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الوزراء مجلس رئیس إفتتاحیة

جمال با القادر عبد

المیاه بوزارة أنیط
أعقد من واحدة والبیئة
في التنمیة مشكالت
تحدیاتها... وأهم الیمن
شح مشكلة  وهي أال 
وإستنزاف المیاه
الجوفیة... الخزانات
میاه توفیر  وتحدي 
للسكان النقیة الشرب
والریف الحضر في
میاه ومعالجة
الصحي الصرف
المائیة الموارد وإدارة
ما ومعلوم . المیاه قانون ضوء على استغاللها وتخطیط
الغذاء بل أیضًا فقط للشرب وإنتاج لیس للمیاه من أهمیة
الشدید الترابط اعتبار على المستدامه...  للتنمیة كأساس
والفقر والبطالة العامة والصحة جهة من المیاه توفر بین

. اخرى جهة عمومًا من الفتیات والتنمیة وتعلیم

في عام والبیئة وزارة مختصة للمیاه إستحداث ولقد جاء
إصالح في السابقة للحكومة طبیعي للجهود كتطور 2003
كانت التي الجهود وهي الصحي، والصرف المیاه قطاع
الثمانینات مطلع في للمیاه األعلى المجلس بإنشاء بدأت قد
عام 1995، في المائیة للموارد العامة الهیئة وتالها إنشاء
بإتجاه اتخذت التي  باإلجراءات ذلك  بعد تواصلت ثم
عن الحضر الصحي في والصرف قطاع المیاه المركزة
العامة للمؤسسة التابعة المؤهلة الفروع تحویل طریق
الى المحافظات من عدد في الصحي والصرف للمیاه
مالیًا مستقله الصحي والصرف للمیاه محلیه مؤسسات
مستوى على الخدمات هذه توفیر عن ومسئولة وإداریًا
السیاسة هذه تنفیذ الیوم الى ویتواصل . محافظة كل مدن

وإطالقها المحافظات بقیة في الفروع بتأهیل الالمركزیة
الحكومي اإلهتمام تنامي مع إنسجامًا كمؤسسات مستقلة
المحلیة السلطة وتمكین وبالالمركزیة والبیئة المیاه بشؤن

إدارة شئونها بنفسها. من

الجمیع لدى ألقناعه تكون الوزارة إنشاء یعكس كما
واحدة، حكومیة لجهة المیاه عن المسئولیة بضرورة إیالء
تحقیق جهة من یكفل بما وإدارتها تنمیتها على تعمل
اإلصالحات مواصلة اخرى جهة ومن لها مستدامة تنمیة
الریفیة المجتمعات  القطاع وتوسیع مشاركة  الهیكلیة في
مسؤلیة وفي تحمل میاهها مشروعات في كلفة المستفیدة
للبیئة بمختلف إدارة رشیدة ومستدامة ولتحقیق إدارتها ،
المؤسسیة القدرات تقویة ومواصلة . الطبیعیة مواردها
اإلمكانات من ذلك في  واإلستفادة القطاعین هذین في
الیمن تربط التي الواسعة  والعالقات المتاحة الحكومیة
والمعاهدات الدولیة اإلتفاقات خالل من الدولي بالمجتمع

. العالقة ذات البیئیة

باإلضافة ، الناشئة  الوزارة  عمل أولویات  أهم  أحد إن
والبیئة المیاه قانوني تنفیذ دعم في بها المناط الدور الى
العشوائي بالحفر  یتعلق فیما  (خصوصًا  بهما وااللتزام 
والبیئیة المائیة  الموارد لحمایة التوعیة هو ، والتلویث) 

. اإلستنزاف والتلوث من االخرى

المیاه في إستهالك ترشید مسألة خاصة أهمیة تحتل كما
عن الفنیة المعلومات  وتحدیث والحضر الري  قطاعي
الري تقنیات في إستخدام ودعم التوسع المائیة األحواض
المناطق في وإدخالها التحلیة بتقنیة واالهتمام الحدیثة 
مكمل كردیف إقتصادیًا مجدیه تكون عندما المناسبة

التقلیدیة للمیاه. االخرى للمصادر

لها المرادف اإلستثماري والبرنامج اإلستراتیجیة إن هذه
-2005) القادمة الخمسة لألعوام الوزارة عمل خطة تمثل
الحكومة وستقوم  . األولویات حسب مرتبه (2009
. لتنفیذها الالزم الدعم بتقدیم العالقة ذات أجهزتها بمختلف
والتطویر من التنمیة مزید تحقیق خاللها الى من متطلعین

مجالي المیاه والبیئة. في



MWE - NWSSIP iii

الدولي والتعاون وزیر التخطیط مجلس الوزراء رئیس نائب إفتتاحیة

صـوفـان محمـد أحمـد

شح قضیتا تشكل
معدل وارتفاع المیاه
السنوي التزاید 
للسكان التحدي األكبر
تحقیق أمام  واألهم 
في مستدامه تنمیه
تلعب حیث  ، الیمن 
الكمیات تأمین مسألة
المیاه من  الكافیة 
اإلقتصادي للنشاط
في خاصه أهمیه
والفقر البطاله مكافحة
العمل، فرص وخلق
في العاملة  القوى نصف حوالى أن بإعتبار فقط لیس 
أیضًا ولكن الزراعة قطاع  في تعمل  الیمني المجتمع
المحافظة على الصحة في النقیة الشرب ألهمیة دور میاه
دخل على بالمیاه المنقولة  االمراض وإنعكاسات العامة
تمكین في النقیة المیاه توفر أهمیة الى االسرة، باإلضافة
عن المسئوالت باعتبارهن تعلیمهن مواصلة من الفتیات

. الریف في خصوصًا ، المنزلیة المیاه جلب

والتعاون التخطیط وزارة عملت فقد ، االعتبارات ولهذه
والخطة الفقر مكافحة إستراتیجیة تضمین على الدولي
والسیاسات االستثمارات من العدید الثانیة الخمسیة
سواًء المائي الوضع تحسین استهدفت التي واإلجراءات
لمرافق األساسیة البنیة صعید على أو الموارد صعید على
نصب عینیها تحقیق واضعة ، المیاه والصرف الصحي

. العالقة ذات األلفیة أهداف

الثالثة الخمسیة  للخطة  الجاري اإلعداد  سیاق وفي
التعاطي أن الواضح من اصبح ، (2011 -2006)

واستنزافها المیاه النمو السكاني وشح قضیتي مع المسئول
إستراتیجیًا هدفًا القضیتین هاتین معالجة جعل یقتضي
في واإلستثمارات السیاسات كافة تصب وبحیث . للخطة

. لهما إستراتیجیة حلول

إحداث تغییرات مسألة تأتي المطلوبة رأس الحلول وعلى
... للسكان اإلقتصادي النشاط طبیعة في تدریجیة هیكلیة
والتحول المیاه الزراعي المهدد بنضوب النشاط لتقلیص
وخدمیه وسمكیه صناعیه اخرى أنشطة الى تدریجیُا
والشك كالزراعة. للمیاه الكثیف اإلستهالك على التعتمد
تمثل ، األفضل الطبیعیة بإمكاناتها الساحلیة المناطق أن
اإلقتصادي التحول هذا  تحقیق فیها یمكن  واعده مناطق
نحو %85 یتكدس حیث الجبلیة المناطق من بشكل أفضل
وتتعرض الیمن مساحة 15% من حوالى في السكان من
بمعدالت االخرى والطبیعیة المائیة الموارد لإلستنزاف

. مقلقة عالیه

المناطق لتنمیة اإلستثمارات من مزید توجیه یصبح ولهذا
الخدمات األساسیة لتوفیر الهیكلیة بنیتها الساحلیة وتطویر
، الیها الحكومیة المرافق من نقله مایمكن ونقل ، فیها
إلستیعاب المنشوده اإلستراتیجیة الحلول في زاویة حجر
إقتصادیة أنشطة في ولإلنخراط المتزاید السكاني النمو
السیاحیة) والخدمات والصناعه (كالصید المناطق تلك في
السكان من المتزایدة لألعداد العمل فرص مزید من تخلق

. المیاه بنضوب المهدد الزراعي النشاط عن بعیدًا

یمكن ، فقط المناطق  هذه وفي ، الساحلیة المناطق  ففي
تلبیة وبالتالي  معقوله  بكلفة  المیاه  تحلیة  عن الحدیث 
واألكثر مردودًا األقل إستخدامًا للمیاه األنشطة إحتیاجات
میاه وحتى والخدمات والسیاحه كالصناعه ... لإلقتصاد

الحضریه. للتنمیه الشرب

وبرنامجها المیاه قطاع إستراتیجیة تأتي اإلتجاه هذا وفي
السیاسات بوضوح لترسم (2009 -2005) اإلستثماري
البرنامج ولتقدم اإلستراتیجیة هذه لتنفیذ  المقترحة 
أولویات تحدد التي العمل وخطة  لتنفیذها اإلستثماري

. التنفیذ
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والبیئة المیاه وزیر إفتتاحیة

اإلریاني محمد لطف د./ أ.

أعراض أن  رغم
المیاه أزمة  ومسببات 
وحتى ، بل الیمن  في
المطلوبة المعالجات 
أصبحت قد ، لها
منتصف منذ  معروفة 
أن إال ... الثمانینات 
المعالجات هذه تنفیذ
ومقتصرا بطیٍٍا ظل
على العموم على
وبنجاح بعضها

محدود.

لعل ، ذلك على تظافرت  قد عدیدة عوامل  أن والشك
: أهمها

قد تكن لم التنمیة على ومخاطرها المیاه شح مشكلة أن (1
الثمن مع یتناسب الذي الحد الى القرار أروقة في نضجت

لحلها، المقترحة والمعالجات للسیاسات اإلجتماعي
 

تكن لم تطرح كانت التي والمعالجات السیاسات أن (2
والمتنوع الواسع الدور باإلعتبار تأخذ  بحیث شاملة
القطاعات، مختلف في اإلقتصادیة للتنمیة كمحرك للمیاه
من بالعدید المیاه تأثر ذلك بمافي ، فیها وتأثیرًا بها تأثرًا
قطاعات في المتبعة والسیاسات الكلي سیاسات اإلقتصاد
المجتمع في العاملة  القوى نصف أن خصوصًا  اخرى
اإلعتماد لتشجیع هو العام  التوجه وأن  بالزراعة تشتغل

المزروعات. بعض في الذاتي
 

ترفق لم  اقترحت التي والمعالجات السیاسات أن  (3
إستثماري وبرنامج تقدیریة بكلف أو أولویاتها عمل بخطة

لتنفیذها.

زاد فیه الوعي وقت في تأتي اإلستراتیجیة هذه أن غیر
شریحة هناك أصبحت بحیث المیاه إستنزاف بقضیة
المشكلة هذه  تلمس والمسئولین المواطنین من  كبیرة
وعي متزاید أصبح هناك كما مناطق عدیدة. وتعیشها في
إیجاده إنتشار مفهوم ساعد على التنمیة ، بأهمیة المیاه في
إلعالن األلفیة الدول لموارد المیاه وتبني المتكاملة اإلدارة

. المائیة وأهدافه

هذه إعداد أثناء والبیئة المیاه وزارة حرصت كما
یأخذ شامل منظور على  تقوم أن على  اإلستراتیجیة
والصحة جهة من المیاه توفر بین الشدید الترابط باإلعتبار

. عمومًا والتنمیة الفتیات وتعلیم والفقر والبطالة العامة

المیاه  توفرت لو تختفي أن یمكن البطالة من كبیرة  فنسبة
العاملة القوى نصف أن  خصوصًا  ، مثًال) (بالترشید
الریفي. اإلقتصاد وقود هي المیاه وأن بالزراعة تشتغل
ودخل . الملوثة ناجمة عن المیاه الرضع وفیات ونصف
الشرب میاه  تسببها التي  األمراض نتیجة یتأثر االسرة
ومن عن العمل بسبب توقف عائل االسرة جهة من الملوثة
الشرب میاه توفر وعدم . فاتورة العالج بسبب اخرى جهة
والفتیات النساء  على عبئ الى یتحول الریف في  النقیة
ولو الماء من المنزل حاجة تأمین مسئولیة یتحملن اللواتي
حرمان الى من جهة ، مما یؤدي مصادر بعیده من بجلبه
اخرى جهة ومن  ، التعلیم من الفتیات من  كبیرة نسبة
. منتج نشاط یستغلنه في أن من بدًال النساء وقت ضیاع
الواسع الدور تبین التي والجوانب القضایا من ذلك وغیر

. ونماءه المجتمع مناحي حیاة مختلف في للمیاه

اإلستراتیجیة هذه تأتي أن  على الحرص كان كذلك
عمل بخطة مصحوبة للتطبیق وأن تكون قابلة بسیاسات
التمویالت حجم یحدد إستثماري وبرنامج األولویات تحدد

على حرصنا كما ؟ ومتى ؟ مطلوبة هي وأین ... المطلوبة
اإلستثماري والبرنامج اإلستراتیجیة وضع في تشترك أن
أكثر أشترك ، حیث المعنیة الجهات كافة  العمل وخطة
عن وممثلین وبرلمانیین القطاع في اختصاصي 100 من

. المانحة والجهات المدني المجتمع

اإلستثماري اإلستراتیجیة والبرنامج بأن نؤمن فإننا ولهذا
نظري آخر إطار مجرد كسابقتها تكون لن وخطة العمل
من ستلقى أنها  بل  ، المیاه ألزمة الالزمة للمعالجات

. لتنفیذها والجهد الدعم كل الجمیع
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(2009-2005) المیاه لقطاع االستثماري
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التنفیذي الملخص
اإلستراتیجیة من الغرض (1

بادرت 2003م، عام في المیاه قطاع تنظیم إعادة  عقب
مختلف فیها  شاركت بعملیة والبیئة المیاه  وزارة 
وخطة موحدة استراتیجیة إلعداد العالقة ذات األطراف
علیها اطلق ككل المیاه لقطاع استثماري وبرنامج  عمل
لقطاع االستثماري والبرنامج الوطنیة "اإلستراتیجیة
(National Water Sector Strategy and "المیاه 
Investment Program, NWSSIP) 

الزراعة ووزارة والبیئة المیاه  وزارة اشتركت وقد
والبرنامج اإلستراتیجیة لهذه  اإلعداد  قیادة في  والري
الخمس العمل مجموعات قامت  حیث العمل. وخطة
، الخمسة (الموارد المائیة تشكلت للقطاعات الفرعیة التي
والمیاه والصرف الحضر، في الصحي والمیاه والصرف
والتي واإلنسان) والبیئة   ، والري الریف،  في الصحي 
العاملین اإلختصاصیین من شخص 100 أكثر من ضمت
والجهات المدني المجتمع وممثلي والبرلمانیین القطاع في
والبرنامج اإلستراتیجیة مقترحات بإعداد المانحة،
قاعدة مع المقترحات مناقشة  جرت  ثم . االستثماري
مع وكذا المدني  والمجتمع  الحكومة ممّثلي  من  عریضة
وطنیة عمل ورشة خالل من الخارجیة  التمویل هیئات 

الغرض. لهذا اقیمت

المیاه قطاع مشكالت (2

وأهم التنمیة  مشكالت أعقد من واحدة الیمن یواجه
وإستنزاف المائیة موارده شح مشكلة وهي أال تحدیاتها...
عامًا یتزاید الذي المائي للعجز كنتیجًة الجوفیة خزاناته
السنوي والطلب التجدید بین التوازن عدم ظل عام في بعد
المیاه الجوفیة استنزاف الى أدى مما المیاه. المتنامي على
أحواض   في مثًال هو الحال (كما في عدة مناطق وأحواض

وأبین وتهامه ورسیان ورداع وصعده وعمران صنعاء
بعض في الزراعیة االستثمارات على والقضاء وتبن)
البالد على المائي الواقع هذا ویفرض ... المناطق هذه
للموارد المستدام غیر الحالي االستخدام تخفیض تحدي
وتخطیط الموارد  هذه  إدارة تحسین طریق  عن المائیة 
میاه توفیر وتحدي ، رشیدة عقالنیة بصورة استغاللها
الحضر في السكان من العظمى لألغلبیة النقیة الشرب 
الذین للسكان  الصحي  الصرف  وخدمات  والریف 
لهذه الخدمات (ال تزید   نسبة السكان یفتقرون
والمخدومین %31 عن للمیاه عامة بشبكات المخدومین
ما ومعلوم .(%21 عن الصحي للصرف عامة بشبكات
الغذاء بل أیضًا فقط للشرب وإنتاج لیس للمیاه من أهمیة
الشدید الترابط اعتبار على المستدامه...  للتنمیة كأساس
والفقر والبطالة العامة والصحة جهة من المیاه توفر بین
عمومًا واالجتماعیة االقتصادیة والتنمیة الفتیات وتعلیم

. جهة أخرى من

اإلستراتیجیة ؟ هذه تهدف ماذا الى (3

اإلجراءات من مجموعة تقترح  اإلستراتیجیة  هذه إن
الى تهدف التي  الخ والتمویلیة المؤسساتیة والتدابیر 
من الخمسة الفرعیة القطاعات في اإلختالالت معالجة
بهذه والمعنیین المستخدمین  جمیع مصالح  حمایة أجل
علیه هو ما على الوضع استمرار أن خصوصًا ، الموارد
الجوفیة المیاه واستخدام استخراج لعملیة تنظیم بدون
للموارد المستدام الحالي غیر االستخدام  تخفیض وبدون
، الموارد هذه على االستیالء عملیات وإنهاء المائیة، 
المزارعین فیهم بمن  السكان بجمیع النهایة  في سیضر

المیاه. ضحایا نضوب سیكونون أول الذین

النمو عملیة  لتأمین  أیضًا مطلوبة التنظیم عملیة  أن  كما

إال تتحقق لن  والتي للمدن واالجتماعي االقتصادي
یتطلب اعتماد ما وهو . المیاه من حاجتها بحصولها على
المدن بهذه المحیطة في المناطق المیاه لتحویل منصفة آلیة
وكذلك . إلى االستخدام الحضري الري في االستخدام من
التابعة لمرافق المیاه اآلبار لحمایة حقول الحازم التعامل

العامة.

اآلن حتى 4) اإلصالحات

جریئة إصالحات التسعینات  منتصف في  الیمن دشنت
المیاه ووزارة المائیة للموارد العامة الهیئة إنشاء تضمنت
للمیاه والصرف ناجح برنامج إصالح وإعتماد ، والبیئة
اإلنتاج لتشجیع صندوق وإستحداث الحضر، في الصحي
وتمویل الریف،  في اإلنتاجیة لرفع والسمكي الزراعي
وتحسین للمزارعین المیاه من مزید لتوفیر عدیدة منشآت
المتدهورة الحالة لكن المیاه. استخدام من اإلنتاجیة
الجائر السحب عن  والناجمة الجوفیة المیاه  ألحواض

من أكثر مدینة (تعز)
المیاه. الیمنیة تضررًا بأزمة المدن
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مستمر تجاوز في السكاني  والنمو مستمرة،  تزال ال
یبرز الذي األمر وهو بالمیاه. لإلمداد الجدیدة للمشاریع 
. وترشیده المیاه على الطلب إلدارة الجهود تكثیف أهمیة

مجال في المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (5
القطاع أنشطة وتنسیق إدارة

: وهي ، القطاع إلدارة أهداف أربعة حددت اإلستراتیجیة
المیاه قطاع في العاملین الشركاء كافة بین التنسیق تحقیق
داخل وخارج وزارة والحضر والصرف الصحي للریف
العادل والتوزیع السیاسات توحید یكفل بما والبیئة المیاه
موّحدة قواعد على بناء المحافظات على لالستثمارات
الریفیة المناطق في وخصوصا  المشاریع  تكرار وعدم
وتحقیق ، البعض بعضها االستثمارات أن تكمل وكذلك
العامة والسیاسة  جهة من المیاه سیاسات بین التكامل 
انسجام وضمان  أخرى، جهة من  الفقر وتخفیف للتنمیة 
األداء المرسومة، ومراقبة األهداف مع القطاع تمویالت

وتقییمه.

هذه لتحقیق سیاسات ثالث اإلستراتیجیة حددت كما
اإلستراتیجیة وتنفیذ لبلورة األولویة إیالء وهي: ، األهداف
الوضع وتنظیم العمل، وبرنامج  اإلستثماري  والبرنامج
لضمان القطاع ومؤسسات لهیئات واإلداري المؤسسي
التعامل ، وضمان صحیح بشكل بمهامها وإدارتها قیامها
والمؤسسات الهیئات  كافة فیها تشترك التي القضایا  مع
المجتمع، مساهمات (التمویالت، موحدة بسیاسة

الخ). التدریب، التعرفات،

السیاسات هذه  لتنفیذ المقترحة األسالیب أو  النهج أما
على العمل ، للوزارة المؤسسي  البناء  تعزیز فتضمنت:
التمویالت وفي القطاع استثمارات في نوعي تحسن تحقیق

بلورة ، والسمكي الزراعي تشجیع اإلنتاج صندوق عبر
بنوعیة یتعلق فیما جهة كل مسؤولیة تجاه واضحة سیاسة
وإجراءات تقییم المختلفة لالستخدامات وصالحیتها المیاه
الالزمة التدابیر ومتابعة تنفیذ مختلف ، نوعیتها وضبط
خالل من وذلك الجوفیة المیاه  على  السیطرة الستعادة
وإجراءات اقتصادیة حوافز  تتضمن  متكاملة حزمة
ومساعدة المیاه استخدام لحقوق واضح وتحدید تنظیمیة

. أقّل میاه باستخدام أكبر دخل تحقیق على المزارعین

مجال في المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (6
المائیة الموارد إدارة

إلدارة التالیة الخمسة األهداف اإلستراتیجیة حددت 
اإلستدامة، من ممكنة درجة أقصى تأمین المائیة: الموارد
الریف لسكان المنزلیة لإلحتیاجات األولویة إیالء
العدالة مراعاة  مع المیاه تحصیص تحسین  ، والحضر
المنزلیة اإلحتیاجات وتلبیة  اإلجتماعیة  واألعراف
واقعیة رؤیة ممكن، وخلق مردود إقتصادي أكبر وتحقیق
التخفیف في واإلسهام ، المیاه حول لدى المجتمع وشاملة
للمیاه الكفوء اإلستخدام تشجیع طریق عن الفقر من

. تحصیصها في والعدالة

من عددًا اإلستراتیجیة تبنت األهداف هذه ولتحقیق 
المیاه الجوفیة إستنزاف طبقات الى أن منبهًة السیاسات ،
الشعور ینمي سوف  اإلصالح إمكانیة یفوق بما وتلّوثها
الحصول في العدل بعدم السكان من متزایدة أعداد لدى
وهو اجتماعیة. توترات  إلى یؤدي قد مما  المیاه على
المؤسساتیة تهیئة التدخالت على الدولة الذي یوجب األمر
المجتمعات مع شراكة بناء من خالل خصوصًا المناسبة

المائیة. إدارة موارده في المحلیة

إدارة سیاسات لتنفیذ المقترحة األسالیب أو  النهج أما
المجتمعات مع الشراكة تعزیز فتضمنت المائیة الموارد
عاتق على تقع وبحیث ، المائیة مواردها إدارة في المحلیة
وتوفیر مواتي، مؤسساتي إطار خلق مسئولیات الدولة
وتأمین المیاه، إلدارة رؤیة وخلق ورفع الوعي المعلومات
، المیاه وحمایة حقوق ، بالمیاه الصلة العامة ذات المنشآت
كما مواتیة . كلي اقتصاد بیئة وخلق ، المیاه وتنفیذ قانون
تقوم المائیة لألحواض المتكاملة لإلدارة خطط تنفیذ تبنت
على المحلیة لمساعدتها المجتمعات تشاركي مع نهج على

المیاه. بإدارة الخاصة مشاكلها حل

العشوائي ألبار الحفر ضرورة إنهاء
الجوفي. المخزون استنزاف من للحد المیاه
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مجال في المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (7
الحضریة المناطق في الصحي والصرف المیاه

الصحي والصرف المیاه أهداف نفس اإلستراتیجیة تبنت
رقم الوزراء مجلس قرار تضمنها التي الحضریة للمناطق
، وهي: اإلصالح برنامج تبّنى والذي 1999 (238) لعام
الصحي والصرف المیاه بخدمات التغطیة مستوى رفع
، مما األلفیة التنمیة أهداف تحقیق هو هنا الهدف (جعل
بحلول السكان من ملیون 4 من ألكثر الخدمة تقدیم یعني
والصرف المیاه اإلستدامة المالیة لمرافق 2015م)، عام
في والتنفیذیة الناظمة الوظائف بین الفصل ، الصحي
المیاه خدمات في تقدیم الالمركزیة نحو التوجه القطاع ،
، تنمیة وتطویر المعارف والمهارات الصحي ، والصرف

الخاص. القطاع إشراك

نقل سیاسة اإلستراتیجیة تبنت األهداف هذه ولتحقیق
الالمركزیة نحو تدریجیا الخدمات هذه عن المسئولیة
عدد لتحویل الحالي اإلصالح برنامج مواصلة عن طریق
الصحي والصرف المؤسسة العامة للمیاه فروع من أكبر
كل مستوى  (على مستقلة المركزیة مؤسسات إلى
الموجودة ستصبح المؤسسات الالمركزیة بینما محافظة)
للمیاه العامة وإعادة رسم دور المؤسسة استقاللیة، أكثر
بصورة عاتقها  على تأخذ  بحیث  الصحي والصرف 
ورسم والدعم والرقابة (التنظیم الناظم الدور متزایدة
للقطاع أوسع دور تشجیع على  والعمل ، السیاسات)

. القطاع وإدارة تمویل في والمجتمع الخاص

وسیاسات أهداف لتنفیذ المقترحة  األسالیب  أو النهج أما
التوسع : فتضمنت في الحضر الصحي والصرف المیاه
اإلصالح برنامج ومواصلة ، بالخدمة التغطیة في
والرقابیة الناظمة المهام وتطویر ، تقییمه بعد فیه والتوسع
تحقیق على والعمل ، السیاسات رسم ومهمة والداعمة
الدخل، محدودي ومراعاة المیاه لمرافق المالیة اإلستدامة
القطاع مع وتشاركه الخاص القطاع إستثمارات وتشجیع
وتعزیز ، األداء وتحسین القدرات بناء العام، ومواصلة
المیاه على الحصول مصادر وتأمین ، المجتمع مشاركة
بتنفیذ مشاریع والبدء للتحلیة سیاسة رسم ، وكذلك للمدن

. في هذا المجال رائده

مجال في المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (8
الریفیة المناطق في الصحي والصرف المیاه

والصرف المیاه لقطاع عام هدف اإلستراتیجیة تبنت
خدمات في السریع التوّسع وهو الریفیة للمناطق الصحي
(رسمت المناطق  هذه في الصّحي والصرف المیاه 
تحقیق في یتمثل واقعي وأكثر تواضعا هدف اإلستراتیجیة
من ألكثر الخدمة تقدیم أي األلفیة" التنمیة أهداف "نصف
التحدي ومواجهة  ، (2015 بحلول مواطن ملیون  5
إستدامة كیفیة في  والمتمثل القطاع هذا  في الرئیسي

تشییدها. التي یتم المشاریع

خالل ُتفضي أن المتوّقع للقطاع من جاریة مراجعة وهناك
هیكلته وخطة إلعادة للقطاع إلى استراتیجیة 2004م عام
تخدم التي السیاسات العامة أن استثماري. غیر وبرنامج
المركزیة، تنفیذ  آلیات  تبني  تتضمن  الهدف  هذا  تحقیق
وإتباع ، المستفیده المحلیة المجتمعات دور وتعزیز

DRA-demand responsive للطلب اإلستجابة نهج
یصبح وبحیث المستهدفة المجتمعات لتحدید approach
وتحدید به، المعمول اإلعتیادي التطبیق هو النهج هذا

متدنیة. وبكلفة تلبي اإلحتیاج مشاریع تنفیذ كیفیة

في العام  الهدف  لتنفیذ المقترحة األسالیب أو النهج أما
للقطاع استراتیجیة وضع فتضمنت : الفرعي القطاع هذا
المشروعات وتوسیع قاعدة تنفیذ وتنسیق أنشطته وتحسین
التكنولوجیة وتبنیها، الخیارات تشكیلة ، وتوسیع الشركاء
، المشروعات في واإلصحاح الصحي الصرف ودمج
جودتها، وضمان وحمایتها للمیاه مصادر على والحصول
منهجیة تبني خالل من واإلستدامة اإلستهداف  تحسین
الدوام، على األعلى"  إلى األسفل  "من القرار إتخاذ
خالل اإلستدامة من اإلجتماعي ، وتعزیز النوع ومراعاة
عددًا المثال سبیل على لتشمل الشركاء قاعدة توسیع
ومؤسسات NGOs الحكومیة غیر المنظمات من أكبر
اإلحتیاج نحو المالیة الموارد وتوجیه المدني المجتمع

. اإلستهداف أي األكبر،

في الخاص تنظیم دور القطاع الضروري من
الحضر. في المیاه خدمات توفیر

الریفیة. المناطق في المیاه جلب معاناة
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مجال في المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (9
المیاه ومستجمعات الري إدارة

في المعیشة تحسین في والمتمثل العام الهدف إطار في
في واإلسهام المزارعین مداخیل زیادة طریق عن الریف
فإن القطاعیة، المضافة القیمة واستدامة الفقر من التخفیف
تتمّثل المیاه  ومستجمعات الري إلدارة المحّددة األهداف
وخفض المائیة الموارد  خالل حمایة  من اإلستدامة في: 
من المزارعین مداخیل وزیادة الجوفیة، المیاه استخراج
اإلمدادات وتعزیز ، المیاه استخدام كفاءة رفع خالل
دعم بهدف المؤسسي األداء تحسین وكذا المیاه، من

المزارعین.

المیاه إستخدام كفاءة دعم فتضمنت المتبعة السیاسات أما
more crop وإنتاج محصول أوفر بمیاه أقل الري في
دور إعطاء مع  المیاه إمدادات وتحسین  ، per drop

المیاه. مستخدمي وجمعیات المحلیة للمجتمعات أوسع

خفض الفرعي القطاع هذا في المقترحة النهج وتضمنت
ضمان أو وتأمین ، الجوفیة المیاه من االستخراج
وإعادة الحوافز وتصحیح ، للمزارعین  المائیة الحقوق
واسترداد ، الزراعي واإلرشاد  البحوث وتركیز توجیه
العامة الخزینة أموال  من المنشأة الري  أنظمة كلفة
شریك وجعلها المیاه لمستخدمي جمعیات وتكوین
إدارة وإحیاء  كمحصول، القات مع والتعامل رئیسي، 

ومراجعة متكامل، بنهج المائیة المستجمعات/األحواض
الزراعة وزارة تموضع وإعادة وتنقیحه، السدود برنامج
والقطاع الحكومة  دور تحدید إعادة خالل من والري
التنسیق المؤسسي وتحسین الزراعي، في القطاع الخاص
فعالیة وتحسین  ، الري في المیاه استخدام مجال  في
دور ، وزیادة والسمكي الزراعي اإلنتاج تشجیع صندوق
(أجندة الزراعة أجندة وتنفیذ المدني، المجتمع منظمات

.(A21A عدن

بالنسبة المقترحة والنهج والسیاسات األهداف (10
باإلنسان والبیئة المتعلقة للجوانب

عدالة ضمان في البشري المستوى على تتمثل األهداف
على أما لها. الكفوء واإلستخدام  ، المیاه على الحصول
اإلستدامة في ضمان األهداف هذه فتتمثل البیئي المستوى
والمائیة عمومًا الطبیعیة للموارد والنوعیة الكمیة

خصوصًا.

التغطیة بالخدمات مع في التوسع أما السیاسات فتضمنت
ضمنیة سیاسة وهي ، الفقیرة للمجتمعات إیالء األولویة
المیاه مجال في األلفیة التنمیة ألهداف الیمن تبني یعكسها
مكافحة إلستراتیجیة رئیسي كهدف الصحي والصرف 
بالغ تأثیر من البیئة لما له على منع تدهور والعمل الفقر.

الفقر. زیادة في

لتحقیق التالیة األسالیب أو النهج اإلستراتیجیة تبنت ولقد
نشاط هیئة تقویة : الفرعي القطاع هذا أهداف وسیاسات
من التخفیف من أجل وذلك المیاه في مجال البیئة حمایة
من المیاه نوعیة ، وضبط البیئیة اإلدارة  من خالل الفقر
حمایة العالقة، ذات الجهات كافة تضم عریضة جبهة خالل

. الناظم والدور البیئیة الرقابة وتفعیل ، المیاه مصادر

القطاع في الحالیة اإلستثمارات (11

التمویل في إختالالت وجود الوطنیة اإلستراتیجیة بینت
والبیئة. للمیاه الخمسة الفرعیة للقطاعات اإلستثماري
للخمس المتاحة التمویالت من الفرد حصة أن تبین حیث
دوالرًا  129 هي (2009 عام  (الى  القادمة السنوات 
13 و الحضر في الصحي  والصرف المیاه  لمشاریع
الریف، في  الصحي والصرف المیاه لمشاریع دوالرًا 
وثلث دوالر وحوالى  ، الري لمشاریع دوالرات  و8
هذا البیئیة. للجوانب سنت 10 و المائیة الموارد إلدارة
والبرنامج اإلستراتیجیة إطار في المطلوب أن  حین في
في سنوات الخمس خالل الفرد رفع حصة اإلستثماري
دوالر، 32 ، 160 دوالر الى القطاعات الفرعیة الخمسة

، بالترتیب. واحد دوالر، 2.35 دوالر، دوالر 13

وضع خدمات فإن القطاع اإلستثمارات في تتحسن لم وما
بحیث یتدهور سوف في المدن الصحي والصرف المیاه
من حتى السریع السكاني النمو ظل في البالد لن تتمكن
المخدومین السكان من الحالیة النسبة نفس على المحافظة
النسبة هذه زیادة عن ناهیك صحي، وصرف شرب بمیاه
الى الخدمات هذه على الحاصلین غیر نسبة تقلیص أو
وسیمتد األلفیة.  إعالن في مستهدف هو  كما ، النصف 
والري المائیة الموارد قطاعات الى أیضًا التدهور هذا
في هو مبین كما إضافیة تمویالت والتي تتطلب والبیئة،

القطاع). اإلستثماریة في (المؤشرات أدناه الجدول

في هامًا األمطار دورًا میاه حصاد منشآت تلعب
كل الحل. لیست لكنها .… المیاه تخفیف أزمة
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اإلستثماري والبرنامج الوطنیة تنفیذ اإلستراتیجیة (12
المیاه1: لقطاع

المیاه لقطاع الوطنیة إستثمارات اإلستراتیجیة إجمالي بلغ
1 نحو منها دوالر، بلیون 1.5 حوالى 9-2005 لألعوام
بتمویل الطریق في أنها أو بها التعّهد سبق دوالر بلیون
التمویلیة الفجوة  وتقّدر المانحة. والجهات الحكومة  من

أدناه). الجدول (أنظر دوالر ملیون 560 بحوالى حالیا
اإلستثماري والبرنامج الوطنیة اإلستراتیجیة ستكون
rolling" باستمرار متحرك برنامج بمثابة المیاه لقطاع
ووضع المراقبة توفیر مع دوریًا تحدیثه یتم "program
أن هو  والقصد المانحین. مع والتنسیق للمقارنة أسس 
اإلستثماري والبرنامج الوطنیة اإلستراتیجیة تصبح
بقطاع المعنّیین جمیع اتفاق شامل بین بمثابة المیاه لقطاع

والبیئة. المیاه

العمل خطط (13

تم التي لألولویات عمل خطط اإلستراتیجیة تضمنت
وهذه ، الخمسة الفرعیة القطاعات من قطاع لكل تحدیدها

الفصل (12). مدرجة في

رقم الملحق في فرعي قطاع لكل المفّصل اإلستثماري البرنامج انظر 1

سنویا ملیون دوالر 55- 50 بحدود المتاح المحلي تم تقدیر التمویل .2
للمیاه دوالر سنویا ملیون 22 و18- الحضر في الصحي للمیاه والصرف

.(1 ملحق (أنظر الریف في الصحي والصرف
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2009-2005 لألعوام دوالر القطاع، بالملیون في اإلستثماري البرنامج
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عامة خلفیة (1

بهدف 2003 مایو في والبیئة المیاه وزارة استحدثت
مواتیة مؤسسیة بنیة المیاه بإتجاه خلق قطاع تنظیم إعادة
المؤسسیة الظروف وتهیئة متكاملة بصورة المیاه إلدارة
في المتفاقمة مشكلة المیاه واإلستثماریة الالزمة لمواجهة
مشكالت من أعقد واحدة الوزارة بهذه وقد انیطت . الیمن
شح مشكلة وهي أال تحدیاتها...  وأهم الیمن  في التنمیة
في للسكان النقیة الشرب میاه توفیر ...وتحدي المیاه
وإدارة الصحي الصرف میاه ومعالجة والریف الحضر
قانون ضوء على استغاللها وتخطیط المائیة الموارد
للشرب فقط  لیس أهمیة من للمیاه ما ومعلوم . المیاه 
على المستدامه... للتنمیة كأساس أیضًا بل الغذاء وإنتاج
والصحة جهة توفر المیاه من الترابط الشدید بین اعتبار
من عمومًا والتنمیة الفتیات وتعلیم والفقر والبطالة العامة

. اخرى جهة

التدهور مكافحة  هو آخر تحدي الوزارة بهذه أنیط  كما
الطبیعیة الموارد وتلویث  إستنزاف في  المتمثل البیئي
بدرجات (ولو ومیاًه وتربًة وهواًء نباتًا األساسیة
الموارد هذه لحمایة المناسبة التدابیر واتخاذ متفاوتة)...
یقوم علیها النشاط كقاعدة البالغة ألهمیتها علیها والحفاظ
السكان واستقرار نماءه علیها ویعتمد للمجتمع االقتصادي
الحفاظ مهمة  إلى باإلضافة هذا الریف). في (خصوصًا
والمحمیات البحریة  البیئة وعلى  البیولوجي التنوع  على
اتفاقیة 12 في كطرف الیمن التزامات ومتابعة الطبیعیة

. وإقلیمیة2 دولیة بیئیة
 

البدایة من تسعى أن الطبیعي من كان ناشئة وكوزارة
والمعالجات عملها ألولویات واضحة رؤیة لوضع
تقییم ضوء على وذلك والبیئة المیاه لمشكالت المطلوبة

الفرعیة... قطاعاته بمختلف القطاع ألوضاع موضوعي

وبیئة... ري ومیاه ریف ومیاه حضر ومیاه مائیًة مواردًا
للمعالجات دقیق  تحدید التقییم هذا عن ینتج  وبحیث
واالستثماریة... والتشریعیة المؤسساتیة واالحتیاجات
مع اإلستراتیجیة  أو الرؤیة هذه وضع في تشترك وأن

العالقة. األطراف ذات كافة

دون اإلستراتیجیة  لهذه مصیرًا األرفف تكون ال وحتى
ببرنامج رفدها على أیضًا البدایة من اإلتفاق ، كان تطبیق
تحقیق (2005-2009) یستهدف لخمس سنوات استثماري
حیث الریف میاه قطاع بإستثناء ، التنمویة3 األلفیة أهداف
المستهدفة النسبة نصف تحقیق أساس على الهدف وضع
مجال التحفظ في هذا علما أن سبب . األلفیة أهداف في
المطلوبة التمویالت حجم  عن ضخامة ناجم الریف میاه
فریق إدراك وكذلك ، بالكامل األلفیة أهداف لتحقیق
تجاوز لصعوبة اإلستثماري البرنامج  أعد الذي العمل 
توفرت لو حتى المشاریع تنفیذ في اإلداریة المعوقات 
المطلوبة المشاریع لهذه الكبیر بسببالعدد التمویالت،
السكانیة والتجمعات القرى آالف عشرات أو آالف في
المرتبطة واالجتماعیة الفنیة الصعوبات بسبب وكذلك
الخمس السنوات تجربة تساعد  أن  والمؤمل بتنفیذها.
المؤسسیة مراكمة وتعزیز الخبرة والقدرات على القادمة
تمویالت تحریك على جهة من تساعد التي واإلداریة
على علىالتغلب اخرى من جهة وتساعد للقطاع إضافیة
یسمح یؤمل أن الذي النحو وعلى .... اإلداریة المعوقات
(2015 -2010) 2015 عام الى المتبقیة الفترة أثناء

وتحقیقها. األلفیة بأهداف باللحاق

والتنوع ، المناخي والتغیر ، االوزون حمایة  هي االتفاقیات هذه 2

، المقاومة للتحلل الكیمیائیة والملوثات ، الخطرة والنفایات البیولوجي ،
. ، وغیرها البحر األحمر وبیئة باالنقراض، واألنواع المهددة

فیما ونصت عام 2000 في األهداف هذه اعلنت التنمویة: األلفیة أهداف 3

خفض 2015 عام بحلول الصحي على "أن یتم والصرف المیاه یخص
خدمات إلى المفتقرین والریف الحضر في السكان أو األشخاص عدد
یتم أن هو الثاني الهدف النصف". إلى الصحي والصرف النقي الماء

الري. كفاءة لرفع إستراتیجیة وضع 2005 عام بحلول

1 MWE - NWSSIP

مقدمه

الوعرة ترفع والتضاریس الریف في السكاني طبیعة التوزیع
الیمن. في األساسیة الخدمات كلفة من



لألعوام االستثماري والبرنامج اإلستراتیجیة فإن وعلیه 
استمرت مكثفة تشاوریه لعملیة نتاج هما (2009-2005)
المختصین (100) من من أكثر فیها شهور شارك لثمانیة
والبیئة بالمیاه العالقة ذات الجهات مختلف في والمعنیین
ومتكاملة واحدة قطاعیة رؤیة یمثالن فإنهما  ولهذا .
متفق القادمة الخمس للسنوات للقطاع عمل وبرنامج

ذات العالقة. الجهات من كافة علیها

كافة بین علیه إتفاق ووجود ، نریده فیما الوضوح وهذا
وظروف بیئة خلق على  ذاته  بحد  یساعد  ، األطراف
2015 بحلول األلفیة اإلنمائیة األهداف لتحقیق مواتیة
جهة من ویحدد الفقر، مكافحة إستراتیجیة عكستها كما
واألصدقاء من األشقاء القطاع في تنمیة لشركائنا اخرى
بعد خصوصًا منهم المؤمل والدور وأولویاتنا احتیاجاتنا
ألثمان الدول بین من لتكون مؤخرًا الیمن اختیرت أن

العالمي4. مشروع األلفیة في المشاركة
 

عمل خمس مجموعات تكوین تم هذه العملیة سیاق وفي
تناولت:

إدارة الموارد المائیة •
الحضر الصحي في المیاه والصرف •
الریف الصحي في المیاه والصرف •

الري •
واإلنسان البیئة •

والبرنامج اإلستراتیجیة هذه أعد الذي الفریق كان لقد
التالیة: باإلعتبارات مدفوعًا االستثماري

العملیة الخطوات یحدد عمل  لبرنامج الحاجة •
التجدید بین التوازن عدم حالة إلنهاء الالزمة
السنوي والضخ جهة من األمطار من السنوي
لتحقیق سعیًا جهة أخرى، الجوفیة من المیاه  من

المائیة،  الموارد  استدامة
وأمنه المجتمع استقرار  في الماء  أهمیة •

 ،  االقتصادي
للدولة الدستور رسم طبیعیة ثروة المیاه كون •
استغاللها،  تنظیم في لها وملزمًا واضحًا  دورًا
نقیة شرب  میاه على الحصول في الحق أن  •
بها، المعترف اإلنسان حقوق  من حقًا  أصبح
حیاته لیعیش عنه لإلنسان غنى  ال  حق وهو
شرط أساسي أنه كما ، إنسانیة  بصحة وكرامة
مثل األخرى اإلنسانیة الحقوق كافة لتحقیق
هذا . وفوق وغیرها والصحة في التنمیة  الحق

 ،  وذاك
عمال یعد تلویثها أو وهدرها المیاه استنزاف أن •
في  إرهابًا یكون أن ویكاد للدین منافیًا  إجرامیًا

والمستقبل... الیوم أجیال  حق

اإلستراتیجیة هذه تفهم ال أن  أهمیة  الى التنویه ویجدر
ذلك . القطاع الــى المركزیة إعــادة الــى تهدف  بأنها
سیاسة ثوابت من ثابت هي الالمركزیة سیاسة أن
كافة في المشترك القاسم وكانت  القطاع في التنمیة
الحقًا. سیتبین كما اإلستراتیجیة في المقترحة المعالجات

 
اإلستراتیجیة إعداد دوافع (2

یلي: إعداد هذه اإلستراتیجیة فیما دوافع یمكن تلخیص
متفق (vision) للقطاع موحدة رؤیة بلورة -
وتقوم العالقة ذات األطراف كافة  بین علیها
بمختلف القطاع ألوضاع موضوعي تقییم على
التجارب اإلعتبار في وتأخذ الفرعیة قطاعاته
وسیاسات إستراتیجیات وضع في  السابقة

وتنفیذها.   للقطاع

لإلنجاز واضحة ونوعیة كمیة أهداف تحدید -
المطلوب واالستثماري والتشریعي المؤسساتي
والهیئآت والمؤسسات الوزارة قبل من  تحقیقه
السنوات خالل العالقة ذات والجهات لها التابعة
مختلف  لدور الدقیًق التحدید مع ،  القادمة
هذه تحقیق في العالقة  ذات األطراف 

األهداف...

لتحقیق مواتیة وظروف بیئة خلق في اإلسهام -
كما ، 2015 بحلول األلفیة اإلنمائیة األهداف 
من وذلك الفقر  مكافحة إستراتیجیة  عكستها 
المطلوبة للمعالجات الواضح التحدید خالل

،  والمتفق علیها وطنیًا
 

ومن العالقة الدولة ذات من أجهزة الدعم حشد -
من واضحة مجموعة حول  المانحة   الجهات
لمدة استثماري وبرنامج واإلجراءات األهداف

األهداف. هذه تحقیق بإتجاه سنوات 5

كإطار أو كأساس األلفیة وأهدافه بیان المانحة والمنظمات الدول تبنت 4

الترابط منطلق من وذلك النامیة، للبلدان تقدمها التي للمساعدات توجیهي
الفتیات والبطاله والفقر وتعلیم والصحة جهه توفر المیاه من بین الشدید
تحصل األساس أن من جهة اخرى. ویمكن للیمن على هذا عمومًا والتنمیة
معلوم كماهو النقیة  غیر  فالمیاه  األهداف. هذه لتحقیق كبیر دعم على
مثًال الالزمة للزراعة المیاه توفر أن كما األمراض من % 80 نحو تسبب
توفر وعدم الفقر، مكافحة في یساعد وبالتالي العمل فرص من مزید یخلق

. بالتعلیم إلتحاق الفتیات الریف یعیق في الشرب میاه
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اإلستراتیجیة إعداد عملیة (3

والبرنامج اإلستراتیجیة  إلعداد التحضیر عملیة بدأت
المانحة والجهات الحكومة بین بمشاورات اإلستثماري
ضوئها األهداف على وتحّددت 2003م في أكتوبر عقدت
لإلستراتیجیة والتحضیر  لإلعداد ستتبع التي واآللیة

والبرنامج.

عمل مجموعات تشكیل خمس تم 2003م  دیسمبر وفي
من متخصص 100 من أكثر  فیها  شارك متخصصة
المجتمع عن  وممثلین  وبرلمانیین القطاع في  العاملین 
بأسماء 1 رقم الملحق (انظر المانحة والجهات المدني

المشاركین).
  

مجموعات تقاریر عرض ومناقشة تم 2004م فبرایر وفي
مناقشة جرى كما من ورشات العمل . سلسلة في العمل
وذلك واحدة وثیقة في وضعت  أن بعد  المنقحة التقاریر
2004م شهر أبریل خالل تعز في مدینة عقدت ندوة في
ومن القطاع من مختص 20 من فریق فیها وشارك

المانحة. الجهات
 

والبرنامج العمل خطة مقترحات بدمج القیام ذلك تلى
تقدیمها ذلك بعد تم التي النهائیة الوثیقة وإعداد اإلستثماري
یونیو في الوطني المستوى  عقدت على عمل ورشة في

ذات مختلف الجهات نحو 150 من وشارك فیها 2004م
الشكل الحالي. في ووضعها الوثیقة إثراء أثنائها العالقة وتم

التي والمبادئ االسس : اإلستراتیجیة مرتكزات (4
اإلستراتیجیة عند إعداد باإلعتبار اخذت

الوطنیة اإلستراتیجیة إعداد في المشاركین توجیه تم لقد
مراعاتها علیهم كان أساسیة مرتكزات أو مبادئ بخمسة

وهي: مقترحاتهم في
األهم : الجانب هو أن التنفیذ على التأكید : أوًال •
شهدت السابقة  السنوات  أن المعروف   فمن 
تم ولهذا . القّیمة اإلستراتیجیات من كثیر إعداد
والبرنامج الوطنیة اإلستراتیجیة في التركیز 
من اإلنتقال على المیاه لقطاع اإلستثماري
 'from vision to action'إلى العمل  الرؤیة
ببرنامج اإلستراتیجیة رفد خالل من وذلك 

 إستثماري لتنفیذها.
تعلمناها التي الدروس من اإلستفادة أهمیة ثانیًا: •
في تحققت التي الناجحة  اإلصالحات  من
الناجحة األخیرة: فاإلصالحات القلیلة السنوات
دروسا یجب أفرزت مثًال الحضر قطاع میاه في
حیث االخرى الفرعیة للقطاعات منها اإلستفادة
األهداف وضوح النجاح  أسباب أهم  من كان
على علیها واإلتفاق ومناقشتها  والخطط
التنفیذ على التركیز مع  المستویات،  جمیع
المساعدة وكذا ، المانحین من الدعم  وحشد
ویمكن والمتابعة. والمراقبة الشاملة  الفنیة
الفرعیة للقطاعات ستوضع التي لإلستراتیجیة
خاص اإلستراتیجیة الخاصة  وبشكل ، األخرى
المناطق  في الصحي والصرف المیاه  بقطاع
أهداف ذات مشابهة  برامج وضع  الریفیة، 

وتصحبها أهداف علیها ومتفق  وخطط واضحة
وتقییمه.  المحرز التقدم لقیاس  مرحلیة

بین الوثیق الترابط واستغالل إبراز ثالثًا: یجب •
جهة من الصحي والصرف المیاه خدمات  توفر
من العمل فرص وخلق  الفقر من   والتخفیف
من التنمویة األلفیة أهداف وتحقیق ثانیة  جهة
الترابط هذا تسخیر یتم وبحیث ، ثالثة  جهة
واإلصالحات اإلستثمارات لحشد منه واالستفادة
األلفیة  ألهداف أن ذلك . القطاع في المناسبة
من التخفیف نحو قوي  وتوجه طابع   التنمویة
نحو اإلستراتیجیة تتوجه مثلمًا  تمامًا الفقر،
إعتبار یمكن ولهذا  الفقر. من   التخفیف
خطة بمثابة المیاه لقطاع الوطنیة اإلستراتیجیة
اإلستراتیجیة في بالمیاه المتعلقة للجوانب تنفیذیة

.PRS الفقر من للتخفیف  الیمنیة
نهج على المیاه قطاع إستراتیجیة ترتكز رابعًا: •
استثماري برنامج فهي ومتكامل:  المدى  طویل
2009م،  إلى  2005 (من سنوات   لخمس
كافة حوله لیلتف ُصّمم دوریًا)،  وُتحّدث

موحد ومترابط. عمل  الشركاء كإطار
جوهري أمر األولویات تحدید فإن وأخیرًا، •
اإلستراتیجیة ترّكز حیث المهم): ثم (األهم
سیكون التي والتدابیر  باإلجراءات البدء على 
كما . الرئیسیة األهداف لبلوغ األكبر األثر لها
بالنسبة واقعیة اإلستراتیجیة تكون  أن روعي

 للتنفیذ.
 

للمیاه الوطنیة حول االستراتیجیة العمل ورشة
(2004 (یونیو االستثماري والبرنامج
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