اإدارة احلو�س وتقدمي التو�سيات ملتخذي 
املياه و�سمان حقوق  قانون  ال�سيا�سي، وفر�س  امل�ستوى  القرار على 
مياه عادلة على امل�ستوى القانوين. وفيما يتعلق بخطط عمل اإدارة 
والتنظيمية  والقانونية  الفنية  االإجراءات  تنفيذ  فاإن  املائية  املوارد 
لي�س فقط م�سئولية الهيئة العامة للموارد املائية بل اأي�ساً م�سئولية 
امل�ستوى  على  العالقة  ذات  االأخرى  واملوؤ�س�سات  املياه  م�ستخدمي 
الوطني وامل�ستويات املحلية. ووفقا لذلك �سوف ت�ستمر الهيئة العامة 
النقا�س  وحلقات  االجتماعات  وتي�سري  تنظيم  يف  املائية  للموارد 
وور�س العمل الدورية مع هذه املوؤ�س�سات. كما �ستتوىل مكاتب فروع 
املحلي.  امل�ستوى  على  لذلك  والتنظيم  التن�سيق  م�سئولية  الهيئة 
املوؤ�س�سي  التطوير  جمال  يف  الدقيقة  االحتياجات  حتديد  و�سيتم 
املوؤ�س�سي  التطوير  درا�سة  خالل  من  املائية  للموارد  العامة  للهيئة 

)اأنظر اجلزء ب يف الف�سل االأول واجلدول رقم 1-4 اأعاله(.
الفروع.  اإىل  والقدرات  واملوارد  الفعالة  امل�سئوليات  المركزية  	•
املوؤ�س�سي  التطوير  جمال  يف  الدقيقة  االحتياجات  حتديد  �سيتم 
التطوير  درا�سة  خالل  من  املائية  للموارد  العامة  الهيئة  لفروع 

املوؤ�س�سي، التي �ستاأخذ باحل�سبان درا�سات التطوير املوؤ�س�سي املوجودة 
كنقطة انطالق.   

اأف�سل  دعم  لتوفري  والر�سد  املعارف  بناء  يف  اأكرث  ا�ستثمارات  	•
للتخطيط واملراقبة.

املحلية  اجلهات  لتفوي�س  املوجودة  احلو�س  خطط  على  •	البناء 
ال�سلطات  املائية،  للموارد  العامة  الهيئة  فروع  احلو�س،  )جلان 
وبناًء  اأكرث.  بفعالية  لتنفيذها  املياه(  م�ستخدمي  جمعيات  املحلية، 
ال�سالحيات  احلو�س  جلان  �ستمنح  الوطني،  املوؤمتر  نتائج  على 
على  االإ�سراف  )ب(  و  لالأنظمة  ال�سيا�سي  الدعم  )اأ(  خالل:  من 
خطط  مثل  العالقة  ذات  املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة  عنا�سر 
اللوائح  �ستحدد  كما  املياه.  قانون  وفر�س  وتنفيذ  احلو�س،  اإدارة 

التنظيمية لقانون املياه التفوي�س للجان احلو�س بو�سوح.  
االأولوية  ذات  جديدة  مناطق  عدة  اإىل  احلو�س  تخطيط  •	تعميم 

العالية.
حلماية  العامة  الهيئة  مع  امل�سرتك  والعمل  ال�سراكة  حت�سن  	•
وتطبيق  ال�ساحلية،  املناطق  واإدارة  العادمة،  املياه  جمال  يف  البيئة 

تقييم االأثر البيئي يف قطاع املياه.  
والري  الزراعة  وزارة  مع  امل�سرتك  والعمل  ال�سراكة  حت�سن  	•
للري  املقرتح  الوطني  الربنامج  وخ�سو�سا  وم�ساريعها،  وبراجمها 
احلوافز  درا�سة  من  النابعة  والتو�سيات  النتائج  �سيعك�س  الذي 
اإدارة املوارد املائية  االقت�سادية للمياه اجلوفية و�سيكون قائما على 
على امل�ستوى املحلي، يف جمال تطوير جمعيات م�ستخدمي املياه و 
حتديد م�سئولياتها ، ويف جمال التعاون يف تخطيط احلو�س وجلان 
احلو�س، والعمل امل�سرتك يف جمال كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة املياه 

اجلوفية امل�ستخدمة للزراعة. 
•	تعزيز اجلهود ب�ساأن حقوق املياه، وحتديد االأولوية ال�ستخدامات 
احلو�س  اإدارة  خلطط  وفقا  من�سفة  نقل  اآليات  تطوير  و  املياه، 

املتاحة. 
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االستثمار في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

القطاع الفرعي اإلدارة المتكاملة للموارد المائية: اإلطار المنطقي 
الهدف العام: االإدارة امل�ستدامة للموارد املائية والتنمية واال�ستخدام املن�سف و الكفوء اقت�ساديا

النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008
املائية للموارد  املتكاملة  لالإدارة  والتنفيذ  القدرات  تعزيز   .1

املائية للموارد  املتكاملة  االإدارة  قدرات  112.36114.09026.451-1تطوير 
اجلوفية املياه  يف  والتحكم  املراقبة   2-14.7165.47710.193

املياه نوعية/جودة   3-14356431078
17.53220.00937.541االإجمايل الفرعي

البيئية التاأثريات  اإدارة   .2
البيئة حماية   1-2212238450

العادمة واملياه  املعاجلة  حمطات  اإىل  املتدفقة  ال�سرف  مياه  حول  واخلا�س  العام  القطاعن  بن  ال�سراكة   2-2281608889
4938461.339االإجمايل الفرعي

بكفاءة املياه  وا�ستخدام  تنمية   .3
الري كفاءة   1-3191392583

امل�ستخدمن حقوق  حماية   2-33296941.023
5201.0861.606االإجمايل الفرعي

18.52622.14240.668االإجمايل

اجلمهورية اليمنية جدول )2-3(: االستثمارات المقترحة في اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 2008 – 2015م بآالف الدوالرات

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج اإلستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين - التكاليف األساسية

اإدارة املوارد املائية )باآالف الدوالرات( 

االجمايل20082009201020112012201320142015م

2,2955,8124,2543,5643,1462,8882,2402,25326,451االإدارة املتكاملة للموارد املائية - تطوير القدرات    1

702,6012,0451,7491,7391,73915110110,193مراقبة ا�ستخراج املياه اجلوفية2

2941411431161411081361,078-حت�سني جودة املياه3

12488585858585450-حماية البيئة4

ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص ب�ساأن 5
9518615211215290101889-جودة املياه 

801119383838350583-خف�ص ا�ستخدام مياه الري6

1461831611511311311211,023-حماية حقوق م�ستخدمي املياه7

2,3659,1527,0095,9205,4045,1912,8612,76540,668التكاليف اال�ستثمارية االإجمالية

برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
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اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج اإلستثماري لقطاع المياه
مكونات المشروع حسب السنة - التكاليف األساسية

اإدارة املوارد املائية )باآالف الدوالرات(

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج اإلستثماري لقطاع المياه
مكونات المشروع حسب السنة - التكاليف األساسية

اإدارة املوارد املائية )باآالف الدوالرات(
االجمايل20082009201020112012201320142015م
القدرات    1 تطوير   - املائية  للموارد  املتكاملة  االإدارة    1-1

1,8352,4221,9141,0217066646646649,891تطوير قدرات الهيئة العامة للموارد املائية    1-1اأ-

1647887228348478672742924,788االإدارة املتكاملة للموارد املائية - نظام تبادل املعلومات   1-1-2ب-

1062712763123123123123122,211المركزية الهيئة العامة للموارد املائية 1-1-3ج-

1911,5381,0551,0559557047046036,804و�سع خطط اإدارة املوارد املائية 1-1-4د-

3541261261661261261661,188-اإدارة العر�س والطلب على املياه 1-1-5هـ-

2611612161612161612161,392-الوعي العام 1-1-6و-

177------177-ت�سجيع ال�سراكة وامل�ساركة يف االإدارة 1-1-7ز-
االإجمايل الفرعي - االإدارة املتكاملة للموارد املائية - تطوير 

2,2955,8124,2543,5643,1462,8882,2402,25326,451القدرات 1-1

مراقبة وال�سيطرة على ا�ستخراج املياه اجلوفية 22-1

1,5601,5481,5581,5581,55850507,882-مراقبة املياه اجلوفية 1-2-1أ-

1,020-7043716110110110150حت�سني وتنظيم ا�ستخدام املياه 1-2-2ب-

176-----40136-اإطار احلوافز 1-2-3ج-

1661269080805050643-فر�ص وتطبيق قانون املياه 1-2-4د-

472-----39775-حتديد موارد مائية بديلة 1-2-5هـ-
االإجمايل الفرعي - مراقبة وال�سيطرة على ا�ستخراج املياه 

702,6012,0451,7491,7391,73915110110,193اجلوفية 2-1

حت�سني ومراقبة جودة  املياه   33-1

فر�ص وتطبيق املوا�سفات اليمنية اخلا�سة يجودة املياه أ-
1-3-1-2515-----40

24610113110112695126925-اإ�سقاط م�سادر تلويث املياه على اخلرائط  1-3-2ب-

23251315151310113-اإن�ساء مناطق حماية )حرم املياه(1-3-3ج-

2941411431161411081361,078-االإجمايل الفرعي - حت�سني ومراقبة جودة املياه 3-1

حماية البيئة 41-2

20105555555-حت�سني اأنظمة الت�سريف واإعادة ا�ستخدام املياه 2-1-1أ- 

75-----5025-خطط اإدارة املناطق ال�ساحلية  2-1-2ب-

320-535353535353-تطوير القدرات يف جمال تقييم االأثر البيئي 2-1-3ج-

برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
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12488585858585450-االإجمايل الفرعي  - حماية البيئة 1-2

ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص ب�ساأن جودة 5
املياه 2-2

317-259662525230-حت�سني جودة مياه ال�سرف ال�سناعي 2-2-1أ- 

7090906010160101573-اإعادة تدوير املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها 2-2-2ب-
االإجمايل الفرعي - ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص 

9518615211215290101889-ب�ساأن جودة املياه 2-2

خف�ص ا�ستخدام مياه الري 61-3

211-305033333333- كفاءة ا�ستخدام مياه الري 3-1-1أ- 

50606050505050372-ت�سجيع تكنولوجيات الري الكفوءة 3-1-2ب-

801119383838350583-االإجمايل الفرعي - خف�ص ا�ستخدام مياه الري 1-3

حماية حقوق م�ستخدمي املياه 72-3

113-403310101010-حتديد اأولويات ا�ستخدام املياه 3-2-1أ- 

106151151141121121121910-ت�سجيل حقوق املياه 3-2-2ب-

1461831611511311311211,023-االإجمايل الفرعي - حماية حقوق م�ستخدمي املياه 2-3

9,1527,0095,9205,4045,1912,8612,76540,668 2,365تكاليف امل�سروع االإجمالية

اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

1,7006.426,45165.0--1,4465.522,46084.98453.2االإدارة املتكاملة للموارد املائية - تطوير القدرات    
10,19325.1-0----10,193100.0--مراقبة ا�ستخراج املياه اجلوفية

1,0782.7-0----1,078100.0--حت�سن جودة املياه
4501.1-0----450100.0--حماية البيئة

ال�سراكة بن القطاع العام والقطاع اخلا�س ب�ساأن جودة 
8892.2-0----889100.0--املياه 

5831.4-0----583100.0--خف�س ا�ستخدام مياه الري
1,0232.5-0----1,023100.0--حماية حقوق م�ستخدمي املياه

1,7004.240,668100.0--1,4463.636,67790.28452.1التكاليف اال�ستثمارية االإجمالية
التكاليف اجلارية 

1,7004.240,668100.0--1,4463.636,67790.28452.1تكاليف امل�سروع االإجمالية 

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج اإلستثماري لقطاع المياه
مكونات المشروع حسب السنة - التكاليف األساسية

اإدارة املوارد املائية )باآالف الدوالرات(

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج اإلستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين
اإدارة املوارد املائية )باآالف الدوالرات(

برنامج اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
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الفـصـل الثالث

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية

اأ ( ق�سايا القطاع الفرعي واالإ�سرتاتيجية االأوىل والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه

ال�سحي  وال�سرف  املياه  يف  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  برنامج  كان 
امل�ستمرة  القطاع  اإ�سالح  اأهداف  على  مبنيا  احل�سرية  املدن  يف 
الوزراء )1997/237(، وهي: رفع  املحددة يف قرار جمل�س  و 
وظائف  ف�سل  للمرافق،  املالية  اال�ستدامة  تاأ�سي�س  التغطية، 
القطاعات الناظمة والقطاعات التنفيذية، دعم المركزية تقدمي 

اخلدمة، تطوير املعارف واملهارات واإ�سراك القطاع اخلا�س. 
م�سممة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  كانت  االأهداف،  هذه  ولتحقيق 
الالم�سئولية  ق�سية  يف  الالمركزية  دعم  �سيا�سة  يف  لال�ستمرار 
اإن�ساء  يف  اال�ستمرار  عرب  تدريجي  وب�سكل  اخلدمة  تقدمي  عن 
املحلية  املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  وتعزيز  م�ستقلة  حملية  موؤ�س�سات 
م�ستقلة  ناظمة  جلهة  االأر�سية  متهيد  اإىل  باالإ�سافة  القائمة 
الرقابي وكذا دور  املياه والبيئة  واال�ستمرار يف تقوية دور وزارة 
القطاع اخلا�س واملجتمع  ال�سيا�سات وت�سجيع    الوزارة يف �سنع 

يف امل�ساهمة يف متويل واإدارة القطاع.
اأن�سطة و�سعت  ت�سعة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  ت�سمنت خطة عمل 

حتت ثالثة عناوين اإ�سرتاتيجية هي: 
اأكرب ا�ستثماري  برنامج  خالل:  من  التغطية  يف  •	التو�سع 

برنامج  وتعميق  تقييم  عرب:  االإ�سالح  عملية  يف  •	اال�ستمرار 
ال�سيا�سات   ، والرقابية  الناظمة  الوظائف  تطوير  االإ�سالح، 
وت�سجيع   ، املياه  ملرافق  املالية  اال�ستدامة  نحو  العمل  الداعمة، 
اال�ستثمار اخلا�س وال�سراكة بن القطاع العام والقطاع اخلا�س 

القدرات  بناء  يف  اال�ستمرار  خالل  من  املرافق  اأداء  حت�سن  	•
مياه  موارد  تاأمن  املجتمع،  م�ساركة  تعزيز  االأداء،  وحت�سن 
املياه  اأو  البحر  مياه  لتحلية  �سيا�سة  و�سياغة  للمدن،  اإ�سافية 

املاحلة اجلوفية 
االإ�سالحات  ا�ستمرار  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  ظل  يف  االأداء  يبن 
جوهريا على امل�سار واأنها قد بداأت توؤتي ثمارها. فوفقا للتقييم 
 2.4 من  باملياه  التغطية  ارتفعت  الثالث  امل�سرتك  ال�سنوي 
احل�سر  �سكان  اإجمايل  من   47%( احل�سر  �سكان  من  مليون 
عدد  من   56%( مليون   3.6 اإىل  2002م  عام  يف  اآنذاك( 
التغطية بخدمة  اأما  2007م.  ال�سكان )املتزايد( يف احل�سر يف 
ال�سرف ال�سحي فقد ارتفعت من 1.3 مليون من �سكان احل�سر 
2 مليون )%31 من  2002م اإىل  )%25 من االإجمايل( يف 

االإجمايل املتزايد( يف 2007م. 
مرفق    23 جمموع  من  مياه  مرفق   18 رفع  2006م،  عام  يف 
تقاريرها يف ظل نظام معلومات موؤ�سرات اأداء عن توفري اليماه 
 58 2007م  يف  املياه  توفري  متو�سط  بلغ  وقد  يومي.  ب�سكل 

اإطار  يف  املعدل  هذا  ويقع  الواحد،  اليوم  يف  م�ستهلك  لكل  لرت 
بن  ما  توفري  على  تن�س  التي  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  مقايي�س 
وا�ستمرت  الواحد.  اليوم  يف  م�ستهلك  لكل  لرت   100 اإىل   40
عملية االإ�سالح املوؤ�س�سي، اإذ بحلول 2007م ح�سل %95 من 
مرافق  خالل  من  املياه  خدمة  على  املخدومن  احل�سر  �سكان 

م�ستقلة.      
اإزاء  تتقّزم  ذلك  من  بالرغم  لكنها  �سخمة،  االإجنازات  تعترب 
توقعات االإ�سرتاتيجية االأوىل، وبخا�سة، فيما يتعلق بالتو�سع يف 
التغطية. و�سعت االإ�سرتاتيجية االأوىل هدفا عاليا بتغطية 4.9 
مليون من �سكان احل�سر بخدمة املياه بحلول 2009م، 71% 
الفعلي  االإجناز  كان  بينما  احل�سر:  ل�سكان  املتوقع  العدد  من 
 56% 3.6 مليون ن�سمة فقط اأي  2007م هو تغطية  بحلول 
ال�سحي  ال�سرف  يف  االإجنازات  اأما  احل�سرية.  املدن  �سكان  من 
االإ�سرتاتيجية  الأهداف  بالن�سبة  اأكرث  تتدنى  اأن  املحتمل  فمن 

االأوىل لعام 2009م )اأنظر جدول 1-3(.      

هدف االإ�سرتاتيجية االأوىل 2009 الفعلي 2007 �سنة االأ�سا�س 2002
% 71 % 56 % 47 املياه
% 52 % 31 % 25 ال�سرف ال�سحي

JAR III  امل�سدر: التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث

جدول )3-1(: التغطية بالخدمة لسكان الحضر

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
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االأوىل  االإ�سرتاتيجية  اأهداف  حتقيق  قيد  الذي  احلا�سم  العامل 
املرافقة ال�ستيعاب  املوؤ�س�سية  والقدرات  اال�ستثماري  التمويل  كان 
اأهداف االإ�سرتاتيجية االأوىل مبنية  الربامج اال�ستثمارية. كانت 
وهو  دوالر،  مليون   150 مبقدار  �سنوي  ا�ستثمار  متو�سط  على 
متو�سط  بلغ  فقد   .)2-3 اجلدول  )انظر  مطلقا  يتحقق  مل  ما 
%62 فقط من  التمويل املخ�س�س من قبل احلكومة واملانحن 
املوؤ�س�سية من  القيود  االإ�سرتاتيجية االأوىل، ثم قل�ست  متطلبات 

االإنفاق  التنفيذ  جهة  من  وكذا  املوازنات  وو�سع  التمويل  جهتي 
 .)45%( املقرتحة  امل�ستويات  من  الن�سف  من  اأقل  اإىل  الفعلي 
ومع ذلك، فاالجتاه يف حت�سن مع امل�سادقة على التمويل واالإنفاق 
2007م، وهو ما يوحي بتح�سن الثقة لدى  الفعلي املت�ساعد يف 

املعززة. التنفيذية  وبالقدرات  امل�ستثمرين 
حتظى املرافق اخلدمية ب�سكل عام بنهج م�سابه لل�سركات التجارية، ويتيح نظام 
وقد   ، الزمني  االإطار  وعرب  املرافق  بن  فيما  للمقارنة  جمااًل  االأداء  مراقبة 

يف  امل�سرتكن  باخلدمةلدى  امل�سرتكن  لدى  الر�سى  امل�ستوى  م�ستوى  ارتفع 
اخلدمة يف كثري من املرافق.

الكفاءة اال�ستثمارية اأقل من اأهداف االإ�سرتاتيجية االأوىل ب�سكل طفيف: الكلفة 
2007م  يف  الفعلية  وكانت  دوالر،   2170 كانت  منزلية  تو�سيلة  لكل  امل�ستهدفة 
2382 دوالر. وبالرغم من التح�سينات اإال اأن الكفاءة الت�سغيلية ال تزال ت�ستلزم 
اهتمام اأكرب. بلغ متو�سط فاقد املياه يف 2007م 28% مقابل هدف االإ�سرتاتيجية 
92% يف  اإىل  التح�سيل  كفاءة  ارتفعت  االأقدم(.  لالأنظمة  االأوىل  ب%20 )%25 

2007م مقارنة ب90% يف �سنة االأ�سا�س )2005م(.  
اأن توقعات االإ�سرتاتيجية االأوىل كانت طموحة اأكرث من الواقع،  من الوا�سح 
اأن تكون االأهداف واقعية اأكرث، وهناك حاجة اإىل دعم موؤ�س�سي  بالتايل يجب 
اأكرث لتحقيق االأهداف املُعدلة. اإ�سافة اإىل ذلك، هناك حاجة اإىل بع�س ال�سبط 
الدقيق لالإ�سالحات، حيث اأن اال�ستقاللية املالية تظل مطمحا بعيدا بالن�سبة 
للكثري من املرافق، حيث ال تزال الزيادات يف التعرفة م�سكلة يف بع�س احلاالت  
بالرغم من حت�سن الو�سع مقارنة بالنظام املركزي ال�سابق. وبالن�سبة لل�سراكة 
اخلا�س.  القطاع  برنامج  يف  التقدم  من  قليل  حدث  فقد  اخلا�س  القطاع  مع 
اأي�ساً كثري من االإعانات التي من املفرت�س اأن تذهب للفقراء تذهب يف احلقيقة 
حيث  امل�ستقل  الناظم  اجلهاز  اإن�ساء  بعد  يتم  مل  كما  حاال.  اأي�سر  هم  من  اإىل 

تعترب وزارة املياه والبيئة هي الناظم حاليا للقطاع(.

االأوىل  االإ�سرتاتيجية  هدف  من   % املنفق هدف  من   %
االإ�سرتاتيجية االأوىل  املعتمد

150 150  هدف االإ�سرتاتيجية االأوىل
30% 45 43% 64 2005
51% 76 66% 100 2006
55% 83 78% 117 2007
45% 68 62% 94 املتو�سط 2005-2007م

جدول )3-2(: اإلنفاق المستهدف والفعلي للمياه والصرف الصحي في الحضر من 2005م إلى 2007م بالمليون دوالر

لمحة حول البرنامج
متاما  م�سابهة  االإ�سرتاتيجية  حتديث  يف  املحددة  االأهداف  تعترب 
اإعادة  من  �سيء  مع  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  يف  و�سعت  التي  لتلك 
الرتتيب والتعزيز. الغاية هي رفع التغطية بخدمة املياه وال�سرف 
اآمنة  الفقراء،  متناول  يف  اخلدمات  اإبقاء  مع  احل�سر  يف  ال�سحي 
،م�ستدامة ،ومنظمة ب�سكل مالئم. التاأريخ امل�ستهدف هو 2015م. 

، مع ا�ستهداف ثالثة اأهداف:
احل�سر  �سكان  لعموم  التغطية  ن�سبة  رفع   )1

معقولة وباأ�سعار  م�ستدامة  خدمات  تقدمي   )2
الفقراء  متناول  يف  اخلدمات  تكون  اأن  �سمان   )3

ونتائج  خمرجات  م�ساهمة  كيفية  املرفقة  النتائج  �سل�سلة  وتبن 
حتديث االإ�سرتاتيجية يف حتقيق هذه االأهداف.

على  هي  التحديث  يف  الرئي�سية  والتغيريات  املوا�سيع  باخت�سار، 
النحو التايل:

باملياه  االإمداد  لت�سمل  التغطية  وتعريف  معايري  تعديل  •	جرى 
الالمركزي،  ال�سحي  وال�سرف  اخلا�س  القطاع  بوا�سطة  املنظم 
ومن املقرتح فك االرتباط بن مراقبة التو�سع يف حجم التغطية 
يف ظل حتديث االإ�سرتاتيجية عن معايري مراقبة اأهداف االألفية 

االإمنائية. 
– 2015م عن  م�ستويات   2008 اأهداف التغطية  •	مت خف�س 

االإ�سرتاتيجية االأوىل نظرا الأن القدرة التنفيذية وتوفر التمويل 
كانتا اأقل من املتوقع. 

املقدرة  لتطوير  كبري  ب�سكل  القدرات  بناء  برنامج  دعم  مت  	•
ولتح�سن  املو�سع  اال�ستثماري  الربنامج  تنفيذ  على  املوؤ�س�سية 

تقدمي اخلدمة اأكرث فاأكرث. 
يف  الالمركزي  ال�سحي  لل�سرف  جديدة  تكنولوجيا  دمج  مت  	•

الربنامج اال�ستثماري.
•	�سيتم االنتهاء من برنامج حتويل املرافق اإىل النظام الالمركزي 
على  للمرافق  املدعومة  باال�ستقاللية  مقرونا  2015م،  بحلول 

اأ�سا�س جتاري.

اأكرب على  ب�سكل  املياه تركز  •	اال�ستثمار واالإدارة من قبل مرافق 
االإدارة  يف  اال�ستثمار  خالل  من  اأف�سل  ب�سورة  اخلدمة  تقدمي 

واإعادة التاأهيل، مع حتجيم اهدافها لتو�سيع ال�سبكة.
وظائف  على  وتركيزه  فاأكرث  اأكرث  العام  القطاع  دور  تقوية  	•

ومهام �سنع ال�سيا�سات والتنظيم واملراقبة وتقدمي الدعم.
تقدمي  من  كل  يف  منهجية  ب�سورة  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك  	•

اخلدمة والتعاقد على اإجناز املهام.
املياه  حقوق  احرتام  مع  املائية،  املوارد  تاأمن  اآليات  تعزيز  	•

املوجودة مع �سمان تعوي�س االأطراف املت�سررة.  
•	�سيتم تكري�س املزيد من اال�ستثمار واالإدارة لنوعية وجودة املياه.

الفقر.  ق�سية  على  اكرث  •	الرتكيز 

الخطة االستثمارية المقترحة
ال�سحي   وال�سرف  املياه  لقطاع  �سخم  مادي  ا�ستثمار  اقرتاح  مت 
 1.478 بقيمة  2015م   2008- للفرتة  احل�سرية  للمدن 
مربجمة  دوالر  مليون   529 منها   ،)3-3 )جدول  دوالر  مليون 
اإىل  ي�سل  �سنوي  ا�ستثمار  )مبعدل  2010م   2008- للفرتة 
 2011- للفرتة  دوالر  مليون   949 و  دوالر(،  مليون   176
2015م )مبعدل ا�ستثمار �سنوي ي�سل اإىل 190 مليون دوالر(. 
هذه اخلطة اال�ستثمارية يتم تغطيتها بوا�سطة القطاع العام فقط. 

اإ�سافة اإىل ذلك هناك ا�ستثمار مقرتح مبقدار 56 مليون دوالر يف 
جمال تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي.

وال�سرف  املياه  قطاع  يف  لال�ستثمار  املقرتح  ال�سنوي  امل�ستوى 
كمتو�سط  دوالر  مليون   192( احل�سرية  للمدن  ال�سحي 
املقرتح يف ظل  اأعلى من اال�ستثمار  – 2015م(   2008 للفرتة 
من  بكثري  واأعلى  دوالر(  مليون   150( االأوىل  االإ�سرتاتيجية 
اأنظر  2007م،  يف  دوالر  مليون   83( ظلها  يف  الفعلي  االإنفاق 
اجلدول 3-2اأعاله(. ويعترب الدعم املوؤ�س�سي الكبري والتح�سينات 
املوارد  ا�ستيعاب  اأجل متكن القطاع من  الكفاءة جوهريان من  يف 

واال�ستثمارات املقرتحة.

ب( حتديث االإ�سرتاتيجية الوطنية والربنامج اال�ستثماري لقطاع املياه 

االإجمايل   2008 –  20112015 – 20082015 – 2010
%%%

االإمداد باملياه
59361420- الربامج اجلديدة
17313188- الربامج اجلارية

55131186- اإعادة التاأهيل
287505793االإجمايل الفرعي: االإمداد باملياه

ال�سرف ال�سحي
41228269- جديد

14726173- م�ستمر
1590105- اأنظمة المركزية

40100140- حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي 
243445688االإجمايل الفرعي: ال�سرف ال�سحي

1.478  529949اإجمايل اال�ستثمار املادي
203656تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي

5499851.534االإجمايل
 EAYRBامل�سدر: جداول الربنامج اال�ستثماري

جدول )3-3(: استثمارات القطاع الحكومي للمياه والصرف الصحي 2009 – 2015م )بالمليون دوالر( 

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
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المعايير والتعاريف المعدلة لإلمداد بالمياه 
اأهداف  وتعاريف  معايري  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  يف  اليمن  تبنت 
االألفية االإمنائية لتحديد التغطية باإمداد املياه. لكن، من الناحية 
كان  التغطية  تعريف  واأن  جدا  عامة  اأنها  املعايري  اأثبتت  العملية، 
اثنن:  تعديلن  االإ�سرتاتيجية  حتديث  اأدخل  وقد  جدا.  حمدود 

االأنظمة  لقائمة  الثاين  و  باملياه،  االإمداد  تغطية  ملعايري  االأول 
املقبولة لالإمداد باملياه.

والذي  االإمنائية  االألفية  اأهداف  مراقبة  برنامج  معيار  عن  وبدال 
اليمن  تبنت  "حم�سنة"،  مياه  على  بب�ساطة  احل�سول  على  ين�س 
معقولة،  كلفة  ذات  اآمنة،  املياه  تكون  اأن  تتطلب  حمددة،  معايري 

لليمن  املعايري  هذه  تتيح  ال�سندوق(.  )اأنظر  وُمَنّظمة  متوفرة، 
االآمنة  باملياه  اخلا�سة  العاملية  ال�سحة  منظمة  باإر�سادات  االإيفاء 
واملمكن حتمل كلفتها، لكنها اأي�سا تعك�س حقيقة واقع �سحة املوارد 
املائية حمليا والدور الكبري الذي يلعبه القطاع اخلا�س يف االإمداد 

باملياه يف املدن احل�سرية.

أربعة معايير للتغطية بخدمة المياه في ظل تحديث اإلستراتيجية
َيعَترب القطاع الفرعي للمياه وال�سرف ال�سحي للمدن احل�سرية باأن �سكان احل�سر حا�سلن على تغطية بخدمة املياه، اإذا انطبقت املعايري االأربعة التالية على اخلدمة: 

العاملية  ال�سحة  منظمة  واإر�سادات  لتوجيهات  وفقا  •	اآمنة 
املنزيل الدخل  من   5% ال�سحي  وال�سرف  املياه  على  املنزيل  ال�سهري  االإنفاق  يتجاوز  ال  باأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  الإر�سادات  وفقا  تكلفتها  حتمل  •	ميكن 

للمياه  املحدود  التوفر  يعك�س  وهذا  اليوم.  يف  �ساعات  ول�ستة  االأقل  على  االأ�سبوع  يف  واحدة  مرة  املياه  �سحة  من  تعاين  التي  االأماكن  ويف  االأقل  على  اليوم  يف  �ساعات  �ستة  ملدة  يوميا  •	متوفرة 
يف الكثري من املناطق اليمنية، خا�سة �سنعاء وتعز

للعمل( جاهزا  الناظم  ي�سبح  اأن  اإىل  والبيئة،  املياه  وزارة  )اأو  للقطاع  امل�ستقل  الناظم  بوا�سطة  •	منظمة 

األنظمة السبعة المقبولة لإلمداد بالمياه بالنسبة لتحديث اإلستراتيجية
املحمية احلفر  •	بئر   - •	البئر    - العام  اال�ستخدام  •	اأنبوب   - املنزلية  •	التو�سيلة 

النقل* �سهاريج  عرب  باملياه  •	االإمداد   - االأمطار  مياه  •	جمع   - املحمي  •	النبع/العن 
* غري مقرة حاليا من قبل برنامج مراقبة اأهداف االألفية االإمنائيةمراقبة اأهداف االألفية

جدول )3-4(: سكان المدن الحضرية الذين سيتم تغطيتهم بخدمات المياه 

االإمداد عرب القطاع اخلا�س ال�سبكات العامة �سكان املدن احل�سرية 
باملليون %ال�سنة التغطية باملليون من ال�سكان % التغطية باملليون من 

ال�سكان التو�سيالت املنزلية

- - % 47 2.40 5.20 2002 �سنة االأ�سا�س
- - % 56 3.60 512.333 6.40 2007 الفعلي حديثا

% 5 0.49 % 60 6 859.060 9.76 2015 هدف حتديث االإ�سرتاتيجية

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
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برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية

األهداف بالنسبة للصرف الصحي
اأهداف  خف�س  مت  فقد  باملياه  لالإمداد  بالن�سبة  احلال  هو  مثلما 
ال�سرف ال�سحي ولنف�س االأ�سباب العملية. لي�س لدى املرافق العامة 
القدرة اأو التمويل الكافين لتنفيذ برنامج طموح كهذا، اإ�سافة اإىل 
واجهت  قد  املركزية  املعاجلة  واأنظمة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  اأن 
ال�سعبة  اليمن  لطبوغرافيا  نظرا  واقت�سادية  عملية  �سعوبات 

واإنحفا�س تدفق اجلريان للمياه العادمة. 

المعايير والتعاريف للصرف الصحي 
بخدمة  احلديثة  التغطية  معيار  االإ�سرتاتيجية  حتديث  يعتمد 
الناظم  االإطار  يف  داخال  النظام  يكون  اأن  وجوب  ال�سحي  ال�سرف 
اأنظمة ال�سرف ال�سحي اخلم�سة املقبولة  اإىل  والرقابي. باالإ�سافة 
واملت�سمنة يف برنامج مراقبة اأهداف االألفية االإمنائية حيث مت اأخذ 

االأنظمة الالمركزية باالعتبار، �سريطة اأن تكون منظمة ومراقبة. 
اليمنية  الطبوغرافيا  اأن  حقيقة  يعك�س  املو�سع  التعريف  هذا 
اأنظمة  من  جتعل  اأن  ميكن  العادمة  للمياه  املنخف�س  واجلريان 
معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي املركزية غري اقت�سادية. وعلى �سوء 
ذلك فاإن االأنظمة ال�ستة املقبولة لل�سرف ال�سحي بالن�سبة لتحديث 

االإ�سرتاتيجية مبينة يف ال�سندوق اأدناه.

تنفيذ السياسات والتطوير المؤسسي
ال�سيا�سات  تنفيذ  يف  االإجمايل  اال�ستثمار  يكون  اأن  املتوقع  من 
ما،  نوعا  ال�سحي كبريا  وال�سرف  املياه  لقطاع  املوؤ�س�سي  والتطوير 
متو�سط  و�سيبلغ  2015م،  حتى  الفرتة  خالل  دوالر  مليون   56

اال�ستثمار ال�سنوي 7 مليون دوالر  طوال الفرتة.
 هذا امل�ستوى العايل من اال�ستثمار يف البناء املوؤ�س�سي – واال�ستثمار 
الكبري يف ال�سنوات الثالث االأوىل - تربره متاما احلاجة اإىل حتقيق 

مكا�سب اأخرى يف كفاءة التنفيذ وتقدمي اخلدمة.

األنشطة التي يلزم التخطيط لها وتنفيذها بصورة مشتركة
فاملجاالت  احل�سرية،  املدن  يف  ال�سحي  وال�سرف  للمياه  بالن�سبة 
ب�سورة  وتنفيذها  لها  التخطيط  يلزم  التي  للربنامج  الرئي�سية 

م�سرتكة هي2 :

األنظمة الستة للصرف الصحي المقبولة بالنسبة لتحديث اإلستراتيجية
العامة ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  اإىل  •	التو�سيلة 

البالوعات يف  الالمركزية  املعاجلة  نظام  اإىل  •	التو�سيلة 
املياه دفع   بنظام  املزود  •	املرحا�س 

الب�سيطة احلفرة  •	مرحا�س 
بالتهوية املح�سن  احلفرة  •	املرحا�س 

الالمركزية*  �سبه  •	اخليارات 
* غري مقرة حاليا من قبل برنامج مراقبة اأهداف االألفية االإمنائية

املائية. للموارد  املتكاملة  االإدارة  منهجية  اإطار  يف  م�سرتكة  ب�سورة  وتنفيذها  لها  التخطيط  يلزم  التي  لالإجراءات  الكامل  النطاق  مناق�سة  على  يحتوي  الذي  االأول  الف�سل  يف  ب  اجلزء  اأنظر     2

جدول 3-7: منهجيات الجهات المتعددة للمياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية 
)الجهة الرئيسية بالخط العريض(

النتيجة 1-3:  إستراتيجية المياه والصرف الصحي للمناطق الحضرية

االإجمايل   2008 –  20112015 – 20082015 – 2010املو�سوع امل�سرتك

وتاأمينها املياه  موارد  عن  البحث    .3
وزارة املياه والبيئة/املرافق، الهيئة العامة للموارد 
املائية، جلان احلو�س، جمعيات م�ستخدمي املياه ، 

القطاع اخلا�س

احلو�س خطط  اإطار  يف  املوارد  •	حتديد 
املورد  لنقل  وم�ستدامة  عادلة  مناذج  •	اإعداد 

تعرتف بحقوق املياه ومبداأ تعوي�س املت�سررين 

1-2-2
1-2-2

بديلة مياه  موارد  تطوير  وزارة املياه والبيئة/املرافق، الهيئة العامة للموارد 4.  
املائية، القطاع اخلا�س، املنظمات غري احلكومية

االأمطار  مياه  ح�ساد  التحلية،  •	تطوير 
2-2-1واخليارات االأخرى

املياه ا�ستخدام  كفاءة  حت�سن  وزارة املياه والبيئة/املرافق، الهيئة العامة للموارد 5.  
املائية، امل�ستهلكون والقطاع اخلا�س

الفاقد تقلي�س  برنامج  •	تنفيذ 
ال�سبكة وكفاءة  اإدارة  •	حت�سن 

1-1-2
2-2-2

ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  واإعادة  معاجلة    .7
ال�سحي

وزارة املياه والبيئة/املرافق، الهيئة العامة للموارد 
املائية، الهيئة العامة حلماية البيئة، وزارة 

الزراعة والري، القطاع اخلا�س
1-2-3املياه املعاجلة واملعاد ا�ستخدامها رخي�سة واآمنة

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

ال�سحي  وال�سرف  املياه  اإ�سرتاتيجية   3-1
للمناطق احل�سرية

دور القطاع العام والقطاع اخلا�س مت حتديده 
)1-3-1(

خدمات املياه مت اإ�سقاطها على اخلرائط )2-3-1( 

اإ�سرتاتيجية ال�سراكة بن القطاع العام والقطاع 
اخلا�س وم�ساركة القطاع اخلا�س اأعدت بحلول 

2010م
خارطة نظم املعلومات اجلغرافية مت ربطها ب�سبكة 

االإنرتنت بدءا من 2009م

185-185

ج( خطة العمل
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برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية

و�سرف  مياه  مرافق  نحو  ت�سعى  االإ�سرتاتيجية  حتديث  يت�سمن 
�سحي  تعمل باأ�س�س ومعايري جتارية وذات خدمة متميزة و برامج 
ب�سورة  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك  اإىل  باالإ�سافة  واقعية  ا�ستثمارية 

منهجية يف تقدمي اخلدمة.
احل�سول  تطوير  هدف  حتقيق  مبفرده  العام  القطاع  ي�ستطيع  ال 
القطاع  فاإن  ذلك  �سوء  وعلى  وا�سع.  نطاق  وعلى  اآمنة  مياه  على 
اخلا�س الذي يخدم االآن اأكرث من %40 من املدن احل�سرية لديه 
هدفت  ولذلك  الهدف.  هذا  حتقيق  يف  للم�ساركة  واملوارد  القدرات 
االإ�سرتاتيجية اإىل تطوير وتنفيذ مناذج لتقدمي اخلدمة بال�سراكة 
بن القطاع العام والقطاع اخلا�س واإدراج القطاع اخلا�س تدريجيا 

حتت االإطار الناظم.
ت�سمل التحديات: االفتقار اإىل املعرفة الكافية عن اإمكانيات القطاع 

القبول  اأو  احلكومة  مع  للعمل  اخلا�س  القطاع  ممانعة  اخلا�س، 
بتنظيمات القطاع العام ، �سغر حجم �سبكات اإمداد املياه يف القطاع 
اخلا�س ، وغياب مناذج ال�سراكة بن القطاع العام والقطاع اخلا�س 
يف اليمن. و لقد حدث بع�س التقدم نحو مواجهة هذه التحديات، 
حيث مت القيام بدرا�سات للقطاع اخلا�س املحلي3  ويتم القيام حاليا 
والبيئة  املياه  مركز  بوا�سطة  �سنعاء  يف  اخلا�س  القطاع  بدرا�سة 
باأن لدى كبار  االأولية  النتائج  اأظهرت  التابع جلامعة �سنعاء. وقد 
مراعاة  يف  الرغبة  املياه  اإمداد  جمال  يف  امل�ستثمرين  ومتو�سطي 
اأ�سا�س �سروط جتارية وفقا لدرا�سة تقييم  اإذا كانت على  ال�سراكات 
الفقر واالأثر االجتماعي على مياه املدن احل�سرية . وجتدر االإ�سارة 
اإىل اأنه يجري اختبار عدة مناذج �سغرية ومتو�سطة مل�ساركة القطاع 

اخلا�س عرب لعقود االمتياز4.   

تت�سمن خطة العمل )1-3-1( اأن تعمل وزارة املياه والبيئة خالل 
لتقدمي  بديلة  املوؤ�س�سات على حتديد مناذج  2009/2008م مع 
اإعداد ا�سرتاتيجية لل�سراكة بن  اخلدمة واأ�ساليب تقدميها، وعلى 
بحلول  اخلا�س  القطاع  ومل�ساركة  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع 
اإعداد عقود امتياز لل�سراكة بن القطاعن العام  2010م. و�سيتم 
واخلا�س حيثما اأمكن، و�سيتم اإ�سراك امل�ستثمرين يف تقدمي خدمات 
اإمداد املياه من القطاع اخلا�س تدريجيا يف عملية تخطيط وتنظيم 

القطاع.
معلومات  نظم  خارطة  اإعداد  �سيتم  االإ�سرتاتيجية  لهذه  وكتكملة 
حمافظة  لكل  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات  لكافة  جغرافية 
و�سيتم  2009م  بحلول  االإنرتنت  �سبكة  على  اخلارطة  و�ستو�سع 

حتديثها بانتظام )2-3-1(. 

  اأنظر على �سبيل املثال، حممد العرو�سي وحممد هزاع قا�سم 1997 "مبادرات االإ�سالح واخليارات يف اليمن: تطوير اإمدااد املياه يف �سنعاء بوا�سطة القطاع العام واخلا�س"، و  Handly، Chris 1997" مبادرات االإ�سالح واخليارات يف 
اليمن: اأ�سواق املياه يف اليمن"، والهيئة العامة للموارد املائية 2007: "جرد االآبار وناقالت بيع املياه يف بلدية �سنعاء" )باللغة العربية، الهيئة العامة للموارد املائية، فرع �سنعاء(. 

  على �سبيل املثال الرتتيب التعاقدي بن املوؤ�س�سة املحلية يف اإب ومالك بئر خا�س للتحول من بيع املاء اإىل ناقالت ري القات اإىل �سبكة اإمداد مياه خا�سة حملية تعمل بالعدادات مع التحكم يف ال�سعر والنوعية.

النتيجة 2-1:  خدمات محسنة ومستدامة ماليا

النتيجة  2-2:  تأمين موارد مائية كافية

النتيجة  2-3:  زيادة استقاللية المرافق

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

خدمات   1-2
حم�سنة وم�ستدامة 

ماليا

فاقد املياه مت تقلي�سه )الفاقد الفني الفاقد التجاري( 
)1-1-2(

اال�ستقاللية املالية ازدادت )1-1-2(
م�ستوى الر�سى لدى امل�سرتكن باخلدمة ازداد )2-1-2(

خطط العمل 
)3-1-2(

وحدة امل�سرتيات والتنفيذ )4-1-2( 
التعاقد على اخلدمات  اخلارجية )5-1-2(

كفاءة التح�سيل ترتفع اإىل %95 بحلول 2010م
العائدات تغطي %100 من تكاليف الت�سغيل وال�سيانة و50% 
من االإهالك الكهروميكانيكي بحلول 2010م )%100 بحلول 

2015م( 
يومن خالل  يتم  العطب  اإ�سالح  من   95%

2015م بحلول  عمل  خطة   23 2010م،  بحلول  عمل  خطة   17
�سنعاء، عدن، احلديدة، اإب، املكال بحلول 2010م، خم�س اأخرى 

بحلول 2012م
اخلطة بحلول 2010م  

61.487166.998200.119

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

موارد  تاأمن   2-2
مائية كافية 

تاأمن كمية مياه كافية 
)1-2-2(

خدمات املياه كافية وميكن االعتماد عليها )2-2-2(

توفر املوؤ�س�سات على االأقل 40 لرت لكل فرد يف اليوم لال�ستهالك 
املنزيل يف املناطق اجلبلية و 60 لرت لكل فرد يف اليوم لال�ستهالك 

املنزيل يف املناطق ال�ساحلية بحلول 2015م
التموين باملياه ملدة �ستة �ساعات  على االأقل يف اليوم )�ست �ساعات يف 

االأ�سبوع يف املناطق التي تعاين من �سحة املياه( بحلول 2015م

2.5986.3538.951

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

ا�ستقاللية   3-2
املرافق

االنتهاء من ا�ستكمال عملية الالمركزية ملرافق املياه )2-
)1-3

التنظيم جاهز للعمل )2-3-2(
ال�سركات العامة اأن�سئت )3-3-2(

احتاد موؤ�س�سات املياه تاأ�س�س 
)4-3-2(

2010م بحلول  م�ستقل  مرفق   36 و  حملية  موؤ�س�سة   17
2015م بحلول  م�ستقل  مرفق   40 و  حملية  موؤ�س�سة   23

الناظم موجود بحلول 2010م
2010م بحلول  عامة  �سركات   5
2015م بحلول  عامة  �سركات   8

االإحتاد عامل بحلول 2009م

9.66521.00730.672
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اإ�سالح القطاع  يت�سمن حتديث االإ�سرتاتيجية اال�ستمرار يف برنامج 
ول�سمان  املرافق  ا�ستقاللية  وحت�سن  الالمركزية،  عملية  الإجناز 

حتقيق اإ�ستقاللها االإداري.
ويف نف�س الوقت، يت�سمن حتديث االإ�سرتاتيجية تقوية وتركيز  دور 
القطاع العام. و كما و�سع يف االإ�سرتاتيجية االأوىل، فاإن دور احلكومة 
املركزية يف قطاع املياه �سيتحول تدريجيا من القيام بتقدمي اخلدمة 
وتقدمي  واملراقبة  والتنظيم  ال�سيا�سة  �سنع  مهام  على  الرتكيز  نحو 

الدعم.  
ت�سمل خطة العمل )2-3-1( اإجناز عملية الالمركزية، ومن املتوقع 
36 مرفق  و  موؤ�س�سة حملية المركزية   17 اإجمايل  هناك  تكون  اأن 
م�ستقل بحلول 2010م، ترتفع اإىل 23 موؤ�س�سة حملية و 40 مرفق 

م�ستقل بحلول 2015م.

اأحد االأهداف التي طال اأمدها هو تاأ�سي�س اجلهة الناظمة. الدرا�سات 
اإطار خطة العمل )2- – يف  التح�سريية والت�ساميم جاهزة و�سيتم 

2009م، كما �ستتم  –  اإن�ساء وتفوي�س وحدة موؤقتة بحلول   )2-3
امل�سادقة على القانون ذي العالقة و�سيكون النظام التنظيمي الكامل 
توفري  مت  وقد  2010م.  نهاية  بحلول  موجودين  الناظمة  واجلهة 
تكاليف التاأ�سي�س مبا يقارب املليون دوالر للفرتة 2009 – 2010م. 
تت�سمن خطة العمل )2-3-3( تبني منوذج "ال�سركة العامة" كحالة 
لف�سل  م�سمم  النموذج  هذا  الالمركزية.  العامة  للمرافق  نهائية 
عن  املحلية(  لل�سلطات  متنح  اأن  املتوقع  من  )والتي  االأ�سول  ملكية 
االإدارة. باالإ�سافة اإىل ذلك، من املتوقع اأن يكون امل�ستهلكن ممثلن يف 
اجلمعية العامة واأن تكون لهم حقوق الت�سويت فيها. النتائج املتوقعة 

من التحول اإىل �سركات عامة هي:

اخلدمة تقدمي  عن  ال�سيا�سة  اأجندة  •	ف�سل 
حد اأدنى  اإىل  �سيا�سية  •	تدخالت 

ممّكنة حمرتفة  •	اإدارة 
املاُلك ولي�س  اخلدمة  نوعية  عن  م�سئولة  •	االإدارة 

املالية النتائج  عن  للمحا�سبة  عر�سة  •	االإدارة 
و�سيتم  2009م  يف  تبداأ  اأولية  جتريبية  ريادية  مرحلة  تنفيذ  �سيتم 
تقييم النتائج ومراجعة الربنامج. ومن املتوقع حاليا باأن خم�س من 
املرافق املدارة ب�سكل اأف�سل والقابلة للنمو ب�سكل اأكرب �ست�سبح �سركات 

عامة بحلول نهاية 2010م، وثالث اأخرى بحلول نهاية 2015م.
ومن املتوقع تاأ�سي�س اجلمعية اليمنية امل�ستقلة ملرافق املياه يف 2008م 
احلكومة  مع  متكافئ  ب�سكل  الن�ساط  متثيل  على  لتعمل   )4-3-2(

،اجلهة الناظمة ،والعمالء.   

القطاع الفرعي للمياه والصرف الصحي في المدن الحضرية: اإلطار المنطقي

لتحديث  رئي�س  هدف  الب�سرية  املوارد  قدرات  تقوية 
خارطة  هناك  العمل،  خطة  اإطار  ويف  االإ�سرتاتيجية. 
عر�سها  �سيتم  القطاع  هذا  يف  الب�سرية  املوارد  لتنمية  طريق 

برنامج  و�سيبداأ  2008م،  نهاية  بحلول  عليها  للم�سادقة 
باالإ�سافة   .)1-4-2( 2009م  يف  القدرات  لتنمية  �سامل 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  لتح�سن  الدعم  تقدمي  �سيتم  ذلك،  اإىل 

بدرا�سة  القيام  �سيتم  كما   .)2-4-2( واحلوافز  واملهارات 
نظام  اأو  باالأداء  مرتبط  حوافز  نظام  الإعداد  2008م  خالل 

رواتب خا�س باملرافق.

النتيجة  2-4:  تقوية قدرات الموارد البشرية لتقديم الخدمة

النتيجة 3-1:  جعل اإلستراتيجية أكثر وأكثر لصالح الفقراء

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

املوارد  تنمية   4-2
5625321.094خطة تنمية املوارد الب�سرية مت تنفيذهاقدرات متزايدة يف القطاع )2-4-1(الب�سرية

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سيةالنتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

اإ�سرتاتيجية   1-3
 كلفة الفقراء للح�سول على املياه عرب ال�سبكة ال تتجاوز %5 من االأ�سر الفقرية حت�سل على املياه بكلفة معقولةل�سالح الفقراء

5050ميزانية االأ�سرة

الهدف العام:
زيادة التغطية بخدمات مياه و�سرف �سحي يف املدن احل�سرية اآمنة ، معقولة التكلفة، م�ستدامة ومنظمة ب�سكل مالئم 

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
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اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري  لقطاع المياه
مكونات حسابات اإلنفاق بحسب السنوات - التكاليف األساسية
اإمدادات املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق احل�سرية - )باآالف الدوالرات(

االجمايل20082009201020112012201320142015م
58,77462,79767,13071,82677,11982,219419,864--اإمدادات املياه للمناطق احل�سرية - جديدة  1

185,642---84,66581,4786,5006,5006,500اإمدادات املياه للمناطق احل�سرية - م�ساريع قيد التنفيذ  اأ-

2,22026,22526,22526,22526,22526,22526,22526,225185,798اإمدادات املياه للمناطق احل�سرية - اإعادة تاأهيلب-

86,885107,70391,49995,52299,85598,051103,344108,445791,305االإجمايل الفرعي - اإمدادات املياه للمناطق احل�سرية

ال�سرف ال�سحي احل�سري2

2766,49734,36240,82543,09545,52348,01350,861269,453ال�سرف ال�سحي احل�سري - جديدأ-

56,66877,05913,08512,56512,091440458476172,844ال�سرف ال�سحي احل�سري - م�ساريع قيد التنفيذب-

14,71615,72016,80217,97919,34720,588105,153--�سرف �سحي ح�سري ال مركزيج-

140,000---50,00050,000-40,000-حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحيد-

56,944123,55662,163119,111121,98863,94367,81871,926687,449االإجمايل الفرعي - �سرف �سحي ح�سري

3UWSS الدعم املوؤ�س�سي للقطاع الفرعي

الكلفة األساسية
الكلفة األساسية

اإ�سرتاتيجية املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق 
1852323232323232575-احل�سرية

504,6262,1411,7261,8261,7261,1141,11414,321خدمات حم�سنة م�ستدامة

61,3181,2741,2741,2741,2681,2681,2688,951موارد مائية م�ستدامة

4,3275,3384,2024,2024,2024,2024,20230,672-دعم ال مركزية مرافق املياه وحتويلها اإىل موؤ�س�سات

1063501731061061061061061,161تنمية املوارد الب�سرية

50-------50�سيا�سة ل�سالح الفقراء

21210,8059,1577,3397,4397,3336,7216,72155,729االإجمايل الفرعي - الدعم املوؤ�س�سي 

144,041242,065162,819221,973229,283169,327177,884187,0921,534,483التكاليف اال�ستثمارية االإجمالية

144,041242,065162,819221,973229,283169,327177,884187,0921,534,483

5,5967,53013,40814,55715,32516,15517,07017,989107,631الطوارئ الطبيعية/املادية

4,13612,99525,70443,33863,32785,163113,040145,879493,582طوارئ االأ�سعار

153,773262,589201,931279,868307,935270,646307,994350,9602,135,696تكاليف امل�سروع االإجمالية

برنامج المياه والصرف الصحي في المدن الحضرية
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برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

اأ ( ق�سايا القطاع الفرعي واالإ�سرتاتيجية االأوىل
والربنامج  املياه  لقطاع  االأوىل  الوطنية  االإ�سرتاتيجية  كانت 
االإ�ستثماري)2005-2009( مبنية على حقيقة اأن االإمداد باملياه 
ل�سكان  بالن�سبة  حيوي  اأمر  الريفية  املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف 
الريف وذو تاأثريات هامة على ال�سحة والتعليم والنوع االإجتماعي، 
ويلعب بالتايل دورا كبريا يف مكافحة الفقر. وقد كان التنفيذ قبل 
والتمويل  كفوء  غري  العام  القطاع  بوا�سطة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية 
اخلارجي موجها ب�سكل كبري من خالل امل�ساريع، بينما كان التنفيذ 
حد  فاإىل  وعموما،  اأكرب.  ب�سكل  ناجحا  املحلية  املجتمعات  بوا�سطة 
كبري كانت املوارد املخ�س�سة والقدرة التنفيذية يف قطاع مياه الريف 

اأدنى من تلك اخلا�سة بقطاع مياه احل�سر.
طموحا  هدفا  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  ا�ستهدفت  اخللفية،  بهذه 
بالتو�سع ال�سريع يف اخلدمات يف املناطق الريفية. وذلك با�ستهداف 

اإىل  الربنامج  هدف  حيث  لالألفية"،  االإمنائية  االأهداف  "ن�سف 
تقدمي اخلدمات اإىل اأكرث من خم�سة مالين من املواطنن بحلول 

عام 2015، واإىل حت�سن ا�ستدامة امل�ساريع املنفذة.
اأربعة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  تبنت  املحددة،  االأهداف  نحو  و�سعيا 
املجتمع  دور  تعزيز   )2( المركزية،  تنفيذ  اآليات   )1( �سيا�سات: 
امل�ستفيد، )3( تبني طريقة االإ�ستجابة للطلب لتحديد املجتمعات 
بها،  املعمول  القاعدة  هي  الطريقة  هذه  وجعل  امل�ستهدفة  املحلية 
)4( االإ�ستهداف وفعالية الكلفة عرب حتديد طرق لتنفيذ امل�ساريع 

التي تفي باالإحتياجات باأقل كلفة.
االأن�سطة  من  ت�سعة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  عمل  خطة  ت�سمنت 

جمموعة حتت اأربعة عناوين ا�سرتاتيجية هي: 
•	زيادة التغطية والقدرة التنفيذية من خالل: و�سع ا�سرتاتيجية 

القطاع وتن�سيق االأن�سطة، وحت�سن تنفيذ امل�ساريع و تو�سيع نطاق 
ال�سركاء

•	حت�سن اختيار التكنولوجيا عرب: تو�سيع اخليارات التكنولوجية 
املتاحة، ودمج ال�سرف ال�سحي والتثقيف ال�سحي يف م�ساريع مياه 

الريف 
وحماية  �سمان  خالل  من  وتاأمينها  املياه  موارد  عن  البحث  	•

املوارد املائية ونوعيتها
•	حت�سن االإ�ستهداف واالإ�ستدامة عرب: تبني منهجية من االأ�سفل 
اإىل االأعلى على الدوام ودمج النوع االإجتماعي وت�سجيع االإ�ستدامة 
املثال-  �سبيل  على  اأكرب-  عددا  ي�سمل  لكي  ال�سركاء  نطاق  بتو�سيع 
التمويل  وتوجيه  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومية  غري  املنظمات  من 

املوجود نحو االإحتياج االأكرب )االإ�ستهداف(.
االأوىل،  االإ�سرتاتيجية  تنفيذ  اأثناء  املكا�سب  الكثري من  ت�سجيل  مت 
ن�سبة  ارتفعت   JAR III الثالث  امل�سرتك  ال�سنوي  للتقييم  وفقا 
التغطية باملياه االآمنة من %25 من �سكان الريف يف �سنة االأ�سا�س 
فلقد  2007م،  نهاية  بحلول   44% اإىل  )2002-2003م( 
 3.3 ل  اآمنة  مياه  الفرعي  القطاع  هذا  يف  العاملة  اجلهات  وفرت 
م�سروع   1300 حواىل  خالل  من  اجلدد  امل�ستفيدين  من  مليون 
– 2007م. حيث   2003 جديد خالل فرتة اخلم�س �سنوات من 
منها   58% ن�سبته  ما  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  وفرت 
االإجتماعي  ال�سندوق  من  وكل   17% العامة  االأ�سغال  وم�سروع 
ما  الريفية  املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  وم�سروع  للتنمية 
اأ�سارت  فقط،  2007م  عام  يف  و  منهما.  واحد  لكل   10% ن�سبته 
تقارير اجلهات العاملة يف هذا القطاع الفرعي اإىل تقدمي خدمات 
املياه االآمنة اإىل ثلثي مليون م�ستفيد اآخرين)اأنظر اجلدول 1-4(.
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%

154427145362127321215498106318192658الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف 

3313923124268833694813355317م�سروع االأ�سغال العامة 

40121239832679731810ال�سندوق االجتماعي للتنمية 

929831912424963اليوني�سيف

622812141منظمة كري

26392525251منظمة ديا الفرن�سية 

-11313منظمة كوبي

13491442565840844211734110م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية

-599ال�سليب االأحمر 

-41212منظمة تراي اأجنل

2517622196592525023047142656703307100االإجمايل

%44%41%38%35%31ن�سبة التغطية

دول 4-1: أعداد المشاريع والمستفيدين حسب الجهة لألعوام 2003 -2007م )عدد المستفيدين باأللف( 

جدول 2.4: الموازنات واإلنفاق للفترة 2005 – 2007م بالمليون دوالر

كما ارتفعت التغطية بخدمة ال�سرف ال�سحي ولكن مبعدل اأقل 
بكثري، من %20 اإىل %21 خالل نف�س الفرتة. وحت�سن اأداء 
احلكومية  اجلهات  وتعمل  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة 
واملنظمات غري احلكومية معا على نحو مقبول ب�سكل عام. وقد 
وم�سئولية  للطلب  االإ�ستجابة  ومنهجية  الالمركزية  تنفيذ  مت 

مياه  مل�ساريع  العامة  والهيئة  النجاح.  ببع�س  امل�ستخدمن 
)املركز  الهيئة  لدور  تقييمية  درا�سة  اإطالق  ب�سدد  االآن  الريف 
الفروع.  اإىل  املهام  اإطار المركزة معظم  امل�ستقبلي يف  الرئي�سي( 
يف  هامة  ا�ستثمارات  الثالث  امل�سرتك  ال�سنوي  اللقاء  �سجل  كما 
بناء القدرات، �ساملة نظام حوافز ملوظفي الهيئة العامة مل�ساريع 

مياه الريف وا�ستثمارات هامة يف جمال التدريب لعموم القطاع 
الفرعي.

اجلهد  فربغم  امل�ستمرة،  الهموم  من  عدد  فهناك  ذلك  ومع 
يفتقر  يزال  ال  الريف  مياه  قطاع  اأن  اإال  �سنوات،  لعدة  املبذول 
لقطاع  احلال  هو  كما  عليها  متفق  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  اإىل 

العامة  الهيئة  تتعاون  املثال.  �سبيل  املناطق احل�سرية على  مياه 
مل�ساريع مياه الريف واجلهات االأخرى العاملة يف القطاع الفرعي 
االجتماعي  ال�سندوق  العامة،  االأ�سغال  )م�سروع  الريف  ملياه 
الريفية(  املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  م�سروع  للتنمية، 
اأكرث فاأكرث، غري اأنها ال تزال ب�سدد تطوير االإجراءات من اأجل 
الربجمة امل�سرتكة وتوحيد منهجياتها. ال تزال االآبار االأنبوبية 
امل�ستقبلية  النظرة  من  الرغم  على  للمياه،  كم�سدر  �سائدة 

من  اجلوفية  املياه  ا�ستنزاف  ويزيد  اجلوفية،  للمياه  احلالكة 
التنفيذ  يف  امل�ساكل  بع�س  امل�ساريع.  ا�ستدامة  ويهدد  التكاليف 
واأنظمة  اجليدة  املعلومات  اإىل  افتقار  وهناك  قائمة،  تزال  ال 

املراقبة ويحتاج التقييم اإىل ا�ستكمال.
من  باأقل  الفرعي  للقطاع  املالية  املوارد  تخ�سي�س  ولكن 
التمويل  متو�سط  كان  حيث  الريف،  ملياه  قيداً  مّثل  املتوقع 
اأهداف  %58 فقط من  املخ�س�س بوا�سطة احلكومة واملانحن 

بالكاد  الفعلي  االإنفاق  متو�سط  بلغ  كما  االأوىل،  االإ�سرتاتيجية 
ومع   .)4.2 اجلدول   )اأنظر  اأ�سال  املخططة  امل�ستويات  ن�سف 
القدرة  تزايدت  االأول،  اإيجابيان،  عامالن  انبثق  فقد  ذلك 
االإ�ستيعابية – حيث ارتفع اإنفاق القطاع الفرعي من 31 مليون 
دوالر يف 2005م اإىل 50 مليون دوالر يف 2007م، والثاين، اأن 
كفاءة التنفيذ كانت عالية اإىل حد بعيد، فقد كان مبقدور جهات 

القطاع اإنفاق %90 اأو اأكرث من املوازنات املعتمدة. 

التغيريات  بع�س  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  اأدخلت  فقد  لذلك 
الربنامج  جتعل  اأن  املتوقع  من  التي  الرئي�سية  والتح�سينات 
اجلزءان  ويحتوي  املطلوبة.  وبال�سرعة  امل�سار  على  بالكامل 
)ب( و )ج( اأدناه على مناق�سة لهذه التغيريات والتح�سينات. 

عدة  خالل  تدريجيا  والتح�سينات  التغيريات  اإدخال  و�سيتم 
اأدناه(  )ج(  اجلزء  يف  امللخ�سة  العمل  خطة  )اأنظر  �سنوات 
على  2008م.  يف  مبكر  ب�سكل  �سيبداأ  بع�سها  اأن  غري 
الثالث  امل�سرتك  ال�سنوي  اأ�سارالتقييم  فقد  املثال،  �سبيل 

مل�ساريع  م�سرتك  ميداين  مب�سح  للقيام  التح�سري  اإىل 
واإطالق  للتغطية  عام  تعريف  على  واالإتفاق  الريف،  مياه 
بوا�سطة  امل�سرتك  التخطيط  الإتاحة  تدخالت”  “خارطة 

اجلهات.

% من هدف االإ�سرتاتيجية االأوىل املنفق% من هدف  االإ�سرتاتيجية االأوىل املعتمدهدف االإ�سرتاتيجية االأوىل 

2005613151%3151%

2006794759%4051%

2007985960%5051%

%4051%794658املتو�سط 2005-2007

  JAR III امل�سدر: التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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ب( االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري 

`لمحة حول البرنامج
يف  املحددة  االأهداف  تعترب 
م�سابهة  املحدثة  االإ�سرتاتيجية 
يف  و�سعت  التي  لتلك  متاما 
مع  االأوىل  االإ�سرتاتيجية 
الرتتيب  اإعادة  من  �سيء 
توفري  هي  الغاية  والتعزيز. 
معقولة   ، م�ستدامة  اآمنة،  مياه 
اجلميع  متناول  ويف  التكلفة 
ال�سحي  توفريال�سرف  مع 
حتقيق  بغر�س  املنا�سب، 

التالية: االأهداف  الثالثة 
لعموم  التغطية  ن�سبة  رفع   .1

الريف  �سكان 
م�ستدامة  خدمات  تقدمي   .2

معقولة وباأ�سعار 
اجلهات  تقدمي  �سمان   .3
العاملة يف هذا القطاع الفرعي 
على  كلفة  باأقل  كفوءة  م�ساريع 

الطلب  يحركه  اأ�سا�س 
املرفقة  النتائج  �سل�سلة  وتبن 
و  خمرجات  م�ساهمة  كيفية 
املحدثة  االإ�سرتاتيجية  نتائج 

يف حتقيق هذه االأهداف.

االإ�سرتاتيجية  يف  الرئي�سية  والتغيريات  فاملوا�سيع  وباخت�سار 
املحدثة هي على النحو التايل:

اأن  املتوقع  ومن  ومنا�سب  وا�سح  ا�ستثماري  برنامج  هناك  	•
الالمركزة  مثل  امل�ساحبة  االإجراءات  يف  الكبري  االإ�ستثمار  يعمل 
القدرة  رفع  على  اجلهات  بن  التن�سيق  وكذا  ال�سراكة  ومنهجيات 

االإ�ستيعابية وكفاءة وا�ستدامة النتائج. 
م�سطفة  الفرعي  القطاع  يف  العاملة  اجلهات  جميع  �ستكون  	•
االإ�ستثماري  والربنامج  الوطنية  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  على 
ومتوافقة.  من�سجمة  تنفيذ  واإجراءات  برجمة  باآليات  املياه  لقطاع 
و�ستدعم  املنهجيات امل�سرتكة باإعداد خارطة التدخالت ودليل تنفيذ 
وبتن�سيق  املالئمة  التكنولوجيا  واختيار  امل�سرتك  والتخطيط  عام 

معزز بقيادة الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف.
املائية باحل�سبان، وهناك  املوارد  املفرو�سة على  القيود  اأخذ  •	�ستم 
والهيئة  املحلية  املجتمعات  مع  فاأكرث  اأكرث  الوثيق  للعمل  حترك 

العامة للموارد املائية يف هذا املجال.
وت�سمل  موؤ�س�سي،  ب�سكل  تنفيذها  �سيتم  الت�ساركية  االأ�ساليب  	•
املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  جلان  و  للطلب،  االإ�ستجابة  منهج 

والتعاقدات املجتمعية.
يف  منهجيا  ال�سحي  والتثقيف  ال�سحي  ال�سرف  اإدماج  �سيتم  	•

امل�ساريع.
تقدمي  يف  امل�ساركة  على  احلكومية  غري  املنظمات  ت�سجيع  •	�سيتم 

اخلدمة.
مياه  مل�ساريع  العامة  للهيئة  التغيريات  هذه  تتيح  اأن  املتوقع  ومن 
الريف واجلهات االأخرى العاملة يف القطاع الفرعي زيادة فعاليتها 
يف  ال�سحي  وال�سرف  باملياه  وم�ستدامة  مو�سعة  خدمات  تقدمي  يف 

املناطق الريفية.

البرنامج اإلستثماري

-2008 الثمان �سنوات  4-3( خالل  ا�ستثمار كبري )اأنظر جدول 
العامة  الهيئة  بوا�سطة  دوالر  مليون   828.8 مبقدار  2015م 
مل�ساريع مياه الريف واجلهات احلكومية االأخرى العاملة يف القطاع 
�سكان  من  اإ�سايف  لعدد  االآمنة  املياه  يوفر  اأن  املتوقع  من  الفرعي 
الريف يبلغ 6.4 مليون وي�سمن م�ساحبة مرافق ال�سرف ال�سحي 

املالئم واالآمن لكل ا�ستثمار لتوفري املياه1. 
من   318.000 غطت  والتي  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة 
يف  االأكرب  امل�ستثمر  �ستظل  2007م  يف  االإ�سافين  امل�ستفيدين 
ال�سنة  يف  دوالر  مليون   80 و   60 بن  ما  منفقة  الفرعي  القطاع 
وبزيادة �سنوية يف التغطية مبقدار  450  األف اإىل 600 األف من 
 –  2008 الفرتة  وخالل  االآلية.  باالأنظمة  املخدومن  ال�سكان 
2015م تخطط الهيئة لتغطية 4.2 مليون اإ�سافين من ال�سكان، 
اأي نحو %65 من ال�سكان االإ�سافين الذين �ستقدم لهم اخلدمة 
 552 اإنفاق ي�ساوي  – 2015م، وباإجمايل   2008 خالل الفرتة 

مليون دوالر.
م�ستفيدين   133.000 غطى  الذي  العامة  االأ�سغال  م�سروع 
مليون   12 نحو  اإنفاق  يف  ي�ستمر  �سوف  2007م  يف  اإ�سافين 
دوالر يف ال�سنة ليغطي زيادة �سنوية مبعدل 92.000 من ال�سكان، 
من   735.000 يغطي  اأن   – التخطيط  فرتة  خالل   – ويتوقع 
ال�سكان االإ�سافين )%11 من االإجمايل( بوا�سطة االأنظمة االآلية 

وبكلفة اإجمالية ت�ساوي 96 مليون دوالر.
غطى  الذي  الريفية،  املناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  م�سروع 
املتوقع  من  2007م  يف  االإ�سافين  امل�ستفيدين  من   116.000
دوالر  مليون   30 نحو  و�سي�ستثمر  2011م،  يف  اأعماله  تتوقف  اأن 
201.000 اإ�سافين من ال�سكان   – 2011م ليغطي   2008 يف 

)%3 من االإجمايل( بوا�سطة االأنظمة االآلية.
يف  التخ�س�س  يف  ي�ستمر  �سوف  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق 
2007م غطى  املياه. يف  م�ساريع مياه ال�سرب القائمة على ح�ساد 

املتوقع  ومن  االإ�سافين،  امل�ستفيدين  من   97.000 ال�سندوق 
 162.000 نحو  �سنويا  يخدم  بحيث  ال�سندوق،  ا�ستثمار  ازدياد 
من ال�سكان االإ�سافين مبتو�سط ا�ستثمار �سنوي بقيمة 15 مليون 
دوالر، ويتوقع خالل الفرتة 2008 – 2015م اأن يتم خدمة نحو 
1.3 مليون اإ�سافين من ال�سكان )%21 من االإجمايل( وبا�ستثمار 

اإجمايل ي�ساوي 119.4 مليون دوالر.
بق�سمة  الفرد(  )كلفة  �سخ�س  لكل  االإ�ستثمارية  الكلفة  ح�ساب  مت 
تغطيتهم  املراد  ال�سكان  على  للم�ساريع  االإ�ستثمارية  التكاليف 
باخلدمة. وعلى هذا االأ�سا�س تبلغ كلفة الفرد لالأنظمة االآلية نحو 
125 دوالر للفرد املو�سول باخلدمة وتبلغ التكاليف للفرد الواحد 
 85 حواىل  املياه  حل�ساد  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  مل�ساريع 

دوالر للفرد.
للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  ي�ستمر  �سوف  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
مغطيا  املجتمع  بقيادة  التام«  ال�سحي  »ال�سرف  منهج  تنفيذ  يف 
81.000 ن�سمة �سنويا بال�سرف ال�سحي املوقعي وبا�ستثمار  نحو 
�سنوي ي�سل اإىل حواىل 300.000 دوالر. خالل الفرتة 2008-
الريف  �سكان  من  االإ�سايف  العدد  ي�سل  اأن  املتوقع  من  2015م 
ال�سندوق  ا�ستثمار  و�سيبلغ  �سخ�س.   650.000 اإىل  املخدومن 
االإجتماعي للتنمية يف ال�سرف ال�سحي الريفي نحو 11.9 مليون 

دوالر.    
كما ياأخذ الربنامج اأي�سا بعن االإعتبار دور املنظمات غري احلكومية 
اجتذابها  �سيتم  والتي  اخلدمة،  تقدمي  يف  املجتمعية  واملنظمات 
ومن  الفرعي،  القطاع  يف  العاملة  للجهات  التن�سيق  اآلية  اإطار  يف 
املتوقع اأن تقدم خدمات التعبئة املجتمعية والتدريب )اأنظر املخرج 
رقم 3-2-2 اأدناه(. كما اأنه من املمكن اأي�سا اأن ت�ستفيد املنظمات 
امل�ساعدة  املوؤهلة من  واملنظمات غري احلكومية  املوجودة  املجتمعية 
لعموم  ال�ساملة  املنهجية  ظل  يف  املخرجات  اأ�سا�س  على  القائمة 

القطاع املقرتحة.

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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االإجمايل2008-20102011-2015
2015-2008

التغطيةمليون $التغطيةمليون $التغطيةمليون $

اأنظمة اآلية 

178.31.355.000373.52.838.000551.74.193.000الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف 

35.8276.00059.7459.00095.6735.000م�سروع االأ�سغال العامة

21.5144.0008.657.00030.1201.000م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي يف املناطق الريفية 2

0.5-0.5امل�ساريع االأخرى

اأنظمة ح�ساد املياه 

46.5522.00072.0817.000119.41.339.000ال�سندوق االجتماعي للتنمية 

282.62.297.000514.74.171.000797.36.468.000االإجمايل الفرعي: االإمداد باملياه

5.46.511.9ال�سندوق االجتماعي للتنمية – ال�سرف ال�سحي الريفي 

288.0512.2809.2اإجمايل االإ�ستثمار املادي 

13.46.219.6تنفيذ ال�سيا�سات، التطوير املوؤ�س�سي 

301.4527.4828.8االإجمايل

جدول 4-3: استثمارات القطاع العام في المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية لألعوام 2008 – 2015م 

  1. تقرتح االإ�سرتاتيجية املحدثة وجوب تخ�سي�س ن�سبة %10 من الكلفة االإ�ستثمارية مل�ساريع املياه لل�سرف ال�سحي املالئم ، وهكذا �سيزداد عدد ال�سكان احلا�سلن على خدمة ال�سرف ال�سحي املالئم ب�سكل �سريع.   
 2.  �سينتهي امل�سروع يف 2011م كما هو متوقع

 EAYRB امل�سدر: الربنامج االإ�ستثماري، اجلدول

الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف والتي غطت 318.000 من 
يف  االأكرب  امل�ستثمر  �ستظل  2007م  يف  االإ�سافين  امل�ستفيدين 
80 مليون دوالر يف ال�سنة  60 و  القطاع الفرعي منفقة ما بن 
األف   600 اإىل  األف    450 التغطية مبقدار   �سنوية يف  وبزيادة 
 2008 من ال�سكان املخدومن باالأنظمة االآلية. وخالل الفرتة 
من  اإ�سافين  مليون   4.2 لتغطية  الهيئة  تخطط  – 2015م 
�ستقدم  الذين  االإ�سافين  ال�سكان  من   65% نحو  اأي  ال�سكان، 
لهم اخلدمة خالل الفرتة 2008 – 2015م، وباإجمايل اإنفاق 

ي�ساوي 552 مليون دوالر.
م�ستفيدين   133.000 غطى  الذي  العامة  االأ�سغال  م�سروع 
مليون   12 نحو  اإنفاق  يف  ي�ستمر  �سوف  2007م  يف  اإ�سافين 
من   92.000 مبعدل  �سنوية  زيادة  ليغطي  ال�سنة  يف  دوالر 
يغطي  اأن   – التخطيط  فرتة  خالل   – ويتوقع  ال�سكان، 
االإجمايل(  من   11%( االإ�سافين  ال�سكان  من   735.000
مليون   96 ت�ساوي  اإجمالية  وبكلفة  االآلية  االأنظمة  بوا�سطة 

دوالر.
الذي غطى  الريفية،  املناطق  ال�سحي يف  وال�سرف  املياه  م�سروع 

116.000 من امل�ستفيدين االإ�سافين يف 2007م من املتوقع 
مليون   30 نحو  و�سي�ستثمر  2011م،  يف  اأعماله  تتوقف  اأن 
دوالر يف 2008 – 2011م ليغطي 201.000 اإ�سافين من 

ال�سكان  )%3 من االإجمايل( بوا�سطة االأنظمة االآلية.
يف  التخ�س�س  يف  ي�ستمر  �سوف  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق 
م�ساريع مياه ال�سرب القائمة على ح�ساد املياه. يف 2007م غطى 
املتوقع  ومن  االإ�سافين،  امل�ستفيدين  من   97.000 ال�سندوق 
 162.000 ا�ستثمار ال�سندوق، بحيث يخدم �سنويا نحو  ازدياد 
 15 بقيمة  �سنوي  ا�ستثمار  مبتو�سط  االإ�سافين  ال�سكان  من 
اأن  2015م   –  2008 الفرتة  خالل  ويتوقع  دوالر،  مليون 
)%21 من  ال�سكان  اإ�سافين من  مليون   1.3 نحو  يتم خدمة 

119.4 مليون دوالر. االإجمايل( وبا�ستثمار اإجمايل ي�ساوي 
الفرد( بق�سمة  االإ�ستثمارية لكل �سخ�س )كلفة  الكلفة  مت ح�ساب 
تغطيتهم  املراد  ال�سكان  على  للم�ساريع  االإ�ستثمارية  التكاليف 
االآلية  لالأنظمة  الفرد  كلفة  تبلغ  االأ�سا�س  هذا  وعلى  باخلدمة. 
نحو 125 دوالر للفرد املو�سول باخلدمة وتبلغ التكاليف للفرد 
املياه  حل�ساد  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  مل�ساريع  الواحد 

حواىل 85 دوالر للفرد.
للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  ي�ستمر  �سوف  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
املجتمع  بقيادة  التام"  ال�سحي  "ال�سرف  منهج  تنفيذ  يف 
املوقعي  ال�سحي  بال�سرف  �سنويا  ن�سمة   81.000 نحو  مغطيا 
خالل  دوالر.   300.000 حواىل  اإىل  ي�سل  �سنوي  وبا�ستثمار 
االإ�سايف  العدد  ي�سل  اأن  املتوقع  من  2008-2015م  الفرتة 
و�سيبلغ  �سخ�س.   650.000 اإىل  املخدومن  الريف  �سكان  من 
ال�سحي  ال�سرف  يف  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  ا�ستثمار 

الريفي نحو 11.9 مليون دوالر.    
غري  املنظمات  دور  االإعتبار  بعن  اأي�سا  الربنامج  ياأخذ  كما 
�سيتم  والتي  اخلدمة،  تقدمي  يف  املجتمعية  واملنظمات  احلكومية 
القطاع  يف  العاملة  للجهات  التن�سيق  اآلية  اإطار  يف  اجتذابها 
املجتمعية  التعبئة  خدمات  تقدم  اأن  املتوقع  ومن  الفرعي، 
والتدريب )اأنظر املخرج رقم 3-2-2 اأدناه(. كما اأنه من املمكن 
غري  واملنظمات  املوجودة  املجتمعية  املنظمات  ت�ستفيد  اأن  اأي�سا 
اأ�سا�س املخرجات يف  امل�ساعدة القائمة على  املوؤهلة من  احلكومية 

ظل املنهجية ال�ساملة لعموم القطاع املقرتحة.

ال�سنة
�سكان الريف

)باملليون(
ال�سرف ال�سحي االإمداد باملياه

%التغطية باملليون%التغطية باملليون

20 %252.80 %200213.803.40�سنة االأ�سا�ص

21 %453.14 %200714.966.80فعلي

201519.50امل�ستهدف يف االإ�سرتاتيجية املحدثة
14.0

--اأعلى من 72 %

جدول 4.4 : سكان الريف الحاصلون على تغطية بخدمات المياه والصرف الصحي 

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

التغطية المستهدفة
3.5 مليون  اأهدافا طموحة: خدمة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  و�سعت 
و  – 2009م،   2004 خالل  االآمنة  باملياه  النا�س  من  اإ�سافين 
يبدو  الواقع،  – 2015م. ويف   2010 اآخرين خالل  5.4 مليون 
 3.4 بتغطية  الطموحة  االأهداف  هذه  حتى  جتاوز  قد  التنفيذ  اأن 
مليون اآخرين من �سكان الريف خالل الفرتة 2004 – 2007م، 
اإىل  2003/2002م  يف   25% من  التغطية  ن�سبة  بذلك  رافعا 
2007م، وبالتايل فاإن هدف االإ�سرتاتيجية االأوىل لعام  يف   44%
ن�سبة تغطية ت�ساوي %47 ميكن حتقيقه  اإىل  بالو�سول  2009م 
ب�سهولة. ولذا اقرتحت االإ�سرتاتيجية املحدثة اأهدافا طموحة اأكرث 
بن�سبة تغطية %60 بحلول عام 2010م و من %72 اإىل 85% 

بحلول عام 2015م.3
وخالفا خلدمة االإمداد باملياه، كان التقدم يف جمال ال�سرف ال�سحي 

كان  فقد  لالآمال.  خميبا  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  باأهداف  مقارنة 
ال�سرف  خدمات  اإي�سال  هو  امل�ستهدف للفرتة 2004 – 2009م 
ال�سحي اإىل3.7  مليون اإ�سافين من �سكان الريف وحتقيق ن�سبة 
2007م  يف  الفعلي  االإجناز  كان  بينما   ،37% اإىل  ت�سل  تغطية 
نهاية  يف  فقط   21% ت�ساوي  تغطية  بن�سبة  امل�ستهدف  من  اأدنى 
2007م. وقد عمل الربنامج االإ�ستثماري لالإ�سرتاتيجية املحدثة 
على تخ�سي�س متو�سط %10 من قيمة كل م�سروع لالإ�ستثمار يف 
ال�سرف ال�سحي، مع التثقيف املالئم يف جمال  ال�سحة و النظافة، 
لكل  املالئم   ال�سحي  ال�سرف  يف  االإ�ستثمارات  عمل  ميكن  بحيث 

و�سع ولكل احتياجات يعرب عنها املجتمع املحلي.
اأتاحت االإ�سرتاتيجية املحدثة لل�سركاء العاملن يف القطاع الفرعي 

اأي�سا االإتفاق على تعريف "التغطية" )اأنظر ال�سندوق(.
االأهداف  هذه  حتقيق  فاإن  احل�سر،  ملياه  بالن�سبة  االأمر  هو  مثلما 
التنفيذية  القدرات  وعلى  التمويل  توفر  على  يعتمد  الطموحة 

يف  العاملة  االأخرى  واجلهات  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  للهيئة 
القطاع الفرعي. ومن املتوقع اأن اإدخال النهج ال�سامل لعموم القطاع 
على اأ�سا�س االإ�سرتاتيجية املحدثة الوطنية والربنامج االإ�ستثماري 
الكبري  االإ�ستثمار  اأن  كما  املتاح.  التمويل  من  �سيزيد  املياه  لقطاع 
مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  حتويل  عملية  واإمتام  القدرات  بناء  يف 
القدرة  من  بال�سرورة  �سيزايدان  الالمركزي  النظام  اإىل  الريف  
على التنفيذ. ومع ذلك، تظل امل�ستهدفات داللية، حيث اأن اإنخفا�س 
م�ستويات التمويل اأو بطء حت�سن  قدرات التنفيذ عن ما هو متوقع 

�سيوؤدي اإىل بطء تو�سيع التغطية.
�ستتم  التنفيذ،  وخطى  التمويل  م�ستويات  من  التاأكد  لعدم  نظرا 
ال�سلة  ذات  وامل�ستهدفات  املقرتح  االإ�ستثماري  الربنامج  مراجعة 
وتعديلها بعد ثالث �سنوات يف “التقييم متو�سط املدى” و�ستعر�س 

النتائج يف التقييم ال�سنوي امل�سرتك 2011م.

ولتاأمن التتبع الدقيق مع الزمن، اتفق ال�سركاء العاملون يف القطاع الفرعي على القيام مب�سح ميداين �سوف يبداأ يف اأواخر 2008م )اأنظر 2.3.3 يف اجلزء )ج( اأدناه(. هذا  عليها  االإعتماد  ميكن  موثوقة  عملية  بيانات  وجود  ل�سمان   3
ولتاأمن التتبع الدقيق مع الزمن، اتفق ال�سركاء العاملون يف القطاع الفرعي على القيام مب�سح ميداين �سوف يبداأ يف اأواخر 2008م )اأنظر 2.3.3 يف اجلزء )ج( اأدناه(. هذا امل�سح امل�سح �سوف ين�سئ بفعالية خط اأ�سا�س جديد ميكن االإعتماد عليه للتخطيط واملتابعة يف ظل االإ�سرتاتيجية املحدثة. عليها  االإعتماد  عملية موثوقة ميكن  بيانات  وجود  ل�سمان   4

�سوف ين�سئ بفعالية خط اأ�سا�س جديد ميكن االإعتماد عليه للتخطيط واملتابعة يف ظل االإ�سرتاتيجية املحدثة.

التعريف المتفق عليه للتغطية بخدمة المياه والصرف الصحي
• التغطية باملياه: توفر مياه اآمنة مبعدل 30 لرت للفرد يف اليوم خالل زمن جللب املاء ال يزيد عن 30 دقيقة، ذهابا واإيابا	
• التغطية بال�سرف ال�سحي: توفر و�سائل مالئمة لت�سريف املخلفات االآدمية ال ت�سبب تهديدا لل�سحة العامة اأو البيئة	

تنفيذ السياسات والتطوير المؤسسي
ال�سيا�سات  تنفيذ  يف  االإجمايل  االإ�ستثمار  يكون  اأن  املتوقع  من 
والتطوير املوؤ�س�سي )جدول 4-5( كبريا جدا، 19.6 مليون دوالر 
االإ�ستثمار  من  العايل  امل�ستوى  هذا  – 2015م.   2008 للفرتة 
اأخرى  اإىل حتقيق مكا�سب  املوؤ�س�سي تربره متاما احلاجة  البناء  يف 
التغطية  يف  امل�ستهدفة  ال�سخمة  التح�سينات  لتقدمي  الكفاءة  يف 

امل�ستدامة.
�سوف   )3-3 دوالر  مليون   6.5( املقرتح  االإ�ستثمار  ثلث  حواىل 
مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  المركزة  برنامج  ال�ستكمال  يكر�س 
فروع  2010م.  نهاية  يف  منه  االإنتهاء  املتوقع  من  والذي  الريف 

الهيئة �سيتم تزويدها باملعدات واملوظفن لتعمل كهيئات ال مركزية 
مفو�سة متاما، تعمل مع احلكومة املحلية واملجتمعات املحلية على 
اأ�سا�س يحركه الطلب وب�سالحيات لالإيفاء بتعهداتها و لتح�سي�س 

واإنفاق املوارد املخ�س�سة لها. 
 )2-2 دوالر  مليون   3.8( جوهرية  ا�ستثمارات  توجيه  �سيتم  كما 
ل�سمان ا�ستدامة املوارد املائية، اإىل حد كبري، من خالل التعاون مع 
خطط  جمال  يف  املحلية  واملجتمعات  املائية  للموارد  العامة  الهيئة 

االإدارة امل�ستدامة. 
لتبني  اأخرى  كبرية  موؤ�س�سية  اإ�ستثمارات  تخ�سي�س  �سيتم  كما 
منهجيات وطرق �سائعة حم�سنة للتنفيذ )3.1 مليون دوالر 1-3( 
ال�سحي  ال�سرف  اأخذ  و�سمان  التكنولوجي  اخليار  تو�سيع  ويف 

باالإعتبار و ب�سكل منهجي )2.3 مليون دوالر 3-2(.
املجتمعية  واالإدارة  الفقر  ا�ستهداف  حت�سن  يف  االإ�ستثمار  و�سيتم 
موؤ�س�سي  التن�سيق ب�سكل  يف  و   ) 3-2 دوالر  مليون   1.4( الذاتية 

)0.4 مليون دوالر2-3(. 
وتكاليف  وخمرجات  لنتائج  ملخ�ساً   6-4 رقم  اجلدول  يقدم 
اأكرث يف الق�سم  ، و�ستتم مناق�ستها بتف�سيل  االإ�سرتاتيجية املحدثة 
اأدناه. االأن�سطة امل�سرتكة التي �سيلزم التخطيط لها وتنفيذها  )ج( 

معاً.
للربنامج  امل�سرتكة  الرئي�سية  املجاالت  تعد  الريف،  ملياه  بالن�سبة 

التي يلزم التخطيط لها وتنفيذها جماعيا كما يلي4:

املرجعاالأن�سطة امل�سرتكةاجلهاتاملو�سوع املتقاطع

2. اإن�ساء جلان وجمعيات م�ستخدمي املياه كوحدة بنيوية اأ�سا�سية الإدارة 
املياه 

الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف واجلهات االأخرى العاملة يف القطاع، الهيئة العامة 
للموارد املائية، وزارة الزراعة والري، املنظمات غري احلكومية ، جلان وجمعيات 

م�ستخدمي املياه  

بناء القدرات للجان واجلمعيات الفعالة وامل�ستدامة 
2-3-2مل�ستخدمي املياه لالإمداد مبياه الريف 

3. البحث عن موارد املياه وتاأمينها
الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف واجلهات االأخرى العاملة يف القطاع، الهيئة العامة 
للموارد املائية، الهيئة العامة حلماية البيئة، جلان احلو�س، ال�سلطات املحلية، جلان 

وجمعيات م�ستخدمي املياه  

اخلارطة، حتديد ومراقبة املوارد املائية يف اإطار 
خطط احلو�س

االإدارة امل�ستدامة ملوارد مياه الريف 

2-2-1

2-2-2

الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف واجلهات االأخرى العاملة يف القطاع، الهيئة العامة 4. موارد املياه البديلة
للموارد املائية، ال�سندوق االإجتماعي للتنمية، والقطاع اخلا�س 

تطوير وتوزيع تكنولوجيات رخي�سة لالإمداد مبياه 
1-1-2ال�سرب

جدول 4-5: المنهجيات فيما بين الجهات للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية )الجهة الرئيسية بالخط العريض(
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برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

جدول 4-6: اإلستراتيجية المحدثة لبرنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 
النتائج، المخرجات الرئيسية والتكاليف 

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

-2008
2010

-2011
2015

-2008
2015

الهدف االأول: زيادة ن�سبة التغطية لعموم �سكان الريف  

1-1 تغطية مرتفعة
االإ�سرتاتيجية املحدثة مت اإقرارها وت�سبح ملزمة جلميع اجلهات 

العاملة يف القطاع الفرعي واأداة لتن�سيق التنفيذ  )1-1-1(
الربنامج االإ�ستثماري املادي مت تنفيذه

االإ�سرتاتيجية املحدثة مت اإقرارها يف اأوائل 2009
6.4 مليون اإ�سافين من �سكان الريف يح�سلون على مياه 

ال�سرب
جميع م�ساريع املياه  تت�سمن توفري ال�سرف ال�سحي املالئم 

408

288.024

-

521.183

408

809.207

الهدف الثاين: تقدمي خدمات م�ستدامة وباأ�سعار معقولة

1-2 اإختيار التكنولوجيات 
املنا�سبة

اإختيار التكنولوجيا حت�سن )2-1-1(
ال�سرف ال�سحي املالئم واالإ�سحاح م�سمولة )2-1-2(

تناق�س الكلفة للفرد
2.0001.4273.427عدد امل�ساريع ذات ال�سرف ال�سحي املالئم

2-2 موارد مائية ذات جودة 
م�ستدامة 

جودة وكمية املياه حممية )2-2-1(
 �سراكة املجتمع املحلي يف اإدارة املوارد املائية 

)2-2-2(

جميع اآبار مياه ال�سرب الريفية مرخ�سة من الهيئة العامة 
للموارد املائية 

عدد جلان وجمعيات م�ستخدمي املياه العاملة
1.6422.0913.733

3-2 تدخالت م�ستهدفة 
وموؤ�س�سات جمتمع م�ستدامة

منهج االإ�ستجابة للطلب مطبق بانتظام )2-3-1(
جميع امل�ساريع مدارة بوا�سطة جلان اأو جمعيات م�ستخدمي املياه 

)2-3-2(
 م�سح امل�ساريع 

)2-3-3(

تغطية متزايدة يف املناطق الفقرية امل�ستهدفة
الهدف 100% 

اإ�ستكمال امل�سح بحلول 2009
13267652.091

الهدف الثالث: �سمان اأن تقدم اجلهات العاملة يف هذا القطاع الفرعي م�ساريع كفوءة باأقل كلفة على اأ�سا�ص يحركه الطلب

1-3زيادة كفاءة تنفيذ للم�ساريع
بناء قدرات اجلهة )3-1-1(
منهجية موحدة )3-1-2(

التعاقد مع املجتمع )3-1-3(

متو�سط دورة امل�سروع اخت�سرت
تبني دليل تنفيذ موحد يف 2008م  

عدد امل�ساريع التي تتبنى التعاقد مع املجتمع
1.6841.5303.214

2-3 تقوية التن�سيق 

التن�سيق يف التخطيط ال�سنوي )3-2-1(
 م�ساركة املنظمات غري احلكومية 

)3-2-2(
جماالت التدخل حمددة )3-2-3(

التقييم امل�سرتك )3-2-4(

خطة �سنوية موحدة متفق عليها بدءا من 2009م
عدد امل�ساريع التي ت�سارك فيها املنظمات غري احلكومية 

تقارير تقييم منتظمة
17476250

3-3 المركزة الهيئة العامة 
مل�ساريع مياه الريف 

فروع الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف ممنوحة ال�سالحيات 
6.1353306.465الالمركزية الكاملة بحلول نهاية 2010مومفو�سة متاما

288.024521.183809.207اإجمايل االإ�ستثمار املادي 

13.3676.22119.588اإجمايل تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي 

301.391527.403828.794االإجمايل

 EAYRB امل�سدر: االإطار املنطقي، خطة العمل، وجدول الربنامج االإ�ستثماري
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ج( خطة العمل

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

1-1 تغطية مرتفعة

االإ�سرتاتيجية املحدثة مت اإقرارها وت�سبح ملزمة جلميع 
اجلهات العاملة يف القطاع الفرعي واأداة لتن�سيق التنفيذ  )-1

)1-1
الربنامج االإ�ستثماري املادي مت تنفيذه

االإ�سرتاتيجية املحدثة مت اإقرارها يف اأوائل 2009م
6.4 مليون اإ�سافين من �سكان الريف يح�سلون على 

مياه ال�سرب
جميع م�ساريع املياه  تت�سمن توفري ال�سرف ال�سحي 

املالئم 

408
288.024

-
521.183

408
809.207

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

التكنولوجيات   2-1
املنا�سبة

اإختيار التكنولوجيا حت�سن )1-1-2(
ال�سرف ال�سحي املالئم واالإ�سحاح م�سمولة )2-1-2(

تناق�س الكلفة للفرد
2.0001.4273.427عدد امل�ساريع ذات ال�سرف ال�سحي املالئم

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

ذات  مائية  موارد   2-2
جودة م�ستدامة 

جودة وكمية املياه حممية )1-2-2(
 �سراكة املجتمع املحلي يف اإدارة املوارد املائية 

)2-2-2(

جميع اآبار مياه ال�سرب الريفية مرخ�سة من الهيئة 
العامة للموارد املائية 

عدد جلان وجمعيات م�ستخدمي املياه العاملة
1.6422.0913.733

النتيجة 1-1:  التغطية المرتفعة

النتيجة 2-1:  التكنولوجيات المالئمة

النتيجة  2-2:  موارد مائية ذات جودة مستدامة

اأدرج  فلقد  املرتفعة  بالتغطية  اخلا�سة  النتيجة  حتقيق  اأجل  من 
وللربنامج  للقطاع  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  تبني  العمل  بخطة 

االإ�ستثماري املو�سع والذي اأعد ب�سكل مرتابط و بات�ساق جيد.

عقب عدة �سنوات من التن�سيق املتزايد فيما بن اجلهات العاملة يف 
القطاع الفرعي، جمعت االإ�سرتاتيجية املحدثة كل االأطراف املعنية 
اآليات  الرئي�سية معا و�سهلت االإتفاق على ا�سرتاتيجية موحدة ذات 

هذا  العمل  خطة  وتعك�س  متنا�سقة.  تنفيذية  واإجراءات  برجمة 
االإتفاق و�ستكون االإ�سرتاتيجية املحدثة عند امل�سادقة عليها مبثابة 

االإ�سرتاتيجية امل�سرتكة التي تر�سد جميع اجلهات.   

تقدم برامج مياه الريف احلالية خيارات حمدودة من التكنولوجيات 
)اخليار االأكرث �سيوعا هو االأنظمة االآلية(، ويف بع�س املناطق قد ال 
يكون هذا هو احلل االأكرث مالءمة اأو االأقل كلفة، حيث تكون املوارد 
املثال.  �سبيل  على  م�ستدامة  غري  اأو  مالئمة  غري  اجلوفية  املائية 
ال�سندوق االإجتماعي للتنمية وم�سروع االأ�سغال العامة وغريها من 
باملياه  االإمداد  اأ�سبحت متخ�س�سة يف  القطاع   العاملة يف  اجلهات 
�سيتم  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  ظل  ويف  املياه.  ح�ساد  على  القائمة 
فيما  لالإتفاق  املديرية  ال�سروع يف عملية تخطيطية على م�ستوى 
العاملة  االأخرى  واجلهات  الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  بن 
يف القطاع على التكنولوجيا االأكرث مالءمة لكل موقع مقرتح ومن 

ثم تكليف اجلهة التي تعر�س التكنولوجيا االأكرث مالءمة بتنفيذ 
امل�سروع )1-1-2(.

اخليارات  حول  �سامل  دليل  اإعداد  �سيتم  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
كما  الريف،  يف  ال�سحي  وال�سرف  للمياه  املالئمة  التكنولوجية 
خيارات  من  اأو�سع  نطاق  لو�سع  والتطوير  بالبحث  القيام  �سيتم 
و�سائل  و  التام”،  ال�سحي  “ال�سرف  منهج  )مثل  التكنولوجيا 
معاجلة مياه ال�سرب منخف�سة الكلفة مثل الفلرت الفخاري املطلي 
بالف�سة، ... اإلخ(، كما �سيتم ت�سجيع القطاع اخلا�س على امل�ساركة 
منخف�سة  ال�سرب  مياه  اآليات  من  وغريها  هذه  وتوزيع  اإنتاج  يف 

الكلفة.

ال�سحي  ال�سرف  باالعتبار  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  اأخذت  وقد 
يدمج  بحيث  املحلية  والظروف  لالإحتياجات  املالئم  واالإ�سحاح 
 10% وتخ�سي�س   ،)2-1-2( املياه  م�ساريع  جميع  يف  منهجيا 
من قيمة كل م�سروع لل�سرف ال�سحي املالئم املوقعي اأو املجتمعي. 
باالإ�سافة اإىل ذلك، �سيتم تبني التثقيف ال�سحي جلميع امل�ساريع، 
“ال�سرف  يف  للتنمية  االإجتماعي  ال�سندوق  جتربة  تعمم  و�سوف 
ال�سحي التام” بقيادة املجتمع بالتن�سيق بن الهيئة العامة مل�ساريع 
مياه الريف وال�سركاء االآخرين. وقد مت تخ�سي�س موازنة مبقدار 
1.2مليون دوالر الإنتاج كتيبات ومل�سقات لتدريب الطاقم وللعمل 

من خالل االآليات املجتمعية وو�سائل االإعالم والتعليم.

حيث اأن موارد املياه يف اليمن م�ستغلة بالكامل، تواجه م�ساريع 
على م�سدر  م�ساكل يف احل�سول  متزايدة  ب�سورة  الريف  مياه 
فعال للمياه والكثري من املوارد املوجودة جتف اأو هي على و�سك 
الريف  مياه  الإمدادات  املحفورة  االآبار  ثلث  حواىل  اجلفاف. 
تدير  التي  املجتمعات  ت�سطر  ما  وكثريا  جافة،  اأنها  يتبن 
البحث  هو  والالزم  جديدة،  موارد  عن  البحث  اإىل  امل�ساريع 
االأويل ب�سورة اأف�سل من قبل املجتمع واجلهة والهيئة العامة 

ل�سمان  م�ستدامة  جمتمعية  اإدارة  توفري  وكذا  املائية  للموارد 
حماية امل�سدر من االإ�ستنزاف والتلوث. لذلك فقد راعت خطة 

)2-2-2 العمل تبني االإجراءات التالية)2-2-1، 
• العامة 	 والهيئة  املائية  للموارد  العامة  الهيئة  التعاون مع 

حلماية البيئة وال�سلطات املحلية يف اإطار خطط احلو�س 
على  املائية  املوارد  الإ�سقاط  احلو�س  جلان  توجيه  وحتت 

اخلرائط وحتديدها ومراقبتها

• م�سئولة 	 لتكون  املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  جلان  اإن�ساء 
عن االإدارة امل�ستدامة 

• اإجراءات حماية وحرم حول كل بئر	
• اإحياء القواعد واالأعراف التقليدية حلماية املوارد املائية، 	

مثل قاعدة الـ”500 مرت بن االآبار”
• حماية ومراقبة نوعية املياه	

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

تدخالت   2-3
م�ستهدفة وموؤ�س�سات 

جمتمع م�ستدامة

منهج االإ�ستجابة للطلب مطبق بانتظام )2-3-1(
جميع امل�ساريع مدارة بوا�سطة جلان اأو جمعيات م�ستخدمي 

املياه )2-3-2(
م�سح امل�ساريع )2-3-3(

تغطية متزايدة يف املناطق الفقرية امل�ستهدفة
الهدف 100% 

اإ�ستكمال امل�سح بحلول 2009
13267652.091

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

تنفيذ  كفاءة  1-3زيادة 
للم�ساريع

بناء قدرات اجلهة )3-1-1(
 منهجية موحدة 

)3-1-2(
التعاقد مع املجتمع )3-1-3(

متو�سط دورة امل�سروع اخت�سرت
تبني دليل تنفيذ موحد يف 2008م  

عدد امل�ساريع التي تتبنى التعاقد مع املجتمع
1.6841.5303.214

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

التن�سيق  تقوية   3-2

التن�سيق يف التخطيط ال�سنوي )3-2-1(
 م�ساركة املنظمات غري احلكومية 

)3-2-2(
جماالت التدخل حمددة )3-2-3(

التقييم امل�سرتك )3-2-4(

خطة �سنوية موحدة متفق عليها بدءا من 2009م
عدد امل�ساريع التي ت�سارك فيها املنظمات غري احلكومية 

تقارير تقييم منتظمة
17476250

النتيجة 2-3:  تدخالت مستهدفة ومؤسسات مجتمع مستدامة

النتيجة 3-1:  زيادة كفاءة تنفيذ المشاريع

النتيجة 3-2:  تقوية التنسيق 

راعت خطة العمل تبني منهجية االإ�ستجابة للطلب كقاعدة للعمل 
 )2-3-1( الفقرية  الفئات  مراعاة  مع  اجلهات   جميع  قبل  من 
املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  جلان  مع  امل�ساريع  جميع  وتنفيذ 

القائمة على املجتمع واإدارتها بوا�سطتها )2-3-2(.  
توفري  �سيتم  كما  للطلب  االإ�ستجابة  مبنهجية  دليل  اإعداد  �سيتم 

واجلهات  املياه.  م�ستخدمي  وجمعيات  للجان  منهجي  قدرات  بناء 
وبناء قدرات  املجتمعية  التعبئة  املهارات يف جمال  اإىل  تفتقر  التي 
املجتمع، خ�سو�سا الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف، �ستقوي من 

قدراتها عرب التوظيف والتدريب والتعاون فيما بينها. 
 ومن اأجل ا�ستهداف التمويل للمناطق ذات االإحتياج االأكرب تت�سمن 

مياه  م�ساريع  لكافة  كاماًل  م�سحاً  القيام   )2-3-3( العمل  خطة 
توفر  لكي  تدخالت  خارطة  واإعداد  2008/2009م،  يف  الريف 
يف  العاملة  للجهات  التدخل  مناطق  ولتحديد  للتخطيط  اأ�سا�س 
القطاع وكذا الإ�ستهداف الفقر، وقد مت تخ�سي�س موازنة مبقدار 

العمل. لهذا  دوالر   800.000

القدرات  لبناء  برنامج  يف  ال�سروع  �سيتم  النتيجة،  هذا  لتحقيق 
ا�ستكمال  من  االإنتهاء  �سيتم  كما   .)3-1-1( للجهات  التنفيذية 
العامة  الهيئة  تديره  القطاع  لعموم  والتقييم  للمتابعة  نظام 
قاعدة  و�سيانة  بو�سع  �سي�سمح  ما  وهو  الريف  مياه  مل�ساريع 
بتقييم  القيام  و�سيتم  الريف.  ملياه  الفرعي  القطاع  لعموم  بيانات 

تنفيذ  �سيتم  كما  2008م،  عام  خالل  التدريبية  االإحتياجات 
2009م  برنامج تدريب من�سق ملنت�سبي القطاع الفرعي بدءا من 
)بكلفة ت�سل اإىل مليون دوالر خالل عامي 2009م و 2010م(.

على  لالإ�سطفاف  القطاع  جهات  جميع  بن  الت�ساور  �سيجري 
تنفيذي  دليل  اإعداد  و�سيتم   ،)3-1-2( موحدة  عامة  منهجية 

)اأنظر  التدخالت  خارطة  و�ست�ستخدم  2008م.  يف  موحد 
كما  التن�سيق.  اأ�سا�س  على  القائم  للتخطيط  كاأ�سا�س   )2-3-3
االإجراءات  واإعداد  اأمكن،  املجتمع حيثما  التعاقد مع  اإدخال  �سيتم 
ال�سندوق  جتربة  على  باالإعتماد  ال�سرورية  والنماذج  والدليل 
االجتماعي للتنمية وتدريب منت�سبي اجلهة على ذلك )3-1-3(. 

ولكي يتم التن�سيق ب�سكل اف�سل، حتتوي خطة العمل على التخطيط 
ال�سنوي امل�سرتك وتبني برنامج �سنوي موحد ومتفق عليه للتدخالت 
يبداأ يف 2008م لربامج عام 2009م )1-2-3(. و�سيتم دعم هذا 
بوا�سطة خارطة التدخالت )3-3-2 و 2-1-3( وتبادل املعلومات 
من خالل موقع على �سبكة االإنرتنت تديره الهيئة العامة مل�ساريع 
على  �سينعك�س  التن�سيق  من  امل�ساعف  امل�ستوى  هذا  الريف.  مياه 
كافة  بن  لالإجتماعات  نظام  اإدخال  �سيتم  حيث  املحافظة  م�ستوى 

اجلهات كل �سهرين على االأقل بدءا من 2008م.
املنظمات  ت�سجيع  االإعتبار   بعن   )3-2-2( العمل  خطة  تاأخذ 

امل�ساركة خ�سو�سا يف املجتمعات املحلية االأ�سد  غري احلكومية على 
اإطارها  يف  احلكومية  غري  املنظمات  �ستقدم  التي  وال�سراكات  فقرا، 
التدريب كدور م�ساحب لال�ستثمارات  املجتمعية وخدمات  التعبئة 
مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  بها  تقوم  التي  االإن�سائية  االأعمال  يف 
الريف. كما اهتمت خطة العمل اأي�سا بو�سع اآلية لدعم بدء ت�سغيل 
اأو للم�ساريع اخلا�سة، وخ�سو�سا  امل�ساريع وبناء القدرات للمجتمع 
يف املناطق البعيدة اأو اجلبلية )بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية 
للتنمية(. هنالك متويل حمدود خم�س�س  االإجتماعي  وال�سندوق 
ي�سارك  وقد  للتنمية،  االإجتماعي  ال�سندوق  من  الغر�س  لهذا 

كما  التمويل.  يف  املياه  قطاع  دعم  برنامج  و/اأو  االآخرون  املانحون 
ذكر اأعاله، من املمكن اأي�سا اأن ت�ستفيد املنظمات املجتمعية املوجودة 
واملنظمات غري احلكومية املوؤهلة من امل�ساعدة املبنية على النتائج يف 

ظل النهج ال�سامل لعموم القطاع املقرتح. 
اإ�سقاط مناطق التدخل للجهات العاملة  ت�سمل خطة العمل كذلك 
يف مياه الريف على خرائط التدخل )3-2-3(. كما تت�سمن )-3
4-2( ا�سطفاف جميع اجلهات حتت مظلة الهيئة العامة مل�ساريع 
مياه الريف لتن�سيق القطاع الفرعي واالإتفاق على مبادئ ومعايري 

املراقبة والتقييم.   

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية

املوؤ�سرات الرئي�سيةاملخرجات الرئي�سية النتيجة
التكاليف )باالألف دوالر(

2010-20082015-20112015-2008

الهيئة  المركزة   3-3
العامة مل�ساريع مياه 

الريف 

فروع الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف ممنوحة ال�سالحيات 
6.1353306.465الالمركزية الكاملة بحلول نهاية 2010ومفو�سة متاما

النتيجة 3-3:  المركزة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 

مع  والتن�سيق  املجتمع  الحتياجات  االإ�ستجابة  �سمان  اأجل  من 
الريف  مياه  مل�ساريع  العامة  الهيئة  �سعت  فقد  املحلية  ال�سلطات 
فروعها  جميع  بت�سنيف  وقامت  الالمركزية،  نحو  حثيثا  �سعيا 
وتخ�سي�س  بالمركزة  منهجيا  وتقوم  لقدراتها  وفقا  الع�سرين 
مع  بالتزامن  امل�سرتوات،  عن  وامل�سئولية  واملالية  الب�سرية  املوارد 
اأ�سار  وقد  الب�سرية.  مواردها  وتطوير  الفروع  لتجهيز  برنامج 

التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث اأن 11 فرعا مت تفوي�سها ومنحها 
من  االإنفاق  با�ستثناء  االأن�سطة،  نطاق  بكامل  للقيام  ال�سلطات 
بحلول  اأي�سا  المركزتها  املحتمل  من  والتي  االإ�ستثمارية،  املوازنة 
ال�سالحيات  بنف�س  اأخرى  فروع   4 اإ�سافة  مت  كما  2009م،  عام 
للمعلومات  نظام  تطوير  مت  و  2008م.  من  الثاين  الربع  يف 
�سبكة  عرب  الرئي�سية  باملراكز  مرتبطة  الفروع  واأ�سبحت  االإدارية 

من  االإنتهاء   )3-1-1( العمل  خطة  ت�سمنت  وقد  معلومات. 
االإ�ستثمارت  وت�سمل  2010م.  نهاية  بحلول  الالمركزية  عملية 
املكتبية.  واالآالت  املعدات  االأثاث،  املركبات،  املباين،  القدرات،  بناء 
ان�سمام  باالإعتبار  العمل  خطة  اأخذت  فقد  ذلك،  اإىل  واإ�سافة 
وتدريب  املديرية  م�ستوى  على  التخطيط  يف  املحلية  ال�سلطات 

جلان وجمعيات م�ستخدمي املياه.

القطاع الفرعي للمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية: اإلطار المنطقي 

الغاية: توفري مياه اآمنة، م�ستدامة، معقولة التكلفة ويف متناول اجلميع مع توفريال�سرف ال�سحي املنا�سب 

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بالسنوات - التكاليف األساسية

 املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية )اآالف الدوالرات(

االجمايل20082009201020112012201320142015م
البنية التحتية املادية

االأنظمة االآلية

60.43658.38859.44364.73272.94475.69978.59781.502551.741م�ساريع الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف 

11.94511.94511.94511.94511.94511.94511.94511.94595.562م�ساريع م�سروع االأ�سغال العامة 

30.089---6.4387.5227.5227.5221.084م�ساريع م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي 

492-------492م�ساريع اأخرى

79.31177.85578.91084.19985.97487.64490.54293.448677.883االإجمايل الفرعي - االأنظمة االآلية

م�ساريع ح�ساد مياه االأمطار

17.49714.46414.57414.57414.57414.57414.57414.574119.404م�ساريع ال�سندوق االجتماعي للتنمية

ال�سرف ال�سحي الريفي

2.8101.3011.3011.3011.3011.3011.3011.30111.919ال�سرف ال�سحي الريفي - ال�سندوق االجتماعي للتنمية

99.61993.62094.785100.075101.849103.519106.417109.323809.207االإجمايل الفرعي - البنية التحتية /املادية

الكلفة األساسية
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االجمايل20082009201020112012201320142015م
املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية - الدعم 

املوؤ�س�سي

408-----204204-اإ�سرتاتيجية القطاع 1-1-1 

4498576942862862862862863.427تطوير التكنولوجيا املالئمة 1-2 

4088164184184184184184183.733حماية املوارد املائية و�سمان نوعيتها 2-2

1.0201531531531531531531532.091حت�سن اال�ستهداف واال�ستدامة 3-2

2819444597142042042042043.214رفع كفاءة تنفيذ امل�ساريع 1-3

3166771515151515250تقوية التن�سيق 2-3

6.465---3.2401.6901.205165165دعم المركزية الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف 3-3

االإجمايل الفرعي - الدعم املوؤ�س�سي للمياه وال�سرف ال�سحي 
5.4284.7303.2091.7511.2411.0761.0761.07619.588الريفي

105.04798.35097.994101.826103.090104.595107.493110.399828.794اإجمايل التكاليف اال�ستثمارية

التكاليف اجلارية

105.04798.35097.994101.826103.090104.595107.493110.399828.794تكاليف خط االأ�سا�ص االإجمالية

8.4468.0757.8288.2288.1308.2148.4218.62765.968الطوارئ الطبيعية/املادية

4.1468.41717.66029.04341.14454.79970.99689.416315.622طوارئ االأ�سعار

117.639114.842123.482139.097152.364167.609186.909208.4421.210.384تكاليف امل�سروع االإجمالية

اجلمهورية اليمنية الكلفة األساسية

NWSSIP تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
مكونات المشروع حسب السنة - التكاليف األساسية 

املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية )اآالف الدوالرات(

االجمايل20082009201020112012201320142015م
بناء القدرات املوؤ�س�سية

االإدارة املتكاملة للموارد املائية
املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية

الدعم املوؤ�س�سي
اإ�سرتاتيجية القطاع 1-1

408-----204204-اإ�سرتاتيجية القطاع والتن�سيق 1-1-1

بحث وتطوير التكنولوجيا المالئمة 1-2

2652142142142142142141.550-تكنولوجيا مالئمة لالإمداد باملياه 1-1-2

163616161616161530-تكنولوجيا مالئمة لل�سرف ال�سحي الريفي 2-1-2

1.224-----408408408 التثقيف ال�سحي 3-1-2 

4120101010101010122 اإ�سراك القطاع اخلا�س 4-1-2

4498576942862862862862863.427االإجمايل الفرعي لبحث وتطوير التكنولوجيا املالئمة 1-2

الكلفة األساسية

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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االجمايل20082009201020112012201320142015م
تاأمن اإمداد املياه ذات النوعية اجليدة 2-2

4085104184184184184184183.427تاأمن وفرة املياه وذات نوعية جيدة 1-2-2

306------306-ال�سراكة مع املجتمع 2-2-2 

4088164184184184184184183.733االإجمايل الفرعي - تاأمن اإمداد املياه ذات النوعية اجليدة 2-2

حت�سني اال�ستهداف واال�ستدامة 3-2

2041531531531531531531531.275تعزيز منهجية اال�ستجابة لالإحتياج 1-3-2

816-------816ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع 2-3-2

1.0201531531531531531531532.091االإجمايل الفرعي - حت�سن اال�ستهداف واال�ستدامة 3-2

رفع كفاءة تنفيذ امل�ساريع 1-3

1.530----77689255510بناء قدرات ال�سركاء 1-1-3

52------151و�سع منهجية م�سرتكة 2-1-3

2042042042042042042042041.632التعاقد مع املجتمع 3-1-3

2819444597142042042042043.214االإجمايل الفرعي - رفع كفاءة تنفيذ امل�ساريع 1-3

تقوية التن�سيق 2-3

107-----153161تو�سعة نطاق ال�سركاء 2-2-3

20------20-حتديد املهام وامل�سئوليات 3-2-3

1515151515151515122منظمة واحدة لالإ�سراف والتقييم 4-2-3

3166771515151515250االإجمايل الفرعي - تقوية التن�سيق 2-3

2.1883.0402.0041.5861.0761.0761.0761.07613.123االإجمايل الفرعي - الدعم املوؤ�س�سي

اجلمهورية اليمنية الكلفة األساسية

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين 

 املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية )اآالف الدوالرات(
اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ
البنية التحتية املادية

االأنظمة االآلية

122.11315.0488.45160.0814.08567.3--203.52125.0--م�ساريع الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف
141.60811.7-7.0805.014.16110.00--120.36785.0م�ساريع م�سروع االأ�سغال العامة

38.0363.1-3480.96.07416.00--31.61583.1م�ساريع م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي
-568--------568100.0م�ساريع اأخرى

152.55015.3203.52120.57.4280.7142.34714.3488.45149.1994.29782.1االإجمايل الفرعي - االأنظمة االآلية
م�ساريع ح�ساد مياه االأمطار

175.97314.5-8.7995.0114.38265.00--52.79230.0 م�ساريع ال�سندوق االجتماعي للتنمية
ال�سرف ال�سحي الريفي

17.1481.4-2.57215.00----14.57585.0ال�سرف ال�سحي الريفي - ال�سندوق االجتماعي للتنمية
219.91718.5203.52117.116.2271.4259.30221.8488.45141.11.187.41798.1االإجمايل الفرعي - البنية التحتية الطبيعية/املادية

برنامج المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية
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الفصل الرابع

اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية - الدعم املوؤ�س�سي

-446------446100.0--اإ�سرتاتيجية القطاع 1-1-1
3.9400.3-0----220.63.91899.4تطوير التكنولوجيا املالئمة 1-2 

4.8570.4-0----4.857100.0--حماية املوارد املائية و�سمان نوعيتها 2-2
431.82.3450.2----1.01343.21.29055.0حت�سن اال�ستهداف واال�ستدامة 3-2

3.8150.3-0----3.815100.0--رفع كفاءة تنفيذ امل�ساريع 1-3
-293-0----293100.0--تقوية التن�سيق 2-3

72710.07.2700.6----6.54390.0--دعم المركزية الهيئة العامة مل�ساريع مياه الريف 3-3
االإجمايل الفرعي - الدعم املوؤ�س�سي للمياه وال�سرف ال�سحي 

7703.422.9671.9----1.0354.521.16292.1الريفي

220.95218.3224.68318.616.2271.3259.30221.4489.22140.41.210.384100.0اإجمايل التكاليف اال�ستثمارية
التكاليف اجلارية

220.95218.3224.68318.616.2271.3259.30221.4489.22140.41.210.384100.0تكاليف امل�سروع االإجمالية

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين 

 املياه وال�سرف ال�سحي للمناطق الريفية )اآالف الدوالرات(

برنامج الري

الفـصـل الخامس

برنامج الري
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برنامج الري

اأ ( ق�سايا القطاع الفرعي واالإ�سرتاتيجية االأوىل

يف  م�ساكل  اأربعة  حتديد  على  مبنية  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  كانت 
املعتمدة على  املروية  الزراعة  ا�ستدامة  اأهمها عدم  املروية،  الزراعة 
ا�ستخراج مورد املياه اجلوفية املت�سائل، والثانية هي ركود وتراجع 
هي  والثالثة  املائي،  املورد  توفر  لتقل�س  نظرا  املزارعن  مداخيل 
لالأمل  املخيبة  والنتائج  للمدرجات  التقليدية  الزراعة  تراجع 
لالإ�ستثمارات اجلديدة يف اإدارة م�ساقط املياه وبناء ال�سدود، ومتثلت 
امل�سكلة االأخرية يف ال�سعف املوؤ�س�سي لوزارة الزراعة والري يف تقدمي 

اخلدمات احلقلية املالئمة للمزارعن من اأجل حت�سن االإنتاجية.
اأربعة  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  و�سعت  الت�سخي�س،  هذا  �سوء  على 

اأهداف للزراعة املروية، هي: 
والتقليل من  املائية  املوارد  االإ�ستدامة من خالل حماية  •	حت�سن 

ا�ستخراج املياه اجلوفية
•	حت�سن مداخيل املزارعن من خالل زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه

املياه م�ساقط  اإدارة  عرب  املياه  اإمدادات  •	تعزيز 
املزارعن. دعم  بهدف  املوؤ�س�سي  االأداء  •	حت�سن 

النحو  على  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  تبنتها  التي  ال�سيا�سات  وكانت 
اأكرث  حم�سول  اإنتاج   )2( املياه،  ا�ستخدام  كفاءة  دعم   )1( التايل: 
لكل قطرة، )3( حت�سن االإمداد باملياه وتوفريها، )4( اإعطاء دور 

اأو�سع للمجتمعات املحلية وجمعيات م�ستخدمي املياه.
جمموعة  ن�ساطا،   13 االأوىل  االإ�سرتاتيجية  عمل  خطة  ت�سمنت 

حتت اأربعة عناوين ا�سرتاتيجية هي: 
وذلك  املائية  املوارد  وحت�سي�س  حماية  خالل  من  االإ�ستدامة  	•

املياه  حقوق  تاأمن  اجلوفية،  املياه  ا�ستخراج  من  التقليل  عرب 
للمزارعن، والعمل باحلوافز.

من  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  عرب  املزارعن  مداخيل  زيادة  	•
وا�ستعادة  الزراعي،  واالإر�ساد  البحوث  على  الرتكيز  اإعادة  خالل 
املياه  م�ستخدمي  جمعيات  وتنمية  العامة،  الري  مل�ساريع  الكلفة 

ك�سركاء اأ�سا�سين، والتعامل مع القات كبقية املحا�سيل الزراعية.
املائية  امل�ساقط  اإدارة  خالل  من  امل�سدر  ونوعية  ا�ستدامة  •	تعزيز 
مبنهجية  املائي  احلو�س  املياه/اإدارة  م�ساقط  اإدارة  اإحياء  عرب: 

متكاملة، واإعادة النظر يف برنامج ال�سدود ومراجعته.
ا�ستخدام  اإدراك  يف  اأف�سل  دور  اأجل  من  املوؤ�س�سات  ودعم  •	تقوية 
والري  الزراعة  وزارة  وظيفة  تغيري  عرب:  بكفاءة  الزراعة  يف  املياه 
احلكومة  من  لكل  االأدوار  تعريف  واإعادة  النظر  اإعادة  خالل  من 
املوؤ�س�سي  التن�سيق  وتعزيز  الزراعي،  القطاع  يف  اخلا�س  والقطاع 
ت�سجيع  فعالية �سندوق  الزراعة، وحت�سن  املياه يف  ا�ستخدام  ب�ساأن 
املحلي  املجتمع  منظمات  دور  وزيادة  وال�سمكي،  الزراعي  االإنتاج 

واملجتمع املدين، وتنفيذ اأجندة االإ�سالح املوؤ�س�سي للقطاع الزراعي 
."A21A"

حت�سن  يف  االأوىل  االإ�سرتاتيجية  تنفيذ  اأثناء  التقدم  بع�س  حدث 
اإىل  بال�سيول،  والري  اجلوفية  باملياه  الري  من  كل  يف  الري  كفاءة 
حد كبري عرب م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة وم�سروع 
نحو  الثالث  امل�سرتك  ال�سنوي  التقييم  �سجل  وقد  الري.  حت�سن 
)من  2007م  يف  باالأنابيب  املياه  بنقل  تروى  هكتار   6.800
 450.000 بنحو  تقدر  اجلوفية  باملياه  مروية  م�ساحة  اإجمايل 
هكتار(، ونحو 700 هكتار مت جتهيزها بالري احلديث )التنقيط، 
الفقاعي، والر�س(. ويف 2007م اأن�ساأت وزارة الزراعة والري اأي�سا 

املوجودة. ال�سدود  من   21 تاأهيل  واأعادت  جديداً  �سداً   36
 كما مت ت�سجيع اإدارة املياه على امل�ستوى املحلي، وجرى اختبار منوذج 
املياه عرب م�ساريع مثل: م�سروع احلفاظ على  جمعية م�ستخدمي 
املياه اجلوفية والرتبة، و م�سروع حت�سن الري، وم�سروع اإدارة مياه 

حو�س �سنعاء، وم�سروع االإدارة املجتمعية للمياه.

من  عاملة  منظمة   800 من  اأكرث  هناك  كانت  2007م  وبنهاية 
منظمات م�ستخدمي املياه من خمتلف االأنواع )اأنظر جدول 1-5(. 
�سمن  مدجمة  لي�ست  هذه  الري  مياه  م�ستخدمي  منظمات  ولكن، 
الهيئة  عليه  ت�سرف  والذي  للحو�س،  واالإداري  الكلي  التخطيط 
انه قد حدث  الثاين(. ال�سك  الف�سل  )اأنظر  املائية  للموارد  العامة 
اأي حت�سن  اإظهار  بعد  يتم  اأنه مل  اإال  للمياه حمليا،  التوفري  بع�س 

ملمو�س يف و�سع املياه اجلوفية.
واإدارة  للري  املالية  فاملخ�س�سات  حمدودا،  كان  االإ�ستثماري  الربنامج 
امل�ساقط املائية بلغت يف املتو�سط  40.8 مليون دوالر يف ال�سنة، م�ساوية لهدف 
)اأنظر  2005-2007م  للفرتة  �سنويا  دوالر  مليون   41 البالغ  االإ�سرتاتيجية 
اأقل من املتوقع، حيث  اجلدول 2.5(، ومع ذلك فقد كانت القدرة االإ�ستيعابية 

اأديرت امل�ساريع املمولة من املانحن مبوازنة  
اأقل من تلك امل�سادق عليها. ويف 2007م كان االإنفاق اأقل من ن�سف املوازنة 

)اأنظر اجلدول 3-5(.
الأجندة  التف�سيلية  اخلطة  من  فبالرغم  املوؤ�س�سي،  باالإ�سالح  يتعلق  وفيما 
مل  والري  الزراعة  وزارة  اأن  اإال   ،A21A الزراعة  لقطاع  املوؤ�س�سي  االإ�سالح 
اأو يف  اأو تنفيذ برنامج الإعادة الهيكلة  تنجح بعد يف تعريف واتخاذ قرار ب�ساأن 
ت�سجيع  �سندوق  اأي  الزراعي،  ال�سندوق  الزراعية.   اخلدمات  كفاءة  حت�سن 
االإنتاج الزراعي وال�سمكي، مل يعمل �سوى زيادة �سئيلة يف اإنفاقه على حت�سن 
على  اأنفقها  دوالر  مليون  بـ13  مقارنة  2007م،  دوالر يف   321.000 )فقط  الري 
ال�سدود ومن�ساآت ح�ساد املياه(. ال يزال ال�سندوق يعاين با�ستمرار من م�ساكل 
واالإر�ساد  البحوث  التقدم يف  القليل من  �سوى  والتحكم. مل يتحقق  االإدارة  يف 
اخلا�س بالري، ومل يتحقق اأي تقدم يف وقف انت�سار القات. كما اأن التعاون مع 

وزارة املياه والبيئة مل يكن منا�سباً، رغم حت�سنه يف االآونة االأخرية.  
وعموماً، كانت النتائج اأدنى من املتوقع، ويف 2007م اتفقت كل من وزارة الزراعة 
املحدثة على  االإ�سرتاتيجية  اأن ت�سمل  املياه والبيئة على وجوب  والري ووزارة 

زيادة تقوية االإ�ستثمار يف الزراعة املروية و على و�سع اأجندة موؤ�س�سية لها.

يف الري باملياه اجلوفيةيف الري ال�سيلي وح�ساد املياه

364276جمموعات م�ستخدمي املياه 

6159جمعيات م�ستخدمي املياه

27.2484.232اإجمايل االأع�ساء

JAR III امل�سدر: التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث

منها �سندوق ت�سجيع االإنتاج املنفقاملوازنة املعتمدةهدف االإ�سرتاتيجية 
الزراعي وال�سمكي

200534.319.129.519.0

200644.751.336.916.1

200743.951.931.513.5

41.040.832.616.2املتو�سط 2005 - 2007

JAR III امل�سدر: التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث

جدول )5-2(: التمويل الحكومي للري )بالمليون دوالر(

الن�سبة املئوية للمنفق املنفقاملوازنة املعتمدة
من املعتمد

39 %19.27.5م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة  

81 %5.34.3 م�سروع حت�سن الري 

60 %3.01.8م�سروع اإدارة مياه حو�س �سنعاء )مكون الري( 

23 %1.30.3م�سروع التنمية الريفية بذمار 

48 %28.813.9االإجمايل

JAR III امل�سدر: التقييم ال�سنوي امل�سرتك الثالث

جدول )5-3(: اإلنفاق مقابل المشاريع لعام 2007م )بالمليون دوالر(
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ب ( االإ�سرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه والربنامج اال�ستـثماري 

برنامج الري

لمحة حول البرنامج
م�سابهة  املحدثة  االإ�سرتاتيجية  يف  املو�سوعة  االأهداف  تعترب 
االأوىل، مع �سيء  االإ�سرتاتيجية  التي و�سعت يف  ب�سكل كبري لتلك 
مروية  زراعة  هي  الغاية  والتعزيز.  الرتتيب  اإعادة  من  طفيف 
مربحة فاعلة اقت�ساديا وعادلة وم�ستدامة، مع ا�ستهداف االأربعة 

التالية: االأهداف 
الكفوء  االإ�ستخدام  ت�سجيع  يف  دورها  لتوؤدي  املوؤ�س�سات  تقوية   )1

للمياه  
و  املائية  املوارد  حماية  خالل  من  امل�ستدامة  الزراعة  ت�سجيع   )2

حت�سي�سها 
املياه  ا�ستخدام  كفاءة  زيادة  خالل  من  املزارعن  دخل  زيادة    )3
املياه م�ساقط  اإدارة  خالل  من  املورد  ونوعية  ا�ستدامة  تعزيز   )4
ونتائج  خمرجات  م�ساهمة  كيفية  املرفقة  النتائج  �سل�سلة  وتبن 

االإ�سرتاتيجية املحدثة يف حتقيق هذه االأهداف.

في  والتغييرات  المواضيع  أهم  يلي  وفيما 
التحديث :

اإىل  �ستوؤدي  والتي  الري،  جمال  يف  االإ�ستثمار  يف  كبرية  •	زيادة 
اجلوفية  باملياه  املروية  امل�ساحة  ن�سف  من  الأكرث  الري  حت�سن 
ال�سيلي  الري  مناطق   تاأهيل  واإعادة  2015م،  بحلول  احلالية 

لفرتة  االإ�ستثمار  من  االأكرب  اجلزء  جدولة  و�ستتم  احلديثة. 
املتاأخرة. التخطيط 

الري  لكل من قطاع  بقوة،  القطاع  هيكلة  اإعادة  برنامج  •	متابعة 
�سندوق  ذلك  يف  مبا  عام،  ب�سكل  والري  الزراعة  وزارة  عرب  وكذا 

الزراعي وال�سمكي االإنتاج  ت�سجيع 
مبادئ  اأ�سا�س  على  الزراعية  املائية  املن�ساآت  اإن�ساء  تر�سيد  	•
ومب�ساركة  عليها  ومتفق  وا�سحة  وبيئية  واجتماعية  اقت�سادية 
التخطيط  عملية  كل  طوال  املائي  احلو�س  للجان  وثيقة 

والتنفيذ.
وطني  برنامج  اإن�ساء  خالل  من  الري  خدمات  تقدمي  •	حت�سن 

للري وتقوية خدمات الري االإ�ست�سارية.
م�ستخدمي  جمعيات  مع  والتعاون  الالمركزية  تعميم  �سيتم  	•

املياه. 
�ستعمالن  املائية  للموارد  العامة  والهيئة  والري  الزراعة  •	وزارة 
الإدارة  املحلية  اخلطط  يف  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  مع  معا 

املياه يف ظل االإطار العام خلطط احلو�س.
املياه. وح�ساد  البحوث  جمال  يف  اجلهود  •	تكثيف 

الخطة اإلستثمارية المقترحة
ا�ستثمار كبري مقرتح يف اعمال الري باإجمايل 755 مليون دوالر 

مربجمة  منها  دوالر  مليون   159 2008-2015م،  للفرتة 
للفرتة 2008-2010م، و 596 مليون دوالر للفرتة 2011-
250.000 هكتار باأنابيب  2015م. هذا االإ�ستثمار �سوف يجهز 
)تنقيط  املو�سعي  بالري  هكتار   61.000 ويجهز  املياه،  نقل 
الري  مناطق  من  هكتار   100.000 تاأهيل  اإعادة  مع  ر�س(،  اأو 
عن  تزيد  م�ساحة  على  للري  حت�سن  �سيحدث  اإجماال  ال�سيلي. 
400.000 هكتار. و�سيتم حت�سن اإدارة امل�ساقط املائية با�ستثمار 
ا�ستثمارات  هناك  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  دوالر.  مليون   18 ي�ساوي 
االأوىل  وبالدرجة  ال�سدود  يف  دوالر  مليون   88 بقيمة  مقرتحة 
دوالر  مليون   46 بقيمة  اأي�سا  مقرتح  وا�ستثمار  الكبرية،  ال�سدود 
يف تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي، ثلثاها يف ال�سنوات الثالث 

االأوىل )2008– 2010م(.
�سنويا  اإنفاقا  يكافئ  الري  اأعمال  يف  املقرتح  االإ�ستثمار  م�ستوى 
دوالر(  مليون   53( اأدنى  �سنوي  معدل  دوالر،  مليون   94 بقيمة 
التمويل  و�سع  ليتيح  – 2010م   2008 االأوىل  للفرتة  مقرتح 
بعد  املوؤ�س�سي.  والدعم  املطلوبة  املوؤ�س�سية  ولالإ�سالحات  يف مكانه 
دوالر  مليون   120 الربنامج  ي�ستوعب  اأن  املتوقع  من  2010م، 
اأ�سعاف املعدالت  اإىل ثالثة  ال�سنة. معدالت االإنفاق هذه ت�سل  يف 
من  �سيكون  اأنه  الوا�سح  من   :)2-5 جدول  )اأنظر  التاأريخية 
الالزم بذل جمهود �سخم يف تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي.
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االإجمايل 2008-2015م2011-2015م2008-2010م

هكتار)اآالف الدوالرات(هكتار)اآالف الدوالرات(هكتار)اآالف الدوالرات(

V59.08731.318209.460218.337268.547249.655اأنظمة اأنابيب
6.6711.806194.68159.225201.35261.031اأنظمة موقعية

26.2143.750152.89296.350179.196100.100�سيول
10.4727.69518.167اإدارة امل�ساقط املائية

6.4603.2739.713�سدود �سغرية
50.00027.80077.800 �سدود كبرية

158.884595.802754.700االإجمايل: اأعمال الري
27.66018.17345.833تنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي

410.786هـ373.912800.519هـ36.874613.976هـ186.543االإجمايل

جدول )5-4(: إستثمارات القطاع العام في الري 2008 – 2015م: التغطية والتكاليف 

جدول 5-5: منهجيات الري فيما بين الجهات  )الجهة الرئيسية بالخط العريض(

 EAYRB امل�سدر: الربنامج االإ�ستثماري، اجلدول

وعلى  التمويل  تــوفــر  على  الطموحة  امل�ستهدفات  حتقيق  يعتمد 
القدرات التنفيذية. ومن املتوقع اأن يزداد التتويل املتاح بعد اإدخال 
املحدثة  االإ�سرتاتيجية  اأ�سا�س  على  القطاع  لعموم  ال�سامل  النهج 
الوطنية لقطاع املياه والربنامج االإ�ستثماري. كما اأن اإن�ساء الربنامج 
الوطني للري املقرتح و اإعادة تنظيم املركز الرئي�سي لوزارة الزراعة 
بناء  الكبري يف  االإ�ستثمار  مــع  احلقلية  اخلــدمــات  ووظــائــف  والـــري 
القدرات �ستزيد بال�سرورة من املقدرة على التنفيذ. ومع ذلك، تظل 
االأهداف داللية، حيث اأن تقليل م�ستويات التمويل اأو بطء حت�سن  
اأعمال  التو�سع يف  اإىل بطء  �سيوؤدي  التنفيذ عما هو متوقع  قــدرات 

الري. 

تنفيذ السياسات والتطوير المؤسسي
املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�سيا�سات  لتنفيذ  كبري  اإ�ستثمار  �سيخ�س�س 
االأربعة  النتائج  حتت   )6-5 )جــدول  دوالر  مليون   45.8 مبقدار 
املائي،  املــورد  وحت�سي�س  حماية  القطاع،  هيكلة  اإعــادة  امل�ستهدفة: 
اأعــاله، هذا  املياه. كما نوق�س  املياه، واإدارة م�ساقط  ا�ستخدام  كفاءة 
اإعـــادة  امل�ستوى الــعــايل مــن االإ�ــســتــثــمــار مــربر متــامــا بــاحلــاجــة اإىل 
الهيكلة ال�ساملة وبناء القدرات لتلبية الزيادة الكبرية جدا املقرتحة 

لالإ�ستثمار يف حت�سن الري ويف رفع اإنتاجية ا�ستخدام املياه.
�سيكر�س   )1-1 دوالر  مليون   8.5( املقرتح  االإ�ستثمار  خم�س  نحو 

الــزراعــة  وزارة  هيكلة  اإعـــادة  �سي�سمل  وهــذا  القطاع،  هيكلة  الإعـــادة 
والـــري ب�سكل عـــام، واإعــــادة تنظيم وتــقــويــة خــدمــات الـــري، واإعـــادة 
هيكلة �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي، والدعم للتطوير 
البناء االأ�سا�سية  املياه ب�سفتها لبنات  املوؤ�س�سي ملنظمات م�ستخدمي 
وزارة  بــن  الــتــعــاون  املوؤ�س�سي  الــدعــم  �سيقدم  كــذلــك  املــيــاه.  الإدارة 

الزراعة والري ووزارة املياه والبيئة.
 )1-2 دوالر،  تقريبا )33.6 مليون  املقرتحة  املــوارد  اأربــاع  ثالثة 
الوطني  الربنامج  املائية.  املـــوارد  وحت�سي�س  حلماية  �ستخ�س�س 
للري املقرتح �سيتم اإعداده وتطويره وتنفيذه )26.9 مليون دوالر(، 
كما �سيتم تعميم اخلدمات االإ�ست�سارية للري املوجودة لتغطي جميع 

الإدارة  املحلية  اخلطط  اإعــداد  و�سيتم  2015م.  بحلول  املحافظات 
احلو�س  خطط  اإطــار  يف  املياه  م�ستخدمي  منظمات  بوا�سطة  املياه 

بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد املائية.
�ستخ�س�س   )1-3 دوالر،  مليون   0.2( ن�سبيا  متوا�سعة  مـــوارد 
للبحوث والتطوير، �ساملة البحوث يف جمال كفاءة ا�ستخدام املياه، 
الأجــنــدة  و  املــيــاه،  م�ستخدمي  منظمات  فعالية  لــدعــم  ولــلــدرا�ــســات 

املقرتحة  االإ�ستثمارات  من   10% نحو  واأخــريا،  القات.  )برنامج( 
)3.5 مليون دوالر، 4-1( �ستخ�س�س لربنامج اإدارة م�ساقط املياه، 
اإدارة م�ساقط املياه وعمل م�ساريع رائدة  اأ�ساليب  خ�سو�سا ملراجعة 
تخطيط  ومنهجية  لل�سدود  رئي�سية  خطة  والإعـــداد  املياه  مل�ساقط 

متعددة املعايري.  
النتائج واملخرجات والتكاليف لتنفيذ ال�سيا�سات والتطوير املوؤ�س�سي 

)ج(  اجلــزء  اأكــرث يف  بتف�سيل  ومناق�سة   6-5 اجلــدول  ملخ�سة يف 
اأدناه. 

لها  التخطيط  سيلزم  التي  المشتركة  األنشطة 
وتنفيذها معا

التخطيط  يلزم  التي  الرئي�سية  الربنامج  فمجاالت  للري  بالن�سبة 
لها وتنفيذها جماعيا هي:

املرجعاالأن�سطة امل�سرتكةاجلهاتاملو�سوع املتقاطع

1. االإدارة املتكاملة للموارد املائية على م�ستوى 
احلو�س 

وزارة الزراعة والري، الهيئة العامة للموارد املائية، جلان احلو�س، ال�سلطات 
املحلية، اجلهات العاملة يف مياه الريف، جمعيات م�ستخدمي املياه

- تطوير منظمات م�ستخدمي املياه، مع درا�سة وا�سرتاتيجية للتعميم. ت�سجيل 
حقوق املياه ونقل املياه 

1-1-2

1-1-2

3-1-1- البحوث، التكنولوجيا والربامج الريادية يف جمال كفاءة ا�ستخدام املياهوزارة الزراعة والري، الهيئة العامة للموارد املائية 5. حت�سن كفاءة ا�ستخدام املياه 

برنامج الري
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برنامج الري

التكاليف )باالألف دوالر(
املوؤ�سرات الرئي�سية املخرجات الرئي�سية 2008 - النتيجة

2015
 - 2011

2015
 - 2008

2009
 الهدف االأول: تقوية ودعم املوؤ�س�سات لتلعب دورها يف ت�سجيع االإ�ستخدام الكفوء للمياه     

8.507 536 7.971

اإطالق برنامج االإ�سالح وخطة العمل يف 2010م
لقاءات منتظمة للجنة اإدارة الربنامج وجلنة الت�سيري الوزارية

الربوتوكول فعال ومو�سع التنفيذ 2009م
اإعادة التنظيم فعالة من 2010م

�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي اأعيدت هيكلته يف 
2009م، %20 من موازنته للري

وزارة الزراعة والري اأعيد هيكلتها )1-1-1(
التن�سيق بن وزارة الزراعة والري ووزارة املياه والبيئة )-1

 )1-1-3 ،1-2
قطاع الري اأعيد تنظيمه )1-1-4( 

�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي يدعم الري 
)1-1-5(

 اإطار موؤ�س�سي جلمعيات م�ستخدمي املياه 
)1-1-6(

1-1 اإعادة هيكلة القطاع

الهدف الثاين: ت�سجيع الزراعة امل�ستدامة من خالل حماية وحت�سي�ص املوارد املائية

33.650 17.550 16.100

اإطالق الربنامج الوطني للري يف 2009م
اخلدمات االإ�ست�سارية للري تغطي جميع املحافظات بحلول 

2015م
عدد اخلطط التي جرى اإعدادها، جمعيات م�ستخدمي املياه 

ت�سارك يف جلان احلو�س 
درا�سة حول حت�سن ا�ستخدام املياه يف املناطق القريبة من املناطق 

احل�سرية
20 موقع جمهزة �سنويا

الربنامج الوطني للري )2-1-1(
 تعميم اخلدمات االإ�ست�سارية للري 

)2-1-1(
خطط حملية الإدارة املياه )2-1-1(

حماية حقوق املياه )2-1-2(
ح�ساد املياه  )2-1-4(

1-2 حماية وحت�سي�س املوارد املائية

الهدف الثالث: زيادة دخل املزارعني من خالل زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه

147 87 60

املوارد لبحوث كفاءة ا�ستخدام املياه ترتفع من %15 اإىل 40% 
20 نظام ت�سلم �سنويا جلمعيات م�ستخدمي املياه

الدرا�سة يف 2009م، تعميم الدرو�س امل�ستفادة بدءا من 2010م
برنامج معزز بدءا من 2010م

البحوث يف جمال كفاءة ا�ستخدام املياه )3-1-1(
حت�سن نظم الري العام )3-1-2(

جمعيات م�ستخدمي املياه فعالة )3-1-4(
برنامج القات  )3-1-5(

1-3 كفاءة ا�ستخدام املياه

الهدف الرابع: تعزيز ا�ستدامة ونوعية املورد من خالل اإدارة م�ساقط املياه 

3.529 - 3.529
اإطالق م�ساريع رائدة بدءا من 2009م

تبني اخلطة نهاية 2010م
تبني الدليل نهاية 2009م

منهجية متكاملة )4-1-1(
 اخلطة الرئي�سية لل�سدود، التخطيط متعدد املعايري 

)4-1-3 ،4-1-2(
1-4 اإدارة م�ساقط املياه

45،833 18،173 27،660 االجمايل
EAYRB 081107 امل�سدر: جدول الربنامج االإ�ستثماري

ج( خطة العمل

التكاليف )باالألف دوالر(
املوؤ�سرات الرئي�سية املخرجات الرئي�سية 2008 - النتيجة

2015
 - 2011

2015
 - 2008

2009

8.507 536 7.971

اإطالق برنامج االإ�سالح وخطة العمل يف 2010م
لقاءات منتظمة للجنة اإدارة الربنامج وجلنة الت�سيري الوزارية

الربوتوكول فعال ومو�سع التنفيذ 2009م
اإعادة التنظيم فعالة من 2010م

�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي اأعيدت هيكلته 
يف 2009م، %20 من موازنته للري

وزارة الزراعة والري اأعيد هيكلتها )1-1-1(
التن�سيق بن وزارة الزراعة والري ووزارة املياه والبيئة )1-1-2، 1-1-3( 

قطاع الري اأعيد تنظيمه )1-1-4( 
�سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي يدعم الري )1-1-5(

اإطار موؤ�س�سي جلمعيات م�ستخدمي املياه 
)1-1-6(

القطاع  اإعادة هيكلة   1-1

النتيجة 1.1:  إعادة هيكلة القطاع

هيكلة  اإعادة  اإىل  احلاجة  تراجع  طويلة  ل�سنوات  احلكومة  ظلت 
الواردة  االأ�سا�سية  االأهداف  وكانت  والري،  الزراعة  لوزارة  وا�سعة 
اأداءها  وحت�سن  فعالية  اأكرث  الوزارة  جعل   )1( اإىل:  احلاجة  هي 
والربجمة  للتخطيط  املركزية  اخلدمات  ودعم  تقوية  خالل  من 
والدرا�سات االإقت�سادية واملراقبة واالإح�ساء، و )2( حت�سن تقدمي 
اخلدمة على م�ستوى املزارع من خالل الالمركزية ونهج ت�ساركي 

مع منظمات املزارعن. 
 "A21A" اأجندة عدن،  االإ�سالح، مثل  وثائق  العديد من  هناك 
)الفاو(،  والزراعة  االأغذية  منظمة  من  بدعم  اإ�سالح  برنامج  و 
القيام  مت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  ككل.  للوزارة  ال�سنن  عرب  اأعدت 
بعدد من الدرا�سات املحددة حول تنظيم خدمات الوزارة يف جمال 
الري. وثائق االإ�سالح هذه بحاجة اإىل التحديث والتفعيل لتعك�س 
ويف  خا�س  بوجه  للري  الفرعي  القطاع  يف  احلديثة  التطورات 

القطاع الزراعي ب�سكل عام. 
الوطني  الربنامج  اإن�ساء  موؤخرا  والري  الزراعة  وزارة  اقرتحت 
للري لتطوير تقدمي خدمات حت�سن الري للمزارعن، و�سيتم دمج 

وحدات امل�ساريع القائمة فيه.
ولتحريك ال�سوؤال اخلا�س باإعادة الهيكلة ال�ساملة اإىل االأمام فقد 
الزراعة  وزارة  هيكلة  اإعادة  دعم   )1-1-1( العمل  خطة  ت�سمنت 
وعملية  وهيكلها،  الوزارة  لر�سالة  وا�سعة  درا�سة  �سامال  والري، 
وتقدميها  2009م،  خالل  عمل  خطة  م�سودة  واإعداد  ت�ساورية، 
جميعا اإىل جمل�س الوزراء للم�سادقة عليها يف بداية 2010م. كما 

تت�سمن خطة العمل اأي�سا دعم االإجراءات التنفيذية.
خدمات  هيكلة  الإعادة  حمددا  دعما  اأي�سا  العمل  خطة  تقدم  كما 
الربنامج  اإن�ساء  و�سيكون   .)4-1-1( الري  جمال  يف  الوزارة  
الوطني للري مو�سوع درا�سة ون�ساط على م�سار �سريع مواز خالل 

اأدناه(.  1-2 )اأنظر  2009/2008م 
بعن  اأخذت احلكومة  2003م،  يف  والبيئة  املياه  وزارة  اإن�ساء  منذ 
املياه  ووزارة  والري  الزراعة  وزارة  بن  املوؤ�س�سي  التعاون  االإعتبار 
بن  للم�سئوليات  اأكرث  املالئم  التق�سيم  حتديد  وكيفية  والبيئة، 
تكون  اأن  املتوقع  من   ،)2-1-1( العمل  خطة  ظل  يف  الوزارتن. 
اإدارة الربنامج )اأنظر اجلزء د من  جلنة الت�سيري الوزارية وجلنة 
الوزارتن.  للتن�سيق بن  الرئي�سية  الو�سيلة  االأول( مبثابة  الف�سل 
كما ت�سمل خطة العمل اأي�سا )1-1-3( قيام جلنة اإدارة الربنامج 
باإعداد واالإتفاق على بروتوكول خالل 2008م �سيت�سمن تق�سيم 
املهام والعمل امل�سرتك بن الوزارتن، و�سيكون الربوتوكول �ساري 

املفعول بدءا من 2009م.
من  جزء  تدوير  احلكومة  اأعادت  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ 
�سندوق  خالل  من  الزراعي  القطاع  اإىل  الديزل  مبيعات  عائدات 
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الفصل الخامس
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ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي. ومع اأن هذه املوؤ�س�سة قد �سجلت 
وفعاليته  باإدارته  عالقة  ذات  م�ساكل  هناك  اأن  اإال  النجاح،  بع�س 

و�سفافية برناجمه االإ�ستثماري، وخ�سو�سا يف قطاع ال�سدود.
واأن�سطته،  هيكله  مبراجعة  االأخرية  ال�سنوات  يف  ال�سندوق  بداأ 

حت�سن  لدعم  متويالته  من  متنامي  ن�سيب  بتخ�سي�س  واأي�سا 
-1-1( العمل  خطة  ت�سمنت  فقد  العملية،  هذه  ولتقوية  الري. 
يف  ال�سندوق  حول  م�ستقل  ا�ست�ساري  بوا�سطة  بدرا�سة  القيام   )5
ذلك،  وبعد  دوالر(،   250.000 )مبوازنة  2009/2008م 

ومن  ال�سندوق.  هيكلة  اإعادة  على  واإتفاق  وت�ساور  مناق�سة  بعملية 
وبعد  2009م،  يف  املفعول  �سارية  الهيكلة  اإعادة  تكون  اأن  املتوقع 
تخ�س�س  �سوف  ال�سندوق  متويالت  من  االأقل  على   20% ذلك، 

للري املح�سن. 

برنامج الري

التكاليف )باالألف دوالر(
املوؤ�سرات الرئي�سية املخرجات الرئي�سية 2008 - النتيجة

2015
 - 2011

2015
 - 2008

2009

33.650 17.550 16.100

اإطالق الربنامج الوطني للري يف 2009م
اخلدمات االإ�ست�سارية للري تغطي جميع املحافظات بحلول 

2015م
عدد اخلطط التي جرى اإعدادها، جمعيات م�ستخدمي املياه 

ت�سارك يف جلان احلو�س 
درا�سة حول حت�سن ا�ستخدام املياه يف املناطق القريبة من 

املناطق احل�سرية
�سنويا جمهزة  موقع   20

البرنامج الوطني للري )2-1-1(
 تعميم اخلدمات االإ�ست�سارية للري 

)2-1-1(
خطط حملية الإدارة املياه )2-1-1(

 حماية حقوق املياه 
)2-1-2(

 ح�ساد املياه 
)2-1-4(

وحت�سي�س  حماية   2-1
املوارد املائية

التكاليف )باالألف دوالر(
املوؤ�سرات الرئي�سية املخرجات الرئي�سية 2008 - النتيجة

2015
 - 2011

2015
 - 2008

2009

147 87 60

املوارد لبحوث كفاءة ا�ستخدام املياه ترتفع من %15 اإىل 
 40%

�سنويا جلمعيات م�ستخدمي املياه ت�سلم  نظام   20
الدرا�سة يف 2009م، تعميم الدرو�س امل�ستفادة بدءا من 

2010م
برنامج معزز بدءا من 2010م

البحوث يف جمال كفاءة ا�ستخدام املياه )1-1-3(
حت�سن نظم الري العام )2-1-3(

جمعيات م�ستخدمي املياه فعالة )4-1-3(
 برنامج القات 

)5-1-3(

املياه ا�ستخدام  كفاءة   1-3

النتيجة 1.2:  حماية وتحصيص الموارد المائية

النتيجة 3-1:  كفاءة استخدام المياه

الذي  واملايل  املوؤ�س�سي  النموذج  باأن  والري  الزراعة  وزارة  قررت 
املياه على م�ستوى  الكفاءة وتوفري  التح�سينات يف  اأن يقدم  ميكن 
للري.  الوطني  الربنامج  اإن�ساء  هو  يكون  ما  اأف�سل  على  املزرعة 
ت�سمل خطة العمل )2-1-1( على درا�سة حول كيفية اإن�ساء هذا 
والعمليات  القدرات  وبناء  اإن�سائه،  دعم  على  وكذلك  الربنامج 
الوطني  الربنامج  يت�سم  اأن  املتوقع  ومن  – 2015م.   2010

بالتايل: للري 
خربة  �سنة   15 من  ا�ستخال�سها  الواجب  الدرو�س  على  التاكيد 
واملياه/ االأرا�سي  على  احلفاظ  م�سروع  ظل  يف  الري  حت�سن  يف 

حت�سن  م�سروع  والرتبة،  اجلوفية  املياه  على  احلفاظ  م�سروع 
املياه  اإدارة  م�سروع  �سنعاء،  حو�س  مياه  اإدارة  م�سروع  الري، 

املجتمعي املمول من اليابان والتجارب الريادية االأخرى 
ولتلك  اخلال�سة  الريفية  الزراعية  للمناطق  منف�سلة  منهجيات 
اأو التي تقع حواليها، حيث يوجد  القريبة من املناطق احل�سرية 

التناف�س على املياه من قبل امل�ستهلكن يف احل�سر
اإدخال مناطق االأولوية لتح�سن الري، مع اإعطاء االأولوية العالية 
لتلك املناطق حيث تكون كلفة توفري املاء هي االأعلى وحيث عمر 

طبقات املياه اجلوفية طويل ب�سكل كاف يربر االإ�ستثمار

احلو�س  جلان  مع  وبالتعاون  احلو�س  خطط  اإطار  يف  العمل 
املائية وال�سلطات املحلية والهيئة العامة للموارد 

البناء  وحدة  ب�سفتها  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  مع  العمل 
االأ�سا�سية الإدارة املورد املائي على امل�ستوى املحلي

وكذا  املائي  املورد  اإدارة  من  كال  ت�سمل  متكاملة،  منهجية  تبني 
للموارد  املجتمعية  االإدارة  م�سروع  منوذج  على  بناء  الري  حت�سن 

املائية، والعمل من خالل خطط حملية الإدارة املياه 
خالل  من  املياه  واإدارة  الزراعة  حول  املتكاملة  امل�سورة  تعميم 

اخلدمات االإ�ست�سارية يف الري

ا�ستخدام  كفاءة  وحت�سن  اجلوفية  املياه  ا�ستخراج  من  التقليل 
وتعميم  الكفوءة  الري  تقنيات  ن�سر  خالل  من  م�ستهدفة  املياه 
 ،)1-1-2( العمل  خطة  ظل  يف  الري.  يف  االإ�ست�سارية  اخلدمات 
فقط  لي�س  الري،  يف  االإ�ست�سارية  اخلدمات  نطاق  تو�سيع  �سيتم 
على  املزارعن  مل�ساعدة  اأي�سا  ولكن  حم�سنة  ري  تقنيات  لتقدمي 
تربية  و  املحا�سيل،  )اختيار  عام  ب�سكل  املروية  زراعتهم  حت�سن 
النبات، و معامالت ما بعد احل�ساد، و الت�سويق، ... اإلخ(. و�سيتم 
القدرات  بناء  برامج  عرب  الري  يف  االإ�ست�سارية  اخلدمات  دعم 
الري  تقنيات  يف  رئي�سي  طاقم  وتوظيف  احلايل  االإر�ساد  لطاقم 

ومعامالت  الري احلقلي  و  الري  اأنظمة  اأخ�سائين يف  لي�سبحوا 
للخدمات  املوؤ�س�سي  املوقع  اإلخ.   ... والت�سويق  احل�ساد  بعد  ما 
االإ�ست�سارية يف الري �سيتقرر كجزء من اإعادة هيكلة خدمات الري 

يف �سياق الربنامج الوطني للري.
عندما تزداد �سحة املياه وتنمو القيمة االإقت�سادية للمياه، ت�سبح 
2009م  حقوق املياه م�ساألة رئي�سية. �سيتم القيام بدرا�سة خالل 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون   )2-1-2( العمل  خطة  اإطار  يف 
حول  والبيئة  املياه  بوزارة  الفنية  وال�سكرتارية  املائية  للموارد 
حقوق املياه يف املناطق القريبة من املناطق احل�سرية والبناء على 

امل�سروع الريادي حلقوق املياه املنفذ يف منطقة ال�سباب. و�سيكون 
الهدف هو تقييم اأف�سل ا�ستخدام للمياه يف هذه املناطق واقرتاح 
املنافع،  العادلة يف  االإقت�سادية وللم�ساركة  القيمة  اآليات لتح�سن 
املوازنة املخ�س�سة لهذه الدرا�سة الكبرية تبلغ 300.000 دوالر.
الكثري من اأنظمة ح�ساد املياه املبنية حديثا )ال�سدود ال�سغرية( ال 
اأنها ت�ستخدم ب�سكل متدين جدا. ت�ستمل  اأو  ت�ستخدم حاليا للري 
واالإجتماعية- الفنية  الدرا�سات  على   )4-1-2( العمل  خطة 
ال�سنة  يف  نظاما  لع�سرين  معدات  وعلى  ال�سرورية  االإقت�سادية 

بري حم�سن. 

والزراعة  املياه  ح�ساد  يف  وحم�سنة  جديدة  تكنولوجيات  تطوير 
الكفوءة  املياه  توفري  تقنيات  وا�ستخدام  التكميلي  والري  املطرية 
للموارد  امل�ستدامة  االإدارة  ت�سجيع  جهود  يف  اأولويات  عن  عبارة 
مكثفة  مراجعة   )1.1.3( العمل  خطة  تت�سمن  لذلك  املائية. 
لهيئة  احلالية  2010م(   –  2006( املدى  متو�سطة  للخطة 
الدويل للبحوث  املركز  الزراعي بدعم فني من  البحوث واالإر�ساد 

ل�سمان   )ICARDA ايكاردا   ( اجلافة  املناطف  يف  الزراعية 
اإدارة  اأولوية  املحا�سيل  اإدارة  يف  البحثية  االأن�سطة  تعك�س  اأن 
البحوث  لربنامج  موارد  تخ�سي�س  زيادة  و�سيتم  املائي.  املورد 
 .40% اإىل  املروية  الزراعة  يف  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  جمال  يف 
700.000 دوالر لالأعوام  تبلغ  الن�ساط  املوازنة املخ�س�سة لهذا 

2010/2009م.

لعدة �سنوات خلت كانت هناك عملية لالإعداد لت�سليم اإدارة م�ساريع 
الرئي�سية  الوديان  يف  والثالثية(  الثنائية  )القنوات  العامة  الري 
م�ستخدمي  وجمموعات  جمعيات  يف  املنظمن  امل�ستفيدين  اإىل 
املياه. هذه عملية م�ستمرة يف مناطق عمل م�سروع حت�سن الري، 
الفرتة  خالل  اأحور  وادي  و  ح�سان  وادي  هي  امل�ستهدفة  والوديان 
ت�سليم 20   )2-1-3( العمل  خطة  ت�سمل  – 2010م.   2008
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نظام يف ال�سنة بدءا من 2010م.
املوارد  اإدارة  يف  جدا  هاما  اأ�سبح  املياه  م�ستخدمي  منظمات  دور 
املائية يف القطاع الزراعي. وهذا وا�سح يف تعميم ون�سر جمموعات 
ويف  احلالية،  امل�ستهدفة  املناطق  يف  املياه  م�ستخدمي  وجمعيات 
باالآبار  الري  حيث  جديدة  مناطق  يف  املنظمات  هذه  تو�سع  خطط 
م�ساريع  ظل  يف  احلالية  الريادية  التجارب  وال�سيول.  االأنبوبية 
تو�سيع  يف  بداأت  �سنعاء  حو�س  وم�سروع  املجتمعية  املياه  اإدارة 
الب�سيط  الري  حت�سن  من  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  تفوي�س 
لي�سمل م�سئولية اأو�سع عن اإدارة املوارد املائية يف منطقتهم املحلية.

على  بقوة  �سيعتمد  املياه  م�ستخدمي  جمعيات  ون�سر  تعميم 

اإجنازاتها  وحتديد  احلالية  املياه  م�ستخدمي  جمموعات  تقييم 
ومواطن �سعفها، بناء على خربة امل�ساريع املذكورة �سلفا )م�سروع 
الري،  حت�سن  م�سروع  والرتبة،  اجلوفية  املياه  على  احلفاظ 
الدرا�سة  اإلخ(.   ... املائية،  للموارد  املجتمعية  االإدارة  م�سروع 
 Water للمياه   والفقر  االإجتماعي  االأثر  لتقييم  احلديثة 
الالمركزية  االإدارة  يف  “م�سائل  مينا  وادي  PSIAودرا�سة 
العمل  خطة  ت�سمل  العالقة.  ذي  التحليل  بع�س  حتوي   للمياه” 
دوالر(   200.000 )مبوازنة  وا�سعة  درا�سة  على   )4-1-3(

وتعميم جمعيات م�ستخدمي املياه بناء على نتائج الدرا�سة.
واإ�سدار  وطني  تن�سيق  كيان  ت�سكيل  اأي�سا  العمل  خطة  ت�سمل  كما 

قطاع  يف  املياه  م�ستخدمي  جلمعيات  موؤ�س�سية  تنظيمية  لوائح 
الزراعة، و�ستنفذ جميع هذه االأن�سطة بالتعاون مع الهيئة العامة 

املائية. للموارد 
االإح�ساء  يف  ك�سلعة  القات  مع  �سنوات  لعدة  احلكومة  تعاملت 
الزراعي واأجندة البحوث. مت اإن�ساء وحدة للقات يف هيئة البحوث 
الإن�ساء  الطريق  يف  حكومي  م�سروع  وهناك  الزراعي،  واالإر�ساد 
الكيماويات  وا�ستخدام  وامل�ساكل  القات  بيانات حول مناطق  قاعدة 
وطنيا  موؤمترا  تت�سمن   )5-1-3( العمل  خطة  القات.  زراعة  يف 
املدى  متو�سطة  وخطة  ا�سرتاتيجية  و�سياغة  القات  حول  ثانيا 

للقات.

االإ�سرتاتيجية  تعطي  اجلوفية،  املياه  توافر  يف  للرتاجع  نظرا 
املياه.  حل�ساد  واحلديثة  التقليدية  لالأ�سكال  االأولوية  املحدثة 
املدرجات  فاأنظمة  خمتلطة.  كانت  ال�سابقة   التجارب  ذلك،  ومع 
الإدارة  احلديثة  الطرق  اإدخال  وحماوالت  تراجعت،  التقليدية 

م�ساقط املياه كان لها جناح حمدود. وبرنامج وزارة الزراعة والري 
ال�سدود مفعم مب�ساكل فنية واقت�سادية. لذلك، فقد  املكلف لبناء 
م�ساقط  الإدارة  وا�سعة  مراجعة   )1-1-4( العمل  خطة  ت�سمنت 

املياه وم�ساريع رائدة )املوازنة مليون دوالر(.

كما ت�سمنت خطة العمل اأي�سا اإعداد قاعدة بيانات حول ال�سدود، 
االإقت�سادية- اجلوانب  واعتبار  لل�سدود،  رئي�سية  خطة  واإعداد 
تخطيط  يف  منتظم  ب�سكل  املياه   وحقوق  والبيئية  االإجتماعية 

ال�سدود )4-1-2، 4-1-3: املوازنة 1.5 مليون دوالر(.

التكاليف )باالألف دوالر(
املوؤ�سرات الرئي�سية املخرجات الرئي�سية 2008 - النتيجة

2015
 - 2011

2015
 - 2008

2009

3.529 - 3.529
إطالق مشاريع رائدة بدءا من 2009م

تبني الخطة نهاية 2010م
تبني الدليل نهاية 2009م

 منهجية متكاملة 
)4-1-1(

 الخطة الرئيسية للسدود، التخطيط متعدد المعايير 
)4-1-3 ،4-1-2(

املياه م�ساقط  اإدارة   4-1

النتيجة 4-1:  إدارة مساقط المياه

القطاع الفرعي للري: اإلطار المنطقي 

الغاية: زراعة مروية مربحة فاعلة اقت�سادياً وعادلة وم�ستدامة

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب السنة - التكاليف األساسية 

قطاع الري - باآالف الدوالرات
االجمايل20082009201020112012201320142015م
اأعمال الري1

اأنظمة حت�سني الري باالأنابيب اأ

19.88314.14020.66347.50237.19950.78722.21421.502233.890اأنظمة النقل باالأنابيب 

1.8191.2201.3626.5486.0646.0645.8995.68034.657تركيب اأنابيب النقل 

21.70215.36022.02554.05043.26356.85128.11327.183268.547االإجمايل الفرعي - اأنظمة حت�سن الري باالأنابيب 

اأنظمة حت�سني الري املو�سعية ب

2.0231.5821.53731.92631.06031.06031.06031.060161.308اأنظمة مو�سعية 

5794554967.9247.6487.6487.6487.64840.044تركيب اأنظمة مو�سعية 

2.6022.0362.03339.85038.70838.70838.70838.708201.352االإجمايل الفرعي - اأنظمة حت�سن الري املو�سعية  

3.5626.9107.06715715715715718.167-حماية امل�ساقط املائية - احلفاظ على الرتبةج

3714179355765765765764.028-�سيول �سغريةد

2.9641.7381.7381.1373356766764489.713�سدود �سغريةهـ

2.1723.46718.56322.26220.67836.03126.50425.980155.657�سيول كبريةو

برنامج الري



90

مح
رنا

لب
وا

ة 
ني

ط
لو

ة ا
جي

تي
ترا

س
اإل

ثة
حد

لم
ه ا

ميا
 ال

اع
ط

لق
ي 

مار
تث

س
اال

91

الفصل الخامس

مح
رنا

لب
وا

ة 
ني

ط
لو

ة ا
جي

تي
ترا

س
اإل

ثة
حد

لم
ه ا

ميا
 ال

اع
ط

لق
ي 

مار
تث

س
اال

تابع 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب السنة - التكاليف األساسية 

قطاع الري - باآالف الدوالرات
االجمايل20082009201020112012201320142015م
19.421--1.2241226.80311.271--معدات ثقيلة للري ب�سيول االأمطارح

29.44048.83480.610142.622121.121144.27194.73593.052754.686االإجمايل الفرعي - اأعمال الري

تنمية القدرات يف جمال الري 
4.6513.32051555558.507-اإعادة هيكلة قطاع الري

6.375-----104.7181.647حماية وحت�سي�س املوارد املائية 

147--2238292929-كفاءة ا�ستخدام املياه

3.529-----51.7901.734اإدارة امل�ساقط املائية 

2.7093.2733.5545.4164.2573.1782.2422.31926.948الربنامج الوطني للري

327----62127138-تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

2.72514.51510.4206.0994.2923.2122.2472.32445.833االإجمايل الفرعي - تنمية القدرات يف جمال الري

32.16563.34991.029148.721125.413147.48496.98295.376800.519اإجمايل التكاليف اال�ستثمارية

1.4552.0842.7029.2237.8669.0869.5039.35051.268الطوارئ الطبيعية/املادية

8272.9825.72121.92323.33735.59946.88854.986192.262طوارئ االأ�سعار

34.44768.41599.452179.867156.616192.168153.373159.7111.044.050تكاليف امل�سروع االإجمالية

برنامج الري

اجلمهورية اليمنية 

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
مكونات المشروع بحسب السنة - التكاليف األساسية 

الري - باآالف الدوالرات
االجمايل20082009201020112012201320142015م
التطوير املوؤ�س�سي لقطاع الري1

اإعادة هيكلة قطاع الرياأ

8.160----4.3353.315510-اإعادة هيكلة ودعم المركزية وزارة الزراعة والري 1-1-1

555555536-التن�سيق بن وزارة الزراعة والري ووزارة املياه والبيئة 2-1-1 

51------51-التوظيف والتدريب يف قطاع الري 4-1-1

56------56-اإعادة هيكلة �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي 5-1-1

204------204-االإطار املوؤ�س�سي جلمعيات م�ستخدمي املياه 6-1-1

4.6513.32051555558.507-االإجمايل الفرعي - اإعادة هيكلة قطاع الري

حماية املوارد املائية وحت�سي�سهاب

1.040-----530510- التخطيط لتح�سن الري باملياه اجلوفية  1-1-1-2

2.662-----1.5351.127- التخطيط خلدمات الري اال�ست�سارية  2-1-1-2

31-----2010-اتفاقيات اإدارة املياه على م�ستوى املديرية 3-1-1-2

816------816-م�سح خط االأ�سا�س حول ممار�سات الري 4-1-1-2
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االجمايل20082009201020112012201320142015م
541------5536الدعم خلطط اإدارة املياه على م�ستوى املديرية 5-1-1-2

775------5770تقييم وحماية حقوق املياه 1-2-1-2

510------510-كفاءة ا�ستخدام املياه من من�ساآت املياه القائمة 1-4-1-2

6.375-----104.7181.647االإجمايل الفرعي - حماية املوارد املائية وحت�سي�سها

كفاءة ا�ستخدام املياه ح

27--79444-البحث العلمي حول كفاءة ا�ستخدام املياه 1-1-1-3

115--1326262626-اإدارة اإن�ساءات ال�سيول بوا�سطة جمعيات م�ستخدمي املياه 1-2-1-3

5-----23-برنامج القات 5-1-3

147--2238292929-االإجمايل الفرعي - كفاءة ا�ستخدام املياه 

اإدارة امل�ساقط املائية د

2.040-----1.0201.020-تقييم وحت�سن االأنظمة التقليدية 1-1-1-4

1.428-----714714-اخلطة الوطنية الرئي�سية لل�سدود 1-2-1-4

61------556درا�سات اجتماعية-اقت�سادية وبيئية حول ال�سدود 3-1-4

3.529-----51.7901.734االإجمايل الفرعي - اإدارة امل�ساقط املائية 

3.529-----51.7901.734االإجمايل الفرعي - اإدارة امل�ساقط املائية 

الربنامج الوطني للريهـ

االجمايل20082009201020112012201320142015م
277--11811841---فريق دعم الري

2.4451.6461.7008411.0247.656---االإدارة العامة للري - خدمات الري اال�ست�سارية 

2.7093.2734.7782.9769.29612.7081.4011.29538.435حت�سن الري ب�سيول االأمطار

2.7093.2734.7785.53911.06114.4492.2422.31946.369االإجمايل الفرعي - الربنامج الوطني للري

تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة على امل�ستوى الوطنيو

)PCU 123----253663-م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة )وحدة تن�سيق امل�سروع

204----379175-خدمات ا�ست�سارية - م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

2.681----862910910-ح�ساد املياه واحلفاظ على الرتبة - م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة 

1.148----371417359-امل�سروع امل�سغر للري ب�سيول االأمطار - م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

4.156----1.2951.4541.407-االإجمايل الفرعي - تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة على امل�ستوى الوطني

2.72515.74912.9707.49011.09514.4832.2472.32469.083االإجمايل الفرعي - التطوير املوؤ�س�سي لقطاع الري

برنامج ال�سدود2

2.9641.7381.7381.1373356766764489.713ال�سدود ال�سغرية

اإدارة امل�ساقط املائية واحلفاظ على الرتبة )على امل�ستوى الوطني(

154154154154154771---اإعادة تاأهيل املدرجات

154154154154154771---حماية �سفاف الوديان يف اله�ساب

3333315---احلفاظ على الرتبة وال�سيطرة على التعرية

4224224224224222.110---الري ال�سيلي ال�سغري 

7337337337337333.667---االإجمايل الفرعي - اإدارة امل�ساقط املائية واحلفاظ على الرتبة )على امل�ستوى الوطني(
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اجلمهورية اليمنية

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين 

الري - باآالف الدوالرات

تابع

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
حسابات اإلنفاق بحسب الممولين 

الري - باآالف الدوالرات
اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ
اأعمال الري

اأنظمة حت�سني الري باالأنابيب 

102.03234.5134.40245.525.2958.616.8005.716.8005.7295.32928.3اأنظمة النقل باالأنابيب 

49.1594.7-49.159100.00------تركيب اأنابيب النقل 

102.03229.6134.40239.025.2957.365.96019.116.8004.9344.48833.0االإجمايل الفرعي - اأنظمة حت�سن الري باالأنابيب 

اأنظمة حت�سني الري املو�سعية 

5.9442.5180.84677.61.0950.522.6069.722.6069.7233.09622.3اأنظمة مو�سعية 

57.5925.5-57.592100.00------تركيب اأنظمة مو�سعية 

5.9442.0180.84662.21.0950.480.19827.622.6067.8290.68927.8االإجمايل الفرعي - اأنظمة حت�سن الري املو�سعية 

12.05462.34.42222.82.64613.71170.61170.619.3561.9حماية امل�ساقط املائية - احلفاظ على الرتبة

4297.34297.35.9140.6--5.05585.5--�سيول �سغرية

11.7531.1-0--11.753100----�سدود �سغرية

61.47928.8125.86058.911.9005.62000.114.2686.7213.70620.5�سيول كبرية

77.8007.5----14.78219.5--63.01881.0�سدود كبرية/اإن�ساءات حتويلية

اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

 24.623-0----24.623100.0--معدات ثقيلة للري ب�سيول االأمطار

244.52624.7475.20848.167.4716.8146.90414.954.2205.5988.32994.7االإجمايل الفرعي - اأعمال الري

تنمية القدرات يف جمال الري 

10.0641.0------10.064100.0--اإعادة هيكلة قطاع الري

7.4430.7------7.443100.0--حماية وحت�سي�س املوارد املائية 

-183-0----183100.0--كفاءة ا�ستخدام املياه

4.1150.4-0----4.115100.0--اإدارة امل�ساقط املائية 

1210.433.5203.2----33.40099.6--الربنامج الوطني للري

-396-0----396100.0--تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

1210.255.7215.3----55.60099.8--االإجمايل الفرعي - تنمية القدرات يف جمال الري

244.52623.4530.80850.867.4716.5146.90414.154.3415.21.044.050100اإجمايل التكاليف اال�ستثمارية
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اجلمهورية اليمنية

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
المكونات بحسب الممولين  

الري - باآالف الدوالرات
اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ
التطوير املوؤ�س�سي لقطاع الري

اإعادة هيكلة قطاع الري

9.6570.9------9.657100.0--اإعادة هيكلة ودعم المركزية وزارة الزراعة والري 1-1-1

-48------48100.0--التن�سيق بن وزارة الزراعة والري ووزارة املياه والبيئة 2-1-1 

-59------59100.0--التوظيف والتدريب يف قطاع الري 4-1-1

-65------65100.0--اإعادة هيكلة �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي 5-1-1

-235------235100.0--االإطار املوؤ�س�سي جلمعيات م�ستخدمي املياه 6-1-1

10.0641.0------10.064100.0--االإجمايل الفرعي - اإعادة هيكلة قطاع الري

حماية املوارد املائية وحت�سي�سها

1.2290.1------1.229100.0-- التخطيط لتح�سن الري باملياه اجلوفية  1-1-1-2

3.1340.3------3.134100.0-- التخطيط خلدمات الري اال�ست�سارية  2-1-1-2

-36------36100.0--اتفاقيات اإدارة املياه على م�ستوى املديرية 3-1-1-2

9410.1------941100.0--م�سح خط االأ�سا�س حول ممار�سات الري 4-1-1-2

6230.1------623100.0--الدعم خلطط اإدارة املياه على م�ستوى املديرية 5-1-1-2

اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

8930.1-893100.0تقييم وحماية حقوق املياه 1-2-1-2

5880.1-588100.0كفاءة ا�ستخدام املياه من من�ساآت املياه القائمة 1-4-1-2

7.4430.7------7.443100.0--االإجمايل الفرعي - حماية املوارد املائية وحت�سي�سها

-------كفاءة ا�ستخدام املياه 

-33-0----33100.0--البحوث حول كفاءة ا�ستخدام املياه 1-1-1-3

-145-0----145100.0--اإدارة اإن�ساءات ال�سيول بوا�سطة جمعيات م�ستخدمي املياه 1-2-1-3

-5-0----5100.0--برنامج القات 5-1-3

-183-0----183100.0--االإجمايل الفرعي - كفاءة ا�ستخدام املياه 

اإدارة امل�ساقط املائية 

2.3800.2------2.380100.0--تقييم وحت�سن االأنظمة التقليدية 1-1-1-4

1.6660.2-0----1.666100.0--اخلطة الوطنية الرئي�سية لل�سدود 1-2-1-4

-70-0----70100.0--درا�سات اجتماعية-اقت�سادية وبيئية حول ال�سدود 3-1-4

4.1150.4-0----4.115100.0--االإجمايل الفرعي - اإدارة امل�ساقط املائية 

6230.1--------الربنامج الوطني للري
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تابع

تحديث اإلستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماري لقطاع المياه
المكونات بحسب الممولين  

الري - باآالف الدوالرات
اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي

%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ
-133.7358----34596.3--فريق دعم الري

10.1321.0-0----10.132100.0--االإدارة العامة للري - خدمات الري اال�ست�سارية 

1080.247.6534.6----47.54599.8--حت�سني الري ب�سيول االأمطار

1210.258.1435.6----58.02299.8--االإجمايل الفرعي - الربنامج الوطني للري

تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة على امل�ستوى الوطني

)PCU 150-0----150100.0--م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة )وحدة تن�سيق امل�سروع-

-246-0----246100.0--خدمات ا�ست�سارية - م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

3.4850.3-0----3.485100.0--ح�ساد املياه واحلفاظ على الرتبة - م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة

1.6220.2-0----1.622100.0--امل�سروع امل�سغر للري ب�سيول االأمطار- م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة
االإجمايل الفرعي - تو�سيع م�سروع احلفاظ على املياه اجلوفية والرتبة 

5.5030.5-0----5.503100.0--على امل�ستوى الوطني

1210.185.4508.2----85.32999.9--االإجمايل الفرعي - التطوير املوؤ�س�سي لقطاع الري

-36----برنامج ال�سدود

اإجمايلاحلكومةاأخرى حمليموازنة اجلمهورية الفجوة االأجنبيةاأجنبي
%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ%املبلغ

11.7531.1-0--11.753100.0----ال�سدود ال�سغرية
اإدارة امل�ساقط املائية واحلفاظ على الرتبة )على امل�ستوى 

الوطني(
11510.011510.01.1480.1--91980.0--اإعادة تاأهيل املدرجات

11510.011510.01.1480.1--91980.0--حماية �سفاف الوديان يف اله�ساب

-210.0210.023--1880.0--احلفاظ على الرتبة وال�سيطرة على التعرية

31410.031410.03.1430.3--2.51580.0--امل�سروع امل�سغر للري ب�سيول االأمطار 
االإجمايل الفرعي - اإدارة امل�ساقط املائية واحلفاظ على الرتبة )على 

54610.054610.05.4630.5--4.37180.0--امل�ستوى الوطني(


