
 1

 
  
  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 "قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم مباء معني"

 

   اآلية الثالثون– سورة الملك –السورة السابعة والستون 
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 شكر وامتنان
  

 وزارة المياه   وصاخص اليمنية،هيئات  ه ال ت قدم يعم الذ  عن خالص تقديره للتعاون الكامل والد      ةيعرب فريق الدراس  
دولي، وزارة اإل       اون ال ري، وزارة التخطيط والتع ة، وزارة الزراعة وال و  والبيئ ة، وممثل  المحافظات ادارة المحلي

ع البحث   ن مواق ل م ي آ ة ف ات المحلي ن  والحكوم رب ع ا يع كر، آم ي لخاص ال هش شارآين ف اتلم ل ورش  عم
ا  يث التثالال ةصحاب المصلحأ ارك فيه شورى عنن وممثلش ّواب و مجلس ال ة ومجلس الن ة المرآزي الحكوم

ان   ي، ولج م المحل و األوالحك ع       وضاح ات المجتم ستخدميها ومنظم اه وم دمات المي دمي خ اه ومق ات المي جمعي
ر     .شرآاء التنمية آذا  المدني، و  ق الدراس    آما يعب ه  عن    ةفري رحمن         ال امتنان د ال سعادة عب اني،  ر اإل فضل خاص ل ي

ك ال        د المل ة، وال               عرشي وزير المياه والبيئة، وعب وزارات المعني ري، وموظفي ال ر الزراعة وال ات  ، نائب وزي هيئ
ة  ة  (العام وارد المائي ة للم ة العام ف   ، الهيئ اه الري شاريع مي ة لم ة العام صرف   ، الهيئ اه وال ة للمي سة العام المؤس
صحي اعيال صندوق االجتم ة، ال ان و، ) للتنمي واأللج شاريع وال ض،اح ة   (م اه الجوفي ى المي اظ عل شروع الحف م
ة     ،  والتربة اه حوض صنعاء    ، مشروع تحسين الري، مشروع األشغال العام ي المجتمع   )مشروع إدارة مي ، وممثل

دمي الخدمات، والمجموعة المانح اه ومق ستخدمي المي دني وم سية ةالم اأ  – الرئي ة لثم ملماني ة بالمؤسسة األلماني
ي جي       ي زد و   للتعاون الفن ر األ    ت دا     بنك التعمي اني وهولن شارآتهم الفعال   ل -لم شاورات  والعمل   ال ورشات  في    ةم م

م ومالحظاتهم بخصوص ال      دراسة  البشأن تصميم وتنفيذ     ائج   وآرائه ة ل  نت ذه    ةلدراس األولي ر  ا والتوصيات وتنفي   عب
 . اإلستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي وخطتها التنفيذية تحديثوعمليات 

ع         يلى ذلك، يود الفريق أن      إضافة  إو واطنين في المواق ة ميدانالشكر جميع الم ا،        ي ي تمت زيارته م      الت جمع  حيث ت
د م،  ةالمقابالت المتعمق  ة و رآزملاعات  وجممالذين شارآوا في ال   وولية،  األمعظم البيانات    ات واأل   اإل نيمق ار  جاب فك

دم ي   والمال يلتوجيهللدعم ا نه  يضا عن امتنا  أ ةفريق الدراس آما يعبر   .  عظيم صبربالصريحة    المؤسسة    من  ينالمق
الي و      لماني في اليمن، و   بنك التعمير األ  األلمانية للتعاون الفني جي تي زد و       دعم الم ذا لل دم   آ ستي المق  من   يناللوجي

دم صندوق       . والبنك الدولي المؤسسة األلمانية للتعاون الفني جي تي زد         د ق ل ا    وق ر والتحلي اعي إلالفق اني   جتم  األلم
 . لهمتنانيعبر الفريق عن خالص اإلساسي الذي التمويل األ

ن لتعليق على المسودات المتتاليه للتقرير، بمبا قاموا ولئك الذينكل أ لن خالص الشكر والعرفان     فريق ع آما يعبر ال  
ة   ئيسر(باشعيب  سالم  و  ،  ) وزارة المياه والبيئة   وزير المياه والبيئة،  (رياني   اإل  لطف  سعادة عبد الرحمن   همفي  الهيئ

ك ال  و، )رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف    (ي الصريمي   علو،  )العامة للموارد المائية   د المل نائب  (عرشي  عب
ري    راجعين   وال،  )وزير الزراعة وال ل  دولي البنك ال    من  نيثن اإلم يفلر ، مانوي صاديين     (ش راء االقت ار الخب ) من آب

ون   لتعاون التقني مراجع مؤسسة ا  ، و )اعجتمآبار علماء اإل  من  (إستانيسالو جي ماريو    و  األلمانية إلكا آاسمان، وت
دا   ةول للمياه والصرف الصحي، سفار    أسكرتير  (نجنمان   دآتور   و  ،  ) مملكة هولن ارد   جال شتنتهيلر يره شار   (لي مست

ةروعف وارد المائي ة للم ة العام ي زد،  الهيئ ي جي ت اون الفن ة للتع اردج، و)المؤسسة األلماني ديكريره دير م ( ري
اء اإل   من  (مس آريم برهانا    يضا  أالفريق  آما يشكر   ). لمانيألمكتب صنعاء، بنك التعمير ا     اع، البنك    آبار علم جتم

 .الباحثين المحليينمساعدة بخصوص دراسة و والالتصميم  للتعليق على) الدولي

و طالب   أ قيادة ماهر بواسطة فريق المهمة تحت ةجريت هذه الدراس  أوقد   وارد الما إ يخصائي أر ي آب(ب  ةي ئدارة الم
امج   البنك الدولي ل  فني من   ول عن الدعم ال   ئ، المس )البنك الدولي ب يمن       برن اه في ال ر من        . قطاع المي د آتب التقري وق

ق الدراس ل فري ذي ةقب شملالبحث، وأجرى  ال ابين : ي ديس س اء اإليآب(بي اع، ر علم يس جتم ك رئ ق ، البن الفري
ار ال    (، آريستوفر وارد    ) الدولي وارد الما   إمتخصصين فى     من آب شاري  ةي ئدارة الم د  شرآة  ، است دآتور   )  لي ، وال

ور سحولي      لىإضافة  ، باإل )يهستشارإ( يافعي    سعاد عثمان  هالدآتورو  ) خبير استشاري (خالد الحريري    يس  ( أن رئ
اطق الحضرية                      وقائد الفريق  اه والصرف الصحي في المن ، السكرتارية الفنية لإلصالح المؤسسي في قطاع المي

سة  اون الة لمانياألالمؤس يفللتع ي زدن ار)  جي ت اجر هوبرب شارةمهندس (جره ة ة ومست سة ، فني ة لمانياألالمؤس
اون ال  ي فللتع سكرتارية  ) ن ة ل من ال اه وال إلصالح قطاع ا الفني ة   الصحي صرفلمي اه والبيئ وزارة المي ود  .  ب ا ي آم

 .ثناء عملية النشرأ والمساعدةالفريق أن يتقدم بالشكر لدانيال آريستوف لتصميم صفحة الغالف 
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 تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر   
 

  أبرز القضايا والتوصيات  
  

 عن عملية تحليل األثر االجتماعي صادرةتسلط هذه الورقة الضوء على أبرز القضايا والتوصيات ال .١
على وتنطوي العملية على تحليل اآلثار التوزيعية .  قطاع المياه على الفقر في اليمنلسياسات برنامج إصالح

 والرعاية لمختلف الفئات من أصحاب المصلحة، مع التركيز بوجه ،لسياسة اإلصالحاتالرفاه الناتجة عن 
ة باالستدامة كما يتناول التحليل المصالح المكتسبة لتقييم المسائل المتعلق. خاص على الفقراء والضعفاء

 .والمخاطر التي تنطوي عليها سياسة اإلصالحات
 

 

  ست رسائل رئيسة 
   لتحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر

 
من الجائز أن تؤدي الالمركزية في إدارة للمياه، وأسلوب مشاركة أصحاب المصلحة وتأمين  .١

بيد أن وتيرة . حب الجائر للمياه الجوفيةالحقوق المائية ، إلى التقليص التدريجي لمعدالت الس
ولذا ينبغي متابعة عملية اإلصالحات المؤسسية . التغيير على المستوى المحلي بطيئة للغاية

كما أن من الضروري . واإلسراع بها في مجال إدارة الموارد المائية والزراعة المروية
  .زاف المياه الجوفيةتخصيص المزيد من الموارد وااللتزام طويل األمد بخفض استن

  

ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الحد من استخدام المياه إلى المدى الذي يضمن لهم  .٢
غير أن الحصول على المزيد من الدخل الزراعي لكل . على األقل المحافظة على مداخيلهم

 إيالء يجب التركيز أكثر على. قطرة ماء سوف يتطلب بداهة بذل جهد أكبر مما يبذل حاليا
االهتمام لمجموعة من التدابير، المشمولة باالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه 

  . االستثماري، تهدف إلى  تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، والسيما للمزارعين الفقراء
  

على رأس األولويات في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية تعبئة  .٣
ع المعنيين وراء برنامج واحد لإلصالح في اإلعداد لنهج شامل على مستوى القطاع، جمي

وتحسين األداء المؤسسي للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف من خالل استكمال التحول إلى 
الالمركزية، و إيالء االهتمام وتركيزه على محوري الفقر والجوانب االجتماعية المهملين على 

 أن تنفيذ اإلصالحات بصورة جادة في مجال المياه والصرف الصحي في الريف كما. أهميتهما
بحاجة إلى تسريع، إذا كان لليمن أن تصبو إلى تحسين فرص فقراء الريف في الحصول على 
مياه نقية مستدامة بأسعار ميسورة على نطاق واسع يفي ببلوغ أهداف االستراتيجية الوطنية 

 .أللفيةوتحقيق األهداف اإلنمائية ل
  

يكمن مفتاح النجاح في التنفيذ الشامل لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري   .٤
وبصورة أعم، يتعين تعزيز ملكية  . في التطبيق الثابت والعادل للتقنين الناظم والحوافز

ي حتى يتسنى االستراتيجية الوطنية للقطاع  والبرنامج االستثماري وترسيخهما في الوعي الشعب
 .لألمة أن تؤيد عملية إصالح قطاع المياه من خالل النظر إليها على أنها مفيدة وعادلة

  

لقد تم رفع األسعار . إن تسلسل تدابير وجرعات العملية اإلصالحية ودعمها من األمور الهامة .٥
ء، وعليه وأمكن توفير بعض المياه، لكن اإلصالحات لم تتجه حتى اآلن لتلبية احتياجات الفقرا

ويتمثل النهج .  تحقيق نتائج لصالح الفقراءالمرادفال بد من إجراء تدابير تصحيحية إذا كان 
 .األمثل في تنفيذ إصالحات قطاع المياه كحزمة واحدة من اإلصالحات

  

لتحسين اإلنتاجية من أجل استعادة مستويات الدخل، ) ضخمة(وثمة ضرورة ماسة لعملية دعم  .٦
 تنطوي عليها عملية تحليل األثر االجتماعي   رسالةأهموهذه هي . لفقراءوالسيما بالنسبة ل

  . للسياسات المائية على الفقر
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  إصالح قطاع المياه في اليمن. ١
 

 مشاكل المياه أحد عتبروت. ضعفاء للغايةالفقراء أو من الاليمن بلد فقير، ومعظم سكانه : المياه والفقر. ٢
  من هم أكثر حاال وأفضلوهناك حالة من التفاوت والتضاد،  بين من هم  . الفقرتكوين العوامل الهامة في 

. اه والثمن المدفوع لذلك على الميهمحصولر صالح الفقراء من حيث إمكانية السكان، تعمل لغيمن بين  ،فقرا
هم من دخلللمخاطر، كما أنهم يخصصون حصة أكبر  وأفقرهمضعف الناس احتمال أكبر في تعرض أهناك  

عالقة تبادليه مع وترتبط ملكية موارد المياه في الزراعة ب. للحصول على القدر الالئق والكافي من المياه
، الفوارق في الدخل موارد المياه الجوفية في السنوات األخيرة في تزايد تنمية، وقد ساهمت ارتفاع الدخل

وتقل فرص حصول . ألسد من هذه الموارد من االستئثار لنفسها بنصيب ا حاالفضل  الشرائح األتتمكنحيث 
. الميسورينمقارنة ب أعلىمواجهة تكاليف مع ،  الالئقة على المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحيالفقراء

فعلى سبيل المثال، تبلغ معدالت وفيات األطفال . كما أن العواقب الصحية على السكان اليمنيين شديدة الوطأة
 إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، منامسة ضعف مثيالتها في األقطار األخرى الذين تقل أعمارهم عن الخ

 كبيرة أيضاهي  السلبية على النوع االجتماعي اآلثاركما أن . اإلسهالنصف هذه الوفيات بسبب  تحدث  و
    .  الماء في جلبوقتهنمن حيث االنخراط في الصفوف التعليمية، إذ  تقضي النساء والفتيات جانبا كبيرا من 

 
تفتقر اليمن إلى أنهار دائمة، وتعتمد على مياه األمطار وتحويل مياه الفيضانات : قطاع المياه ومؤسساته. ٣

 وأدى التطور .من المياه في الزراعة% ٩٠كثر من ستخدم أوتُ. اه الجوفية للحصول على المياهواستخراج المي
 استخراج المياه الجوفية وإلى هبوط سريع في منسوب السريع للري في السنوات األخيرة إلى اإلفراط في

. من المؤسسات إلدارة قطاع المياه ة معقديةهيكلوقد أنشأت اليمن . من المناطق كثير طبقة المياه الجوفية في
اإلشراف على إدارة الموارد من خالل الهيئة  األخيرة، اآلونةفي أنشئت  وتتولى وزارة المياه والبيئة، التي

 إمدادات المياه وتقديم كما تشرف الوزارة على. ٢٠٠٣للموارد المائية في إطار قانون المياه لعام العامة 
من خالل المؤسسة العامة، والمؤسسات المحلية، للمياه والصرف الصحي والهيئة  الصحيخدمات الصرف 

.  هئيامستجمعات المالوأما وزارة الزراعة والري فهي مسؤولة عن إدارة الري . العامة لمشاريع مياه الريف
 كبيرا على سياسة  نفوذ،في القطاع األموالرؤوس كبير في استثمار  حد إلىيساهمون وللمانحين، الذين 

على الرغم من هذه التشكيلة الرائعة من الهيئات العامة، إال أن الزراعة الخاصة هي التي تكاد ولكن . القطاع
، الوقت الحاضرتستنزف الزراعة المروية من موارد المياه، في و. المائيةالموارد تسيطر سيطرة كاملة على 

 ة المنزلياتستخداماال إلى لنقلها هافروتو في توزيع المياه واستدامتها إلنصافعلى ا سالبا تأثيراما يشكل 
  . ةوالصناعي

  
رعين الذين أن سلوك المزا، أولها،  آثار حاسمة بالنسبة للسياسة العامةأربعةولهذا الهيكل المؤسسي . ٤

ويتعين أن تتسم . في مجال الموارد المائية والزراعة المروية لإلصالحاتهو مفتاح النجاح يستخدمون الري 
  الرسميةاإلدارةهياكل  في سياق ضعف ةوبخاصاألساليب اإلدارية بالنهج التعاوني بدال من النمط المسيطر، 

 ويقتصر على بعض ،ستخدام الخاص للمياه محدودبين القطاع العام واال التداخل نأا، هثانيو. في اليمن
وبالتالي فإن . حتى اآلن في الزراعة المروية المزارعين على بعض  قليالتؤثر إالاالستثمارات العامة التي لم 
  أنحاءفي معظم ضعف القدرة على التنفيذ إلىسيما بالنظر  والهائل،تمثل تحٍد زيادة مشاركة الجمهور 

، والذي لم يعمل، على  الحوافزهيكلن أقوى المؤثرات على استخدام المياه في الزراعة هو أوثالثها، . القطاع
هو هيكل الحوافز إن إصالح .  التوسع بدال من تحقيق الكفاءة والتكثيفتشجيعاألقل حتى وقت قريب، إال على 

 هناك خطر من اآلثار  ، فإن ولكن ما لم يرافقه االستثمار،، موارد المياه لتحسين إدارة فعاليةالسبيل األكثر 
ويتمثل األثر الرابع واألخير للهيكل المؤسسي في . الريفية وعلى توزيعهافي المناطق على المداخيل  السلبية

آثار  الصرف الصحي في المناطق الريفية  ومرافقالمأمونةمن المياه التغطية واالستدامة المنخفضة  سوءن لأ
 المنخفضة المياه إمداداتفي  المزيد من االستثمارات إلىهناك حاجة  .والرفاهعلى اإلنتاجية االقتصادية سلبية 
الجهود العامة،  لتكملة ، وبناء قدرات المجتمعات المحلية والمشاريع الخاصةالريفيةالمناطق   فيالتكلفة

  .  الجبلية والنائيةوخصوصا في المناطق 
 
 الحكومة، بدأت لمياهل للتنمية السريعة الترويج عقود منبعد : االقتصاد السياسي للمياه وموجهات التغيير. ٥
هذه الفترة بدأت نفس في و.  ماليةوأزمةالنقص في المياه ب ةمدفوع ،التسعيناتمنذ بداية قف تغيير المو في

 كما .تبني مهمة التخفيف من وطأة الفقرفي ، وية عمومبشكل أكثر لتنميةل حفزملعب دور الفي   أيضاالدولة
. أفضللتقديم خدمات  أو في الحفاظ على المواردبدافع الرغبة اآلخرون يتحركون  المصلحة بأصحابدأ 
التنمية " من مرحلة ليمن ل المائيةلسياسة باتنتقل ل مجتمعة تضافرت هذه العوامل  التسعيناتأواخربحلول و
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بطيء  اتفاوت على اإلصالح المترتبةقوة الدفع وأثبت الوعي و". مرحلة اإلدارة" إلى " ين المنظموالتوسع غير
 أزمة مياه تعز في منتصف التسعينات عندما مثل ،"لحظات حاسمة "هطريق ساعدتالولكن على طول ، النضج

المصالح  اخصوصو ،اإلصالحوكانت هناك قيود على  . لمدة شهر أو أكثرالمدينةمن  حرفيا نفدت المياه
إن .  من التغييرات محتملخاسرك برزت ثم  قت سابقو للمياه في التطور السريعالتي استفادت من الخاصة 

  . تطلب وقتا، وحوارا، وانتهاز فرص، وحوافز، وقيادةقد" االقتصاد السياسي لإلصالح"التعامل مع 
  
وثيقة  الحكومة اليمنية اعتمدت ٢٠٠٥في عام :  برنامج اإلصالح القائم على االستراتيجية الوطنية للمياه.٦

 معالجة ثالث مشاكل رئيسية في إلىرمي ت التي ي االستثمارهلقطاع المياه وبرنامج الوطنية االستراتيجية
 الزراعة وضعفوالسحب الجائر للمياه الجوفية  المائية انخفاض توفر الموارد مشكلة) ١(: قطاع المياه

 المياه تإلمدادا المالية اإلعاناتوارتفاع بها،  التغطية، وعدم كفاية ات الخدمكفاءةعدم ) ٢ (؛المروية
والصرف الصحي في  المياه إمداداتالتغطية المنخفضة ب) ٣(في المناطق الحضرية؛ و الصحيوالصرف 

 ، في لمحةاإلصالحسياسات : ويتضمن الملحق المرفق بعنوان. المناطق الريفية واالستدامة المتدنية لها
     .القائم على االستراتيجية الوطنية للمياه اإلصالحيالبرنامج خالصة 

  
إن االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه : الحاجة لتحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر. ٧

د  قيود االقتصاإلىال يزال مترددا، ويرجع ذلك جزئيا التنفيذ ولكن  .االستثماري هما اآلن قيد التنفيذوبرنامجه 
االستراتيجية الوطنية لى استخدام ع وإلصالحاتا على تسريع المانحةالحكومة والجهات وتحرص . السياسي

، تم االتفاق بين الحكومة والجهات المانحة على وبناء عليه. اإلقراضلبرنامج والبرنامج االستثماري كأساس 
سيما على ال،  آثارهاعنمكان قدر اإلمنه  تكون موضوعا لتحليل نتعلم أن ينبغي اإلصالحات أهمبعض أن 

اتفق في  وقد .كيفية تحسين التنفيذعن مكان قدر اإلمنه تقييم نتعلم ل  تكون موضوعا كما ينبغي أن .الفقراء
 والزراعة المائية في مجال الموارد اإلصالحاتعلى  يقتصر أنتحليل األثر لوقت مبكر، على انه ينبغي 

تحليل مجال  من ال هذه المرحلةفلم تشمل. الريفية في المناطق الصحي المياه والصرف وإمدادات، ةالمروي
التنفيذ منذ عدة قطع شوطا في كان قد هنا البرنامج في المناطق الحضرية، ألن المياه والصرف الصحي 

كيفية التعامل ل االقتصادية واالجتماعية، وا آلثاره جيدا فهم،بالفعل ،المصلحة فيه اكتسب أصحاب وسنوات،
   . معها

  
 في إطار ،اليمن في األثر،بدأت عملية تحليل : ية على الفقرعملية تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائ. ٨

 ي عملية وه . كمشروع مشترك بين اليمن وشركائها الخارجيين،٢٠٠٥ في عام قطاع المياه إصالح برنامج
   في وقد صدر تقرير مؤقت بذلك. القطري لليمن التحليل االجتماعي إليهابني على النتائج التي توصل تن

 مشاورات مع أصحاب جرتذلك ، وخالل ٢٠٠٦ نوفمبر وديسمبر  بعثة رئيسية فيأوفدتو.  ٢٠٠٦ هيوني
عمم باللغتين عد مشروع تقرير وُأ .إنجازهوالعمل الميداني ب االضطالعوتم ، حلقة عمللهم  عقدتو المصلحة
ناقشة  لم٢٠٠٧العمل الثانية في مارس  عقدت حلقةو والعربية على جمهور واسع في اليمن، اإلنكليزية
 صالح صنع القرار إلفي األدلة إلىتستند أداة هامة بوصفها  بالدراسة  المصلحة أصحابورحب . النتائج

 خالل التوصياتحات لمتابعة قترم وقدموا ، على نتائج الدراسة ومعظم توصياتهاواصادقو. قطاع المياه
 ووضع المصلحة أصحابن  مالمرتدة التغذية الفريق أدرجو. ابريلومارس  التي جرت في المشاورات

، عقد الفريق الجولة الثالثة من ٢٠٠٧في سبتمبر عام و.  هذا الموجزإليهالصيغة النهائية للتقرير، الذي يستند 
جميع  وشدد . األثرتحليل لمناقشة تنفيذ توصيات مستديرة مائدة، واجتماع المصلحة أصحاب ات معشاورمال

 ،للتغلب على القيود التي تم تحديدها تحليل األثروصيات تو  على ضرورة تفعيل نتائجالمصلحة أصحاب
 المصلحةوحدد أصحاب . االستراتيجية الوطنية والبرنامج االستثماريرأس مال  على محور وتعزيز التركيز

التي لعملية تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر، والمالزمة محددة ال األولوية ذات اإلجراءات
الوطنية تحديث االستراتيجية و ع لقطاالشاملة ل والمنهجية قطاع المياه  من خالل مخطط دعمهاتفعيلينبغي 

وتحقيق   والبرنامج االستثماريلوطنية االستراتيجية ا اجل تنفيذ رسائلمنلقطاع المياه وبرنامجه االستثماري 
  .أللفيةا التنمية أهداف
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  لمحة عن السياسات اإلصالحية 
   الوطنية والبرنامج االستثماريلالستراتيجية

 
   المرويةالزراعةتحدي موارد المياه الجوفية و

  المصلحة الشراكة مع أصحاب و نهج الالمركزية اإلدارة 
  .في إطار خطط األحواضض احواأللتحول إلى المركزية لجان ا 
  .تنفيذ خطط األحواض على أساس اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
  .ه المائيمستجمعاتال الصعيد المحلي وعلى مستوى تخدمي المياه، واإلدارة الذاتية على جمعيات مستعزيز 

   

    القائمة والسيطرة على التوسع  بالحقوقاالعتراف
  .استعمال المياه في المزارعينالعتراف بحقوق ا 
   قانون المياه  الواردة فياألحكام، وغيرها من التقنين الناظم، وتنفيذ الترخيص 
  داد وطني آلبار المياه وتقييم الموارد المائية تعإجراء 

  

  إعادة النظر في هيكل الحوافز االقتصادية الستخدام المياه الجوفية
     ذلك القاتفي، بما  وتحرير تجارة المنتجات الزراعيةرفع سعر الديزل 
    )تجريبي في تعزالمشروع ال(حقوق المياه ل االعتراف بوجود تداول إمكانية 
 الستثمارا إعاناتو واإلرشاد المياه عن طريق البحوث اجيهإنت  تحسين 

  

   الحضرية المناطق في المياه والصرف الصحي
  

      لةئتخضع للمساكفؤة  خلق مرافق
 ستكمال عملية الالمركزية وأسلوب عمل المؤسسات التجارية  
   الناظمة وظيفة ال إنشاء 
  ".وبرامج دعم المرافق" اإلدارةعقود  من خالل الدخول في مرحلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
  . في التوظيفاإلفراطللحد من  االستعانة بمصادر خارجية نظام طويرت 

 

   للفقراءإيالء األولوية، مع التغطيةاالستثمار في توسيع نطاق  
   لتخصيص الموارد المانحةوالجهات  الحفاظ على مستويات الحكومة 
 ستثمارات التي تستهدف الفقراء  االوضع معايير لتحديد أولويات 
   المنخفضة التكلفة التكنولوجيا إدخال 

 

 تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة 
، وتدفع الحكومة تكاليف المشاريع الجديدة واإلحالل والتجديد  استرداد التكاليفأساسرسوم المياه على وضع  

 .وخالفه
    الفقراء  صالحون في بغرض أن تك ةتنقيح نظام كتلة التعرف 
    االجتماعي األمان وشبكةالخيرية األعمال الفقراء عن طريق أفقر  التعامل مع يتم 

 

  في المناطق الريفيةالمياه والصرف الصحي 
  

   على صالح الفقراءالتركيزالتوسع السريع في التغطية مع 
   التغطيةللتوسع السريع في  والتخطيط ،القطاع استراتيجية وضع 
  الريفية  المناطقفي المياه والصرف الصحي إلمداداتة تخصيص الموارد زياد 
  الالمركزية   الموافقة نظاموة االستثمار يشفافتطبيق  
     على المشاركةالحكوميةالمنظمات غير  تشجيع 

 

 ومستدامةتقديم خدمات شاملة وميسورة 
    النخفاض تكلفة التكنولوجياإعطاء األولوية 
 االستجابة للطلب واإلدارة الذاتية القائمة على المجتمع المحلي النهج القائم على 
  مكتفية ذاتيا ماليا بعد ذلك ة، على أن تكون جمعيات المستعملين  أولي رأسماليةأعانه 
 النوع االجتماعيأسلوب  تعميمالعمل على  
 .جعل الصرف الصحي إلزاميا 
 .إصدار تراخيصهاو مصادر المياهتحديد  لدعم بالهيئة العامة للموارد المائية االستعانة 

  

  :تحسين التنفيذ
 "  القطاعإلصالحالمكتب المركزي  "إنشاء 
  المحافظات  ها فيفروعتفويض تحويل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف إلى إدارة المركزية قائمة على  
   تتقيد به جميع الكيانات التي تعمل في القطاعأناالتفاق على نهج مشترك يجب  
    ممكنا  ، حيثما كان ذلكت المحليةالمجتمعا مع عاقدلتا 
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  بشأن إليهاتوصل تم الالرئيسية التي النتائج الرئيسة .  ٢

  وبرنامجه االستثماري  ر االستراتيجية الوطنية لقطاع المياهاثآ 
  

وكان من المتوقع أن . تعتبر االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري، برنامجا مفصال ومكثفا. ٩
وعلى .  على السكانة اآلثار التوزيعي، أو من حيث  وحفظهاةيئ الموارد الماعلى، سواء ركبة لها الماآلثارتظهر 

ألولية بشأن ا المؤشرات  بعضوفرتتقييم كامل، فإن عملية تحليل األثر  إجراء ألوانهالسابق الرغم أنه من 
    . المتوقعةهماوتأثيراتجية الوطنية والبرنامج االستثماري االستراتي التي تقوم عليها االفتراضات

  
إلى  االستراتيجية الوطنية  التدابير المنصوص عليها في، كان من المتوقع بأن تؤدي االفتراض األول.١٠

 ضخفبما يؤدي إلى الحقوق المياه  تأمينو،  المصالحأصحابمع  الشراكةنهج إلى في اإلدارة المائية، و الالمركزية
في األجل ومن البين أن هذا األثر لن يستشعر به بوضوح إال . لمياه الجوفيةالجائر ل السحبمعدل ل التدريجي
 فإنه  نطاق على أيالنهج هذا تطبيق يجرى على أنه حيث تدل مؤشراتبيد أن ثمة .  حتى اآلن، ولم يتجسدالطويل

الوليدة خطط اللجان وال الوعي وتعاون السكان، و هذه المؤشرات زيادةتشملو.  المياهإدارة في تحسن ؤدي إلىي
 بيد أن .مبشرهواعدة ووهي كلها عالمات جمعيات مستخدمي المياه، وتزايد حركة ، ، وبداية للتقنين الناظماضحولأل

      .ن ضروريااألجلالمزيد من الموارد وااللتزام طويل فإن على المستوى المحلي بطيئة للغاية، لهذا  وتيرة التغيير
  

 علىمع المحافظة  استخدام المياه  على الحد منين قادرونكوني سوف أن المزارعيناالفتراض الثاني هو  .١١
ولكن  .ىخرأ بأوبطريقة  ذلكحصول حتى اآلن، ال توجد إال القليل من األدلة  التجريبية على  . على مداخيلهماألقل

 استعمال يمكن أن يخفضوا من األسواق على الوصول إلى المزارعين القادرين أن إلى شيريدليل فإنه حيثما يوجد 
 ضخمة عوائقهناك فإن ومع ذلك، . لو استثمروا في التقنيات التي توفر المياهوالمحافظة على مداخيلهم المياه 

 وتوسيعالتكاليف، وخفض ،  المحاصيل أنماطوتحسين ، المحاصيلكمعوقات زيادة  (اإلمكانيةتحول دون تحقيق هذه 
 في الكثير من البلدانقد نجحت ل.  على جبهة عريضةاإلنتاجيةتحسين ل بذل جهد كبير إلىوهناك حاجة ). اقاألسو
يجعل من اليمن سبب من وليس هناك ، كميات اقل من المياهبلمزيد من الدخل  ا طريق تحقيقهذا الطريق،إتباع 

بوضوح  تطلبيسوف ، زراعي لكل قطرةالمزيد من الدخل ال ، غير أن الحصول علىاستثناء من بين هذه الدول
  .مما هو مبذول حاليا كبرأ جهد بذل
  
إن .  وتكثيف استخدام المياه كفاءةمن سيعزز  الحوافز هيكلأن تغيير  كان من المتوقع االفتراض الثالث، . ١٢

، إحرازهم سياسة التغيير الذي ت في ة جرأ كان بالتأكيد هو اإلجراء األكثر٢٠٠٥مضاعفة سعر الديزل في عام 
 -   مدعومة برامج علىصولح أو الذين يستطيعون ال-  القادرين عليهأولئك. ة مختلطت كاناالستجابة ولكن 

 تقليص مستوى نشاطهم، مجردبفيكتفون البعض اآلخر أما . اإلنتاجية توفير المياه وتحسين يستثمرون بالتأكيد في
 تكلفة ذلك فإن ارتفاع أسعار الديزل أدى أيضا إلى رفع وباإلضافة إلى. فيوفرون المياه، لكنهم يخسرون الدخل

 على الدخل اسلبيأثره كان ولكن  ،المواردالمحافظة على على  التأثيرالقليل من والذي لم يكن له إال المياه المنزلية 
حد من عن طريق ال ،لى ارتفاع األسعارعوهكذا كان رد فعل سكان الريف  .سيما بالنسبة للفقراءوالوالرفاهية، 

 يتوقف على ،الوصولفرص و اإلنتاجيةمن خالل تحسين  ،سيتم تعويضه  األثرولكن ما إذا كان هذا .استخدام المياه
 إال إذا اقترنت التغييرات فيعلى نطاق واسع لن يتم إحرازها الرفاه  والكفاءةفي  مكاسبفال  :اإلصالحاتمرحل ت

بكلفه الريفية  المناطق في وتوفير مياه الشرب الري كفاءة االستثمار فيالتي تشجع  الحوافز بالبرامج هيكل
الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري، ستنفذ بشكل أفضل االستراتيجية والدرس المستفاد هو أن . ١منخفضة
 منفصلة عن بعضها ة إصالحيتكإجراءا، حيث أن تطبيق هذه االستراتيجية بالقطعة اإلصالحات  واحدة منكحزمة

    .السلبية غير القابلة للتعويضيكون له بعض اآلثار  يمكن أن  ـ سيما رفع أسعار الديزلال و–
  
  ة لقطاع مياه الريف وأساليب مؤسسية متسقة، سيحقق فرصمتناسقوضع استراتيجية هو أن  الرابع االفتراض. ١٣

مع  جارية، اإلصالحات أنمن المؤكد و .سيما بالنسبة للفقراءوال للحصول على المياه في المناطق الريفية مستدامة
 فينمو ملحوظ وقد أبلغ عن تحقيق . والجمعيات األهلية، والتمويل الذاتي" منهجية االستجابة للطلب"الالمركزية و

بين  المأمونة الحصول على المياه إمكانية لديهم أصبحت الريفية المناطق في إضافي شخص مليون ٢– التغطية

                                                 
بناء على هذه النتائج فإن المزيد من التحاليل الكمية للتأثير التفاضلي الناتج عن تعديل السياسة، وال سيما الزيادة في أسعار   1

   ".االقتصادية الستخدام المياهعن خيارات تغيير هيكل الحوافز " الديزل، سيتم إجراءها من قبل الحكومة في الدراسة القادمة 
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بعض . اال يزال يتعين التحقق منهو غير عادية لى الرغم من أن هذه األرقامع ، - ٢٠٠٥ – ٢٠٠٣عامي 
عقد من  منذ توظف وأكثر استدامة من تلك التي كانت  للفقراءمراعاة أكثربوضوح االستثمارات الجديدة هي 

إلى إجراء ، وهناك حاجة ما زالت قائمة القديمة التي تحول دون  الحصول على المياه القيودبعض ولكن الزمان، 
 يتعين التعجيل بتنفيذ اإلصالحات بصورة جدية، إذا كان لليمن أن ومن حيث األساس،. تحسينات كثيرة في الكفاءة

على نطاق واسع بما و ومأمونة ومستدامةميسورة بصورة لمياه اعلى  زيادة فرص حصول فقراء الريفتأمل في 
    .لأللفية لتنميةا افأهدو أهداف االستراتيجية الوطنية لبلوغ الكفايةفيه 

  
ستكون   لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثمارياإلجماليةأن النتائج  أما التوقع النهائي فكان .١٤

 الدخل والثروة القائمة، وعدم المساواة أنماط رسيخت(إلى خالف ذلك هنا تشير الدالئل حتى اآلن و: لصالح الفقراء
 تصحيحي إجراء إلى حاجةثمة ). لفقراءا على العمالة ودخل السلبية، واآلثار واإلعانات لى الريععصول حفي ال

  . النتائجذهالمراد تحقيق ه كان إذا لصالح الفقراء
       

  برنامج إدارة الموارد المائية والزراعة المروية. ٣
 

لموارد المائية والزراعة المروية، اإلصالح الخاص بالبرنامج يقيم هذا الفصل األهداف والمكونات الرئيسية . ١٥
ومن ثم يلخص الدروس الرئيسة وتوصيات تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر وأثرها على 

 على اإلصالحاتآثار مع تحسين تنفيذ االستراتيجية  مع تحسين تتعامل بدورهاالدروس والتوصيات .   القطاع
 سيما الفقراء منهم ، ومع النظر في االقتصاد السياسي والتغلب على القيود الشرائح المختلفة من السكان ، وال

 . ةسسيمؤال
  

  األهداف والمكونات الرئيسة لإلصالحات. أ
 

  :مشاكل الموارد المائية والزراعة المروية
  

  

 على واولستي أن كبار المزارعينلتاحت  أأعاله، فإن خاصية االقتصاد السياسي للمياه في اليمنوكما ورد . ١٦
 لموارد المياه الجوفية رغم أن الماء غير المستغل يعتبر في فعلية الةالخصخص) ١(موارد المياه الجوفية من خالل 

في الحق المطلق ، فإن مالك األراضي ظلوا حتى صدور قانون المياه األخير يمارسون شاعامالفقه اإلسالمي 
استطاعوا الحفر بصورة أعمق والضخ أكثر وإجراء المزيد ) ٢(و  أراضيهمأسفل تطوير واستخدام المياه الجوفية 
 سيطرة نطاق يقع خارج في اليمن ةيئالموارد الما، ألن الجزء األعظم من كثافة أكثرمن العمليات الزراعية بصورة 

المياه لمراقبة ضخ كن لديها آلية التقليدية التي لم تنظم الحكم وكان أمر تقنينها يترك ل )أنظر أعاله (الحكومة
نظام أما . على  المياه الجوفية وإنما أيضا على الينابيعفقط ثر ليس أ، والذي المواردالجوفية، مما أدى إلى نضوب 

 ريعمع ذهاب ال  في استخدام المياهاإلفراطفظل يشجع لمدة طويلة ) خاصة انخفاض سعر الديزل( المشوه الحوافز
 حد كبير إلى كان وحيثما تكيفت فقد . تغير حالة المواردمع الحكم  نظمولم تتكيف.  حاالاألفضل إلى حد كبير إلى

 مشايخ هذه األيام وسطاء بل صاروا أطرافا عديلم .  حاال من قبل األفضلترسيخ نمط من التقاط المواردمن أجل 
 فإن ولهذا. المحسوبيةوتحكم للنظام من جزءا أصبح  د الشيخ هو األول بين متساويين بللم يع وربمامعنية، 

      .الصراع حول الموارد آخذ في التنامي
  
 جلب فوائد جمة على صعيد االقتصاد هذا التطور السريع لموارد المياه الجوفية فإن ،ولكي نكون واضحين. ١٧

 المروية ساحةالم ف-  خالل الثالثين عاما الماضية بشكل هائلفالزراعة المروية في اليمن تطورت . الريفيالوطني و
 المزروعة ساحة ٪ من الم٣من ( هكتار ٣٦٨,٠٠٠ إلى ١٩٧٠ هكتارا في عام ٣٧,٠٠٠ زادت من  قد اآلبارمن 
 والخضروات الفاكهةومعظم هذه المساحة مزروعة بالمحاصيل ذات القيمة العالية وخصوصا ).  أكثر من الثلثإلى

اليمن مزدهرا نسبيا، حيث في  يفيالر االقتصادظل هذه، إلى حد كبير، " ثورة المياه الجوفية"ونتيجة لـ. والقات
الزراعية أربعة  المضافة القيمة وتضاعفت ١٩٩٦-  ١٩٧٠خالل الفترة من % ٢٥زادت العمالة الزراعية بمقدار 

من   للخطرةعرضم، ، مع ذلكاإلنجازاتاآلن هذه ).  الزراعيةلإلحصاءاتالكتاب السنوي : المصدر(أضعاف 
احتمال انخفاض في من المناطق الريفية كثير وتواجه  .تكلفتها وزيادة  تدني نوعية وكمية المياه الجوفيةحيث

 تقنية  تطبيق تدابير ما لم يمكن كبح جماح استخدام المياه ليتم توزيعها بإنصاف، وما لم يتمالمداخيل وفرص العمل
 أكثردخل " إلنتاج : ، من المياه في الزراعة، أي نسبيا في الوقت الحاضرالمنخفضة ،عائداتاللتحسين واقتصادية 
      ".لكل قطرة 
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 مشاكل عالجوالمقترحة لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري التي تاإلصالحات الجارية 
  :الموارد المائية والزراعة المروية

 
اإلصالحات بطة من ارتاالستثماري ثالث مجموعات م تجلب االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه. ١٨

 سلسلة من االفتراضات الكامنة أو وكل مجموعة من هذه اإلصالحات تقوم على. لمعالجة هذه المشاكل العويصة
  . سيكون رد فعل الناسالتكهنات حول كيف

  
 الالمركزية من خالل تحقيق) ١(: وتشمل الخطوات، المصلحةأصحاب   مع الشراكةنهج اإلدارة المركزية و. ١٩

صعده على أساس تعز وة في محافظتي ض المائياحوتنفيذ خطط األ) ٢(ض؛ احوي إطار خطط األض فاحولجان األ
جمعيات مستخدمي   تشجيع )٣( االستفادة من الدروس؛ و ورفع مستوىاإلدارة المتكاملة للموارد المائية والمراقبة 

مشاريع الكبيرة لمياه الري بالسيول المستجمعات المياه وعلى مستوى ل الصعيد المحلي المياه واإلدارة الذاتية على
 هي أن تحقيق الالمركزية وتطوير اإلدارة هناالكامنة  والفرضية. التي يتولى إدارتها حاليا الجهاز اإلداري للدولة

 على الموارد والسحب على التقليل من االستيالءاإلدارة، ويساعد  تحسين إلىسيؤدي الذاتية للجماعات األهلية 
  .الجوفيةالجائر للمياه 

  
االعتراف بحقوق استعمال ) ١( :وتشمل الخطوات.  والسيطرة على التوسع القائمة االعتراف بالحقوق.٢٠

من قبل ( الواردة في قانون المياه األحكاموغيرها من  ،، والتفنين الناظمالترخيصتنفيذ عملية ) ٢( للمياه؛ ينالمزارع
تعداد وطني آلبار المياه وتقييم الموارد إجراء ) ٣(؛ و )سلطات المحليةالهيئة العامة للموارد المائية بالتنسيق مع ال

 موارد  علىاالستيالء من تقليلالعلى أيضا سيساعد   حقوق المياهقنين تأمين وتأن هنا هي الكامنة الفرضيةو. المائية
    .هاالسحب الجائر منالمياه الجوفية و

 
وتشمل  . الستخدام المياه في الزراعة وزيادة الدخل لكل قطرةإعادة النظر في هيكل الحوافز االقتصادية. ٢١

 الممكناالعتراف ) ٢ (؛  ذلك القاتفيرفع سعر الديزل وتحرير تجارة المنتجات الزراعية، بما ) ١( :الخطوات
عن طريق البحوث  المياهتحسين إنتاجية ) ٣(؛ )تعزتجريبي في المشروع ال (للتداولبالحقوق المائية القابلة 

 ةمجدي حجز المياه من خالل تنمية :على سبيل المثال ( اإلدارة المستدامة للمياهلالستثمار في واإلعانات اإلرشادو
توزيع المياه الجوفية  :على سبيل المثال(وتحسين كفاءة الري ) اقتصاديا أو تحسين السدود والمدرجات الزراعية

 الموجهصندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي من  مويلتال، من خالل )، وغير ذلكبالتنقيطباألنابيب، والري 
هي  هنا الكامنة الفرضيةو. محصولمعاملة القات ك) ٤(؛ و  استخدام المياهةكفاءلالستثمار في تحسين بشكل متزايد 

لحد من استخدام المياه مع من استمكن المزارعين وضخ ال في اإلفراطتضعف حوافز  سوفأن هذه اإلجراءات 
      .ها حتى تحسين أوعلى مداخيلهمالحفاظ 

  
االستراتيجية  غير أن . وخدمات المياهتهدف إصالحات االستراتيجية الوطنية هذه إلى تحسين إدارة المياه . ٢٢

عن  الضمنية االفتراضاتوهناك بعض . نتائج كسب الرزق وباالجتماعية المتوقعة التنمية بشأن جدا ةصريحليست 
خلق تس المصلحة أصحاب الالمركزية وشراكة :على سبيل المثال، اآلثارسكان وتوزيع هذه المحتملة على ال اآلثار

وهناك . صالح الفقراءفي هذه النتيجة  صبت، كما ستعزز التماسك االجتماعي بحيث لةئلة وقابلة للمساامش مؤسسات
االستراتيجية في  ال يوجد ذلك، ومع. الفقراءلصالح الجوفية سيكون  الجائر للمياه السحب تباطؤ بأن  افتراضأيضا
ن  ينفذ ماإلصالحيالبرنامج إن . وكسب الرزق الخاصة بالتنمية االجتماعية النتائج هذه حول لمخاطرل تحليل إي

   ). انظر االطار(ليات اآلخالل مزيج من 
  
 

 اآلليات المؤسسية لإلصالح في مجال الموارد المائية والزراعة المروية
 
 القانونية، والناظمة، اآللياتمن عن طريق مزيج مجال الموارد المائية والزراعة المروية  اإلصالحات في تتم

  . واآلليات التنظيمية ، وتخطيط الموارد وتخصيصها ، وآليات السوق
  

بحقوق  من حيث االعتراف قانون المياه تطبيق ناظمة القانونية والاآللياتتشمل  : ناظمة القانونية والاآلليات
  .ةيئ الموارد الماتقييممزيد من تنمية المياه الجوفية، والقنين ت، وفي استعمال المياهن المزارعي

  

تتأثر أو ) الديزل( والتي تسيطر عليها إما الحكومة مثل يرات في األسعارالتغ آليات السوقتشمل  :آليات السوق
 ).القاتو ،الفاكهة والخضار(مثل سياسات الحكومة ب
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 أنشئت  والتيالهيئة العامة للموارد المائية) ١( إدارة الموارد مجالاآلليات التنظيمية في تشمل  :اآلليات التنظيمية 
ات يمنتدفي شكل ها ئيجري إنشا، والتي لجان األحواض) ٢ (؛ضاحواألوالتخطيط لتطوير  لتطبيق قانون المياه

) ٣(وة؛ يئالما األحواضوخطط  ةيئ الماالموارد بشأن إدارة المشورةمشتركة بين الحكومة ومستخدمي المياه لتقديم 
  في األحواض المياه الجوفية أومثل جمعيات مستخدمي المياه المجتمعات المحليةعلى مستوى المنظمات األهلية 

 وممثلوهم على مستوى المديريات؛ المحافظون) ٤(يقوم به أن دور التنسيق  يمكن . تشجيعهايتعين الفرعية والتي 
قوات ) ٦(من مسؤولية  نفاذ القانونإالمديريات؛ في المحافظات وعلى مستوى  المجالس المحلية ) ٥ (قدمهت سالدعم
ما تشمل اآلليات التنظيمية المتعلقة بإنتاجية المياه الزراعية و. مكتب المدعي العام) ٧( ة لـع المحليوالفرو األمن
الهيئة العامة للبحوث ) ٩(لمديريات؛ ا وات في المحافظهامشاريعو وفروعها وزارة الزراعة والري) ٨( :يلي

 صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي) ١٠(و واإلرشاد؛لبحوث والتنسيق امن اجل ، واإلرشاد الزراعي
   .ألغراض االستثمار

  

 تجميع المؤلفين : المصدر   
 

  في مجال الموارد المائية والزراعة المروية حسين تنفيذ االستراتيجية الوطنية ت. ب
   

 عدم إن. ها لتنفيذ برنامج إلنشاء لجان األحواض المائية ووضع خطط يجري حاليا: لجان وخطط األحواض. ٢٣
سيما إذا كانت تستجيب في مرحلة تجريبية أولية كهذه، الليس مهما حتى اآلن التجانس الذي يطبع هذه التجربة 

 يمكن تطبيقها على التي واستخالص النتائج التجربة رصد وتقييم األهم هو مر األ.ينامية أوجدتها الملكية المحليةلد
حيث صادقت ، حاسم أن دور الهيئة العامة للموارد المائية ومن الواضح.  المستقبلفيحاليا وكل من الهياكل القائمة 

صرا كما يعتبر تمثيل مستخدمي المياه عن. لجنة حوض المياه والخطة اإلدارية على الدور التكاملي للهيئة ونشاطاتها
حيث أن اإلصالح مصمم لبناء الملكية وااللتزام بالمسئولة الذاتية إلدارة موارد المياه على المستوى .  أيضااأساسي
مجال لتطوير خطط  أيضاكما أن هناك . وثمة مجال لزيادة تمثيل مستخدمي المياه في لجان األحواض. المحلي

 للتعجيل بهذه المصلحة وأصحابالمؤسسات يع والتي تشمل جم، عن طريق المشاركة األحواض بشكل أكبر
على المستوى المحلي تفهم واسع ولى لخلق األدرجة الوأخيرا، فإن لجان األحواض تقدم مجاال من . العملية

الجهود في إطار األحواض من اجل إلصالحات االستراتيجية الوطنية باعتبارها مفيدة وعادلة، كما يمكن أن تنسق 
 عملية نشاءإ وصى بـوي)   أدناه٦٥أنظر أيضا الفقرة ( حولهما  الحوارولبرنامج االستثماري االستراتيجية وانشر 
  إقامة ورشة عمل خالل  الهيئة العامة للموارد المائيةوتعتزم . ةالممارس ودراسة بهدف وضع أفضل أساليب  رصد
  . والدراسة هذهرصدالللشروع في عملية  القادمة األشهر

 
  متنوعةالتزام مماثل ، وقيود  - وصعدة  لجان حوضي صنعاء 

 
وتوقعوا بأن تنفذ هذه القرارات بقوة ". قرارا"  أصدرت أكثر من ثالثين فقد.  نشيطة جداَلجنة حوض صنعاءكانت 

وكان أحد .  لم يكن واقع الحالولكن ذلك. القانون، حيث أعلنت منطقة حوض صنعاء برمتها منطقة محمية
. على قدم وساقيجري مرخص ال يزال الالتوسع في مدينة صنعاء ، ولكن البناء غير  محاولة للحد من تقراراال

بعد  الكفايةبما فيه أن جمعيات مستخدمي المياه في الحوض ليست قوية ويقولون . لحد من الحفراكما حاولوا أيضا 
ط أمن، قال وهو ضابأحدهم، . ، لذا فإنهم يحاولون العمل مع مجالس المديريات في التقنين الناظملمساعدةل

 المديريات ال تتحرك السلطات األمنية على مستوىالعديد من التعميمات إلى المديريات، ولكن لقد أرسلنا : "بصراحة
أكدت جولة (".  يمكننا منع حفر اآلبار في صنعاء بأننا على ثقة لسنا "وقال عضو آخر ". ا استلمت مبالغإال إذ

  ).احيها صحة هذه المالحظاتقصيرة بالسيارة خالل المدينة وضو
  

يمكن تنفيذها من خالل وبعض قراراتهم صنعاء يدعمهم ماديا، مياه حوض  أن مشروع إدارة وهي،  ميزةلديهم
 مالك لآلبار على ٢٠٠ ووجدوا أكثر من ، لمدينةا مياه إمداداتمستقبل مصادر حول  ابحثأجروا  وقد . المشروع

غير . أن قانون المياه ال يمنع المؤسسة المحلية من شراء المياهويقولون . لمدينةه بكميات كبيرة لاياستعداد لبيع الم
   .، حيث ال توجد شبكة لربط آلبار الراهن وقت في الطرحت جانبا هذه الفكرة أن
  
  جمعيات يحرصون على تعزيزإنهم.  وااللتزام بالطاقة، مفعمةاالنطالقفي طور  فهي لجنة حوض صعدة  أما

لكنهم يقولون أنهم يفتقرون إلى . وقد شكلوا لجانا في المدارس وجمعيات نسوية.  وتحسين الرياهمستخدمي المي
 من االجتماعات، الكثير نعقد إننا" قالت إحدى السيدات المندوبات .  مع الوكاالت المنفذةجيدةالموارد  والعالقات ال

 ستشمل المزيد من ممثلي مستخدمي المياه ادمة  الخطوات القأنويبدو  ". ارض الواقع على شيءأيولكننا ال ننفذ 
  . في لجنة صنعاء وربط لجنة صعدة بعملية التنفيذ بشكل أفضل
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  .٢٠٠٦، ٥، صنعاء ديسمبر  ومناقشات جماعية مركزةني المؤلفتجميع: المصدر
  

 تتراوحاه،  مستخدمي المي مجموعة متنوعة من مختلف جمعيات       حاليا تطوير    يجري: جمعيات مستخدمي المياه  . ٢٤
التي قد تكون لها القـدرة      ع إلى جمعيات مستخدمي المياه      اري بالمش صلمتال  التدريب ألغراض فضفاضة   مجاميعبين  
إن عدم التجانس من هذا النوع أمر متوقـع         . همطقافي من  المائية    الموارد إدارة على المستوى الميداني     تتولى أنعلى  

التعلم وتطبيق الدروس من    ولتالقح  اولكن ثمة حاجة إلى     . خدمي المياه خالل المرحلة األولى من تطوير جمعيات مست      
علـى   التوافـق   بعـض   هذه العملية إلى    تفضي ، ينبغي أن  المطاففي نهاية   و.  الممارسات أفضلمن   بناء نهج أجل  

دمي  مسئوليات وصالحيات جمعيات مـستخ      لتأكيد لوائح  أو  قوانين   تشريعات أو وربما إلى سن    ،  ةعئالممارسات الشا 
 تكون فعالـة    أن أريد لها    إذا  ؛واستدامتهامن جمعيات مستخدمي المياه     الغرض  بهتمام وثيق    ا إلىهناك حاجة   . المياه
الـدعم  إلى  حتاج  فهي ت  مستدامة تكون   أن لها   أريد وإذاخدمة يقدرها األعضاء،     تقدم   أنيتعين عليها     المياه، إدارةفي  

 لجمعيات مستخدمي   هو وضع تصنيف     الهدف وسيكون. والدراسةالرصد  بإنشاء عملية   وصي  يوهنا أيضا   . المستمر
وتحديد شروط النجاح    المياه،   وإمدادات)  المياه الجوفية والسطحية  ( المياه من حيث األدوار والوظائف المختلفة للري        

الهيئـة   (تعتـزم و. لخ ودعمها، ا  إلقامتها، ووضع منهجيه    )بناء القدرات  ، و  المؤسسيةو التقنية التجربةمن التعلم من    (
 تتبعهـا  ، وربمـا ، تبدأ بورشة عملاستعراضعملية  إلقامة  أن تعمل مع وزارة المياه والبيئة ) العامة للموارد المائية  

فكرة الدراسة لجمعيات    دراسة   إجراءضرورة  كذلك تؤيد وزارة الزراعة والري      .  في الوقت المناسب   الدراسةمتابعة  
 التعاونيات بوصفها جمعيات لمستخدمي      تلعبه أنالدور الذي يمكن    يضا أن تستعرض    مستخدمي الري، والتي ينبغي أ    

 اسـتراتيجية الـري سـيتم       أنوزارة الزراعة والري     مسئولو أكد ،   ٢٠٠٧سبتمبر  في  وخالل بعثة التشاور    . المياه
  . القطاع الوطنية لقطاع المياه على نطاق االستراتيجيةتطويرها كجزء من تحديث 

 
 ستخدمي المياه في بيت عثربجمعيات م

 
 مزارعا من مستخدمي المياه في بيت عثرب بحوض صنعاء في خمس مجموعات واتحدوا في ٧٢اجتمع 

ولم يحصل إال بضعة أعضاء فقط .  هذا المشروعإطار في مساعدة فضلجمعية واحدة لمستخدمي المياه ب
 تتمثل في ممتازةنتائج بالفعل  حققواعلى استثمارات مدعومة لتوفير المياه، لكن الذين فعلوا ذلك، 

 ويقول أحد المزارعين بأنه خفض ساعات . ٪ في المياه٥٠ وتوفير اإلنتاجيةانخفاض التكاليف وزيادة 
   .   ساعة٤,٥ إلى ٢٠ضخه لكل لبنة من 

  
لمراد من جمعيات لفي البداية،  ،تماماواضح فهم  المزارعين بعضلدى وفي أحد االجتماعات لم يكن 

،  رئيس إحدى الجمعياتتكلم  حينولكن تبين لهم ذلك. عندما تلقوا المعدات المدعومة دمي المياهمستخ
. لمراقبة، فنحن سنراقب بعضنا بعضاالفكرة األولى هي الوعي وا: " وقال". جمعية المحجل"وهي 

 مزارع آخر ثم تحدث". ألننا كلنا نعرف المشكلة. فالتوسع في المنطقة المزروعة للمحاصيل لن يسمح به
إن هدفنا هو الحفاظ على المياه وليس التوسع في استخدامها، فنحن بحاجة لوسائل ري حديثة " فقال 

   ".وخفض التكاليف وزيادة الدخل
 

 معداتعندما تكون بحوزتهم فقط  ولكن – إذا كانوا جميعا سيخفضون الضخ معا، قالوا نعم لواسئوعندما 
  . م هذه المعدات  إال متأخرة بأكثر من عام واحد لم تسلم لهولألسف. الري الحديثة

  
 .٢٠٠٦، ٣٠ نوفمبر –حوض صنعاء ،  ومناقشات جماعية مركزةني المؤلفتجميع: المصدر

 
  بعض النجاحات في التقنين النـاظم، إال أن          الهيئة العامة للموارد المائية    من فروع    د عد   سجل  :المهام الناظمة . ٢٥

 للمجالس  الملتبس بسبب المشاكل الناجمة عن قانون المياه، وبسبب الدور          ُأعيق كما أن التنفيذ      جداً، امتفاوتكان  التقدم  
ولكن على ما يبـدو     . اتروقخالحقوق المياه و   عن   القانونيوكان الهدف من قانون المياه هو توفير الوضوح         . المحلية

دور المجالس المحليـة فـي تنفيـذ        .  تصدر بعد  اللوائح الداخلية لم     أنإلى  ، في جزء منه،     ، ويعود السبب   ذلك تميلم  
ويتلقـون  ،  مصالح متنوعـة  م   وله يتغيرون  المنتخبين كثيرا ما   األعضاء ألن   ، في الوقت الراهن   ضعيف جدا القانون  

"  فنية لقطـاع الميـاه     وحدات"نشاء  وهناك مقترحات في كل من تعز وعمران إل       . القليل من الدعم بالمهارات اإلدارية    
 الـضعف   اسـتمرار  اآلن بـسبب     مقيـد كذلك فإن التقدم    . جالس المحلية في المحافظات والمديريات    على مستوى الم  

 إدارةومشاركة المجتمعات المحلية فـي      وعالوة على ذلك، فإن الالمركزية       . للهيئة العامة للموارد المائية   المؤسسي  
بأسرع مـا   لقانون المياه   ستكمل اللوائح الداخلية     ت وصى بأن وي. التقنين الناظم نفاذ  إ يمكن أن تساعد في    ةيئالموارد الما 

في " للوحدات الفنية في قطاع المياه      " كما ينبغي تقديم هذا الدعم       النائب العام، وزارة العدل ومكتب    بالتعاون مع   يمكن  
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مليـة   ع اسـتكمال  إلـى الحاجـة    الهيئة العامة للموارد المائيـة       أبرزتوقد  . المياه إدارةفي  الرياديتين  المحافظتين  
ما  تعـديالت حـسب    وإجـراء مركزية حاليا الستخالص العبر     الال اتوحدالم  يتقي إلى   موظفين مؤهلين و  ب الالمركزية

  .م٢٠٠٧ سبتمبر بعثةيه قتضت
    

 تحدي التقنين الناظم
 

، فإن ذلك كما يبدو  في التقنين الناظمالنجاحبعض " الهيئة العامة للموارد المائية " فروع تسجلحيثما 
لتلقي بالغات مجهولة ) ١٧٣رقم (مجاني " خط ساخن"، تشمل إقامة لمجموعة من العواملنتيجة 
 ،وتعبئة وتدريب المجالس المحلية، الهيئة العامة للموارد المائية والمحافظات والتعاون بين  ،المصدر

ولعل هذا العمل  . وإجراءاتهاالجديدة علما باللوائح الداخلية  السكان المحليينحاطةإلوتدشين حملة توعية 
 مصلحة موله ة المائيللموارد ينالحقيقي حماةالحيث أن سكان الريف المحليين هم  من أهمها، األخير

 عليه تكون أنما المفترض  ونعرفي الريف ويبدو أن سكان .مباشرة في معظم مقومات استمرارها
 هناك بعض التصور بأن ثمة أن يبدو األولىوللمرة ، نفاذها إلفي محاولة وإلى أين يذهبون القواعد 
 الخط الساخن أن الهيئة العامة للموارد المائية وذكر رئيس .إتباعها إلى حد ما يتوجب شفافة إجراءات

 خمس سنوات للسيطرة سيستغرقأن األمر "وتقييمه للوضع هو . بالغ في الشهر١٠٠يستقبل أكثر من 
  . " الوضععلى

  
حباطات العملية، فعندما توجهت جمعية مستخدمي المياه  اإل شك عميق، وبعضأيضا، فهناك ومع ذلك

 من أعلى الوادي من خلف كانسبالوادي الكبير إلى لجنة الشكاوى بمجلس الري بلحج قام ) جمعية فالج(
ر المشروع اتصلت بالحفر غيمالك األرض وعندما بدأ .  تحت تهديد السالحوالحسيني والحبيل بدحرهم

  حضرت جهات من الهيئة العامة للموارد المائيةوعاء بالخط الساخن حوض صنجمعية بيت عثرب  في 
 بشكل قاطعوقال أحد أعضاء جمعية مستخدمي المياه .  ثم تواصل من جديدلبعض الوقتوتوقف الحفر 

ال   الهيئة العامة للموارد المائية نبلغ، ولكن ما الفائدة إذا كانتأنيمكننا "" وأضاف  "النظام فاسد "بأن " 
  .". ال يملكون سلطةإنهم":  جمعية مستخدمي المياه ال تثق  في المجلس المحلي أيضا "؟نفاذاالطيع تست

    

 ٢٠٠٦، ديسمبر مناقشات جماعية مركزة: المصدر
 

، ومن لمنظمة التجارة العالميةبما أن اليمن تتفاوض حاليا بشأن الفصل الزراعي : سياسة التجارة الزراعية. ٢٦
إال  في ذلك اإلطار،  وسياسات الدعم تغييرات على سياساته المتعلقة بالتجارة الزراعية ى اجراءال الوصول المرجح

وبما . بعدبموجب االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لم تنفذ على نظام التجارة الزراعية المقترحة  التغييرات نأن 
ياسة متماسكة، أهلية أو ال توجد سوحيث انه  أن القطاع الزراعي ال زال يمتص صدمة الزيادة في أسعار الديزل،

 الشاملبأن تؤجل اإلصالحات الخاصة بسياسة التجارة حتى يوضع اإلطار يوصي أسواق التصدير،  فإنه لتطوير 
  .  في اتفاقية منظمة التجارة العالميةالمقدم المنصوص عليه 

  
 ،ومع ذلك. قوية إلى المزارعين إشارات لديزل اأسعارندرة المياه والزيادات في  ترسل: إنتاجية المياه. ٢٧
فان معظم المزارعين ال يستطيعون ، القاتتوسيع مساحات زراعة للمزارعين فيها باستثناء الحاالت التي يمكن ف

ولكن . استهالك المياه الحد من إلىويحتاج المزارعون . مورد رزقهملهم  تحفظ أن حلول يمكن إلىالوصول 
 انخفاضا في دخل وبالتالي فإنهم يواجهونلكل وحدة من المياه المستخدمة،  لزيادة العائده لدي ال وسيلة ممعظمه
 ونتيجة .ةجعلها غير اقتصاديتقد  مخاطرهاوق فرص السوضعف وحتى عندما تتوفر الحلول التقنية، فإن . المزارع

 بشكل خاص أشد دطر تتهدما لذلك من مخامع  األفول، لخطر ينمعرض فإن الزراعة واالقتصاد الريفي ،لذلك
:   على سبيل المثال- لتحسين إنتاجية المياه الجيدةوتقوم وزارة الزراعة والري بتنفيذ بعض البرامج . الفئات ضعفا

وقد بدأت هذه البرامج تؤتي ُأكلها، لكنها تتوسع . مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ومشروع تحسين الري
هذه  على ، ال يحصلونواألصغر األفقرسيما المزارعين ، واللعظمى من المزارعين في اليمن اوالغالبية ،ببطء شديد
 في توفير مشاكل المزارعين، حيث أن االستثمار دائما فإن هذه البرامج ال تحل ،  وباإلضافة إلى ذلك.البرامج
 حزم زراعية والوصول  طريقعن المزارعإدارة المياه في  بشأن المشورة بتقديم اكون مصحوبي يحتاج أنالمياه 

  .  وبالتالي ترفع الدخول" الدخل لكل قطرة " منكبير حد إلى  أن تزيديمكن التي سواقإلى منافذ األ
 
 

  للمياه ات الموفرةلمساعدة في االستثمارلالطلب  لكنه يذكي – في صعدة يلدغ  الديزل أسعارارتفاع 
 

 قالوا.   استنزاف المياه الجوفية في العالم إلحدى أسوا مشاكل حلول تبحث لجنة حوض صعدة عن
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إلى مترين (سحب الجائر  انخفض معدل ال فقد. أسعار الديزل ساعدتنا كثيرافي الزيادة: "باتبشكل 
في الري الحديث، مع المعدات المدعومة من  المزارعين يكمن خالص أن يرون أنهم   . ")في السنة

أن  والمشكلة هي  .إن المزارعين مستعدون. لتربةقبل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية وا
  ".   ما يقوم به المشروع من أعمالأضعاف خمسة "واكب الطلب، الذي هو ي ان هال يمكنالمشروع 
  ٢٠٠٦،  ٥ صنعاء ديسمبر – مركزة ومناقشات جماعية ني المؤلفتجميع: المصدر

  
 هذا أن التجربةوتبين . منصفبشكل  -ستخدام المياه االحد من مع  الدخل والعمالة  التحدي في زيادةيتمثل. ٢٨

، تقديم النصح الجيد في مجال المياهاالستثمار في توفير : على سبيل المثاليقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير، 
 المزارعين ، تنظيم المزارعين في جمعيات مستخدمي دخل زيادة من شأنه، حزم زراعية المزارعإدارة المياه في 

على المستوى المركزي ومستوى المائية  الموارد إلدارةنهج موحد ، األسواقتعاونيات، تطوير في  أو المياه
  : ويوصي بما يلي. المحافظات الخ

   
 مثل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة برامج لوزارة الزراعة والري أن تركز على ينبغي 

) ب(العدالة ) أ (إلى االهتماممزيد من ال الءوإيبأقل تكلفة  ها سبل لتوسيع نطاقوإيجادومشروع تحسين الري، 
الرصد والتقييم، بما في ذلك ) د(،  لزيادة الدخلالتقنيةالحزم ) ج(،  المياه في المزارعإدارة في المشورةتقديم 
ي في تقنيات الربناء قدرات ضباط اإلرشاد الزراعي وتدريب المزارعين ) هـ(، ورشاديةمزارع اإلالأثر 

 نبغييكما .  المزارعين الذين لديهم خبرة في التقنيات الحديثةقبلالحديثة، بما في ذلك تدريب المزارعين من 
  .برامج وزارة الزراعة والري مع برامج االتحاد التعاوني الزراعي لتوفير المياهتنسق ُ أن

 والسمكي لالستثمار في ج الزراعي من أموال صندوق تشجيع اإلنتازايدةينبغي أن تخصص حصة كبيرة ومت 
وينبغي . ، ربما عبر آلية مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربةةالري الحديثفي وسائل توفير المياه و

 إلدارة مشروع الحفاظ على أوسعأن تمثل عملية إعادة التخصيص لهذه الموارد جزءا من عملية إصالح 
صندوق  هيكلة إعادة من جديد دت وزارة الزراعة والريأك، سبتمبربعثة وخالل . المياه الجوفية والتربة

تحديث االستراتيجية الوطنية  لأولويةرت هذا باعتباره مسألة ذات ا، واختالسمكيتشجيع اإلنتاج الزراعي و
 .شامل للقطاعاللنهج للقطاع المياه 

 كأدنى مستوى طاقهاتوسيع نمع ، على الدواموتدعم  تشجع أن جمعيات مستخدمي المياه والتعاونيات ينبغي 
 . المياهإدارة في

باعتماد   يوصيويتطلب اهتماما عاجال،    العاليةالقيمة للمحاصيل ذات والتصديرية المحلية األسواقتطوير  
             .بين القطاعين العام والخاص الشراكةنهج 

راعة والري ووزارة المياه والري بين كل من وزارة الز ةيئالموارد المابشأن إدارة نهج منسق   ينبغي وضع 
على التخطيط  التعاون على مستوى المحافظة بين كافة األجهزة المختصة بالمياه) أ(والبيئة، وخصوصاً 

 في لجان األحواض  العمل المشترك مع الهيئة العامة للموارد المائية) ب(، الخوالتقنين الناظم  همجوالبر
بين وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للموارد ة بالتعاون  الترتيبات الخاص )ج (،الخوتخطيط األحواض 

، يمكن أن تقوم هيئة تطوير تهامة بكافة أو معظم على سبيل المثال(المحلية   النسبية الميزةعكس  بما يالمائية
 ). مهام الهيئة العامة للموارد المائية في تهامة

 
باالشتراك مع وزارة التخطيط ، المصلحة أصحابتشمل جميع  ينبغي وضع استراتيجية كاملة وخطة استثمارية للري،

وينبغي أن . دعم كبير للبرامج تقديم وذلك بهدف الهيئة العامة للموارد المائية،و والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة
يع اإلنتاج عن السدود وعن صندوق تشج: حسب الحاجة، على سبيل المثالتستكمل هذه االستراتيجية بدراسات خاصة 

 وربط ...الزراعة الخالديزل على  أسعارالزيادات في  اثرالزراعي والسمكي وعن جمعيات مستخدمي المياه، وعن 
ة لتقنيا لمعايير التقييميةاب شفافة فيما يتعلق كما ينبغي أن تكون االستراتيجية. ذلك مباشرة باالستراتيجية الوطنية

وينبغي أن يتضمن برنامج االستثمار ميزانية صندوق تشجيع . ستثمار في السدودواالجتماعية والبيئية لالواالقتصادية 
 القاتالتعامل مع قضية كما ينبغي أن تتناول االستراتيجية أيضا . اإلنتاج الزراعي والسمكي ضمن خطته المالية

 استراتيجية أن الريالمسئولون في وزارة الزراعة و أكد ، ٢٠٠٧سبتمبر في وخالل بعثة التشاور ). أنظر أدناه(
  .لقطاع المياهوالبرنامج االستثماري  االستراتيجية الوطنية الري سيتم تطويرها كجزء من تحديث

  
 ٢٠٠٧سـبتمبر   فـي   خالل بعثة التشاور    كما وافقت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية            

مـدادات الميـاه    إدمـاج   إل إمدادات مياه الريف والصرف الصحي       اريعالتوقيع على اتفاقيات للتعاون لجميع مش     على  
الترخيص لجميـع   وستدامة تخصيص الموارد؛    ة من أجل ا   يئ الموارد الما  إدارةفى  للمناطق الريفية   والصرف الصحى   
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شـحة   و القدرات من حيث    الصعوباتمؤسستين  كلتا ال  وأكدا.  معا ختيار الموقع القيام با اآلبار على الوجه الصحيح ؛ و     
  . خاصة بذلكخطة عملط للقاء إلعداد خطها تالمالية، ولكن القيود الموارد

 
  – توفير المياه الزراعي فييسهم مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة والهيئة العامة للبحوث واإلرشاد 

 كنم مستواها  الم دوناإلنتاجية يبقت  وارتفاع مخاطر السوقالمعرفة إلىولكن االفتقار  
 

وتقع مزرعة مشروع الحفاظ على المياه الجوفية . من طبقات الغرانيت البارزةتشكلت وادي عرفة منطقة جافة 
. نصف مزرعتهلونظام ري بالتنقيط  مزارع أنابيب تلقى .ةإرشاديوالتربة بمحاذاة الطريق مباشرة، وهي مزرعة 

وقد أخبر المزارع فريق الدراسة أن .  مترا١٢٠  إلى٨٠، وقد جرى تعميقه من ١٩٩٠ويعود تاريخ البئر إلى عام 
 مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة،وقال انه يحرص على . هناك بعض النضوب خالل فصل الصيف

.   ساعات٦  في ساعة صار اآلن١٢في يتم وأن الري الذي كان ، %٤٠ بنسبة خفض ضخ مياههويحسب انه قد 
وقد .  حيث كان يوظف سابقا عشرة عمال وأصبح اآلن يوظف خمسة فقط، أيضاةاليد العاملوقد وفر في تكاليف 

ومع .  سلة سابقا٧٠بالمقارنة مع  سلة من الطماطم كل ثالثة أيام ١٠٠وهو يحصد في الموسم . كذلكالغلة زادت 
ية التعامل مع وقال انه قد تعلم كيف ،ه اإلنتاجيةممارسات وال في محصولينمطه ال شيء في أي، فإنه لم يغير ذلك

    .  والخطأالتجربةالري بالتنقيط عن طريق 
    

كجزء من الطريق، يمتلك مزارع آخر بيتا زجاجيا للنبات، دفعت تكاليفه من مساعدة فرنسية  وعلى الجانب اآلخر
اد ويحضر الباحث، الدكتور طاهر من هيئة البحوث واإلرش. الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعيمن مشروع 

 هتزراعوهذا المزارع ممتاز ويقظ وهو في الخمسينات من عمره و. الزراعي في تعز مرة كل عشرة أيام
  ويبيع محصوله بأسعار ،بالتنقيطوالتخصيب  ا بالستيكيامهاد متخدويسوهو يزرع الخيار . ممتازة  تبدو لمحاصيل ل

ويستغرق )   ألف ريال٥٠٠ – ٤٠٠( مرتفعة تهتكلفلكنه يقول إنه لن يستثمر ماله في بيت زجاجي ألن . جيدة
 البالستيكية البيوت آالف نافسي أن انه ال يستطيع من عن المخاوف وأعرب.  جداةالكثير من العمل والسوق متقلب

، يبيت البالستيكالالبرد والرياح مزقت :  والزراعة التقنية ذلك كان لديه بعض المشاكل إلى وباإلضافة. في صعدة 
  . الفطرية باألمراضوأوراق النباتات كانت مصابة  في التربة، ،سلكياتو ،ةخيطيوهناك ديدان 

  
    ني المؤلفتجميع: المصدر

  
لم يحرز أي "  باعتباره محصوالالقاتمعاملة ب" الذي تضمنته االستراتيجية الوطنية المقترح الجريء .القات. ٢٩
، القات في زراعة المياه واإلرشاد في توفير البحوثيمكن أن يؤدي هذا المقترح، على سبيل المثال، إلى و. تقدم

شروع الحفاظ على  تحت إشراف مالقات مزارع في، ودعم توفير المياه  برامج تراخيص اآلبار فيالقات وإدراج
)  الزراعيوالهيئة العامة للبحوث واإلرشاد(أن تقوم وزارة الزراعة والري بوصى يو. والتربة، الخالمياه الجوفية 

والسعي مجلس الوزراء  أعمالجدول  على مستوى " محصوالباعتباره لقاتا" أجندة إحياءب ة المياه والبيئةووزار
  .لقات اإنتاج فيتوفير المياه على شجع ي أنلالتفاق على نهج متماسك من شأنه 

  
  القات باعتباره محصوال

  
جدوى ال هامش على في المتوسط،  مم في السنة٣٠٠ماوية منطقة تحصل على نسبة ضئيلة من األمطارـ حوالي 

 ولم يكن قد.  من جذورها، وكان ينوي بيعها كغروسالقات أشجارقتلع يفي إحدى المزارع كان مزارع . الزراعية
 ٢٠يضخ لمدة ساعتين كل ن آلا: تتناقص بسرعة ةلئالمتضا همياه.  في حياته مرشدا زراعيا منذ أن كان طفالهداش

  .بجوار مزرعته واقفة على الطريق القات ريناقلة تحمل الماء من أجل كانت و".  تنا لمالقاتلوال : "ويقول. يوما
 

وهو من أنواع الشجيرات المتدنية، التي تنتج . المحصول الرئيسيهو أيضا  القاتهي قرية الجنيد، قرية قريبة وفي 
ألحد والمياه جر جزءا من أرضه  يؤأيضاو.  لنفسهالقاتيزرع ه نالتقياأول مزارع وكان .  في السنةثالثة محاصيل

 أنه لم يسمع قط بمشروع الحفاظ على المياه وقال.  ثالثة أرباع المحصولعلى ويحصل في المقابل" لقاتمقاولي ا"
قد يفكر "  ولكنه وجمعيات مستخدمي المياه،الجوفية والتربة وال بالهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي،

لم يشاهد في حياته مرشدا زراعيا، ولكنه تعلم ".  بالقاتمستخدمي المياه الخاصة إلى إحدى جمعيات باالنضمام
السعودية  األسمدة -الكيماويات يشتري .  التجربة والخطأ عن طريق القات من جده، كما تعلم زراعة الزراعة

 أيضاوهناك ".  جميالتعطي لألوراق شكال" كثيرا ألنها  ها، ويستخدم من تعز–ومبيدات اآلفات الزراعية األلمانية 
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 والبطاطا والبابايا والمانجووكان يقوم سابقا بزراعة الذرة الشامية والقمح .  خضراء يكافحها بالرشيرقه
 .  ربحيهاألكثر هو لقاتولكن ا -والطماطم

   
  على عمل، ولذا كانالعثوردرست في تعز ولكنني لم أستطع "مزارع آخر، اسمه نبيل،  شاب غير متزوج، يقول 

وكان من الجيد " .ان يمكن ألي شخص أن يقوم بالحفرحسب قوله، كحتى قبل عامين، . "القاتعلي أن أبدأ بزراعة 
 ماليين ريال لتصل إلى العمق ٩ – ٨يكلف ما بين  ااهظباآلن الحفر صار  حال أيةأن يوقف هذا الحفر، وعلى 

.  يبدو مقتنعا اللكنه"   إليهاوىاشكالم تقدس المحلي فهناك إدارة صغيرة في المجل...  كان هناك نزاعوإذا. المطلوب
  ، لكن هامش الربح ال يكون دائما كبيرا في هذه المنطقة التي تعاني من شحة المياهمربح له القات

 
يدفع . قدر مساحة حقله بحوالي نصف هكتارت مترا، و٥٠ يبلغ طولها حوالي القات صفا من ٨٠مزارع ثالث لديه 

 ساعة، ١٥وتستغرق الرية الواحدة . في مقابل الماء في الساعة)  دوالر أمريكي١٤(يمني  ريال ٢,٨٠٠مبلغ 
من اإلنفاق )   دوالر٨٠٠( رياال ١٦٠,٠٠٠ فقط بواقع أرباحاويصفي . وعليه فإن تكاليف المياه تعتبر باهظة لديه

  ).  دوالر٥٠٠,٠٠٠( مليون ريال ١المقدر بـ 
  

 بما يسمى ،، بل لم يسمعولم يفكر أحد منهم. لري باألتالمرض بالماء بواسطة ا األغمرونيجميع هؤالء المزارعين 
 بالنسبة لهم فالقات.  كأحسن ما يستطيعونأراضيهمومن الواضح أن هؤالء المزارعين يسقون . بالتنقيطالري 

 زراعيا، من أجل  محصوالالقاتوتبدو ثمة حجة هنا العتبار . أي نوع من المساعدةال يتلقون استراتيجية للبقاء، و
 ضمن القاتدراج إلإجراء البحث واإلرشاد الزراعي عليه ومن أجل تقديم المساعدة في مجال إدارة المياه، بل حتى 

 .  برامج توفير المياه مثل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة
  

  .٢٠٠٦ ديسمبر، ٩ بتعز بتاريخ في مزارع القات  و ومقابالت مناقشات جماعية مركزةني المؤلفتجميع: المصدر
 

  
 أمر ال المصلحة أصحابيعتبر الحوار المستمر بين  :تحسين ملكية االستراتيجية الوطنية وتعزيز تنفيذها. ٣٠

إن االلتزام قائم، غير أن التقدم . مناص منه من أجل تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري
فالقيادة المستمرة وعملية صنع القرار من أعلى يعتبران مطلبان . بحاجة إلى المزيد من التعزيزفي عملية التنفيذ 

الحوار على كافة بأن يتواصل وصي وي. ضروريان للتطور الالحق لعملية الالمركزية، وخصوصا في الجانب المالي
ة والبرنامج ة عن االستراتيجيتجسيما على المستوى المحلي، حتى يتسنى رؤية اإلصالحات النا، والالمستويات

كما ينبغي االستمرار أيضا في التصدي .  يتعزز الدعم لتنفيذهاوأنا إصالحات عادلة ومفيدة، االستثماري باعتباره
  .  من أجل إحراز التقدم الالحق في تطوير اإلصالحاتورصدهالمعوقات التنفيذ المحددة ومناقشتها بصراحة و

  
  

  على الفقراء المرويةوالزراعة  في الموارد المائية تحسين أثر اإلصالحات  .ج
 

لقطاع في مجال ل القائمة على االستراتيجية الوطنية ، تحليل تأثير اإلصالحاتفي  عملية تحليل األثرأسهمت. ٣١
 ويلخص .ةياآلثار التوزيع عن طريق تتبع على مختلف المجموعات في المجتمع ،الموارد المائية والزراعة المروية

وعلى وجه الخصوص  إنصافا أكثر بصورة التأثيرات هذه  كيفية تقاسمبشأنويطرح توصيات التحليل هذا ا القسم هذ
  . على الفقراء يجابية االتأثيرات وتعزيز ال ةسلبيال اتتأثيركيف يمكن تخفيف الحول 

 
رض والمياه األقتنون المزارعين الذين يإلصالحات بأن لثر التوزيعي لأل التحليل الذي تم إجراءه يوحي. ٣٢

 أفضلهم كثر نفوذا األكبر و، وبأن المزارعين األمن ال يملكون أرضام حاال من المزارعين أفضل كأصول ثابتة 
 السلبية مع اآلثار من حيث التعامل من ال يملكون أرضاوحاال من المزارعين  الفقراء وصغار المزارعين 

عام يواجهون ارتفاع بوجه  سكان الريف أفقر إلى ذلك فإن وباإلضافة. لإلصالحات والحصول على اإلعانات
االقتصاد على جعل  ساعدستفي إنتاجية المياه  أعالهالمقترحة التحسينات . وانخفاض فرص العملتكاليف المياه 

  . معيشة الفقراءلحماية محددة إجراءات اتخاذ إلى ولكن هناك حاجة  ، ازدهاراأكثرالريفي 
  
  

٣٣ .م الفوري بتحسين العدالة في توزيع اإلصالحات، والسيماباالهتماوصي ي :  
اد الزراعي ، بما في ذلك األبحاث واإلرش المياه الزراعيةإنتاجيهلتعزيز التوسع السريع في البرامج العامة  

 .    للعمالةةكثفمال، مع التركيز الخاص على حزم المحاصيل والبرامج االستثمارية
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سيما مشروع الحفاظ مج اإلعانات المالية العامة، والومعايير الدخول في برااء لصالح الفقرتحسين التصاميم  
 . على المياه الجوفية والتربة والمشاريع الالحقة

 . إعادة هيكلة صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ليوفر تركيزا اكبر لصالح الفقراء 
إلى وسائل االستجابة لذلك  الوصول فرص زيادةتسلسل اإلصالحات حتى يمكن موازنة ارتفاع األسعار ب 

     . السوق إلى الفرص المربحة في والوصولإنتاجية المياه  تحسينوالسيما البرامج الداعمة ل
   

  المؤسسيةوالقيود  معوقات االقتصاد السياسي معالجة.  د
  

 السانحة التي تعتبر سسيةالمؤ الخاصة والقيود والفرص عملية تحليل أثر السياسات على الفقر حللت المصالح. ٣٤
لموارد افي مجال  اإلصالحات نتائج والمستدام لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والمنصف بالنسبة للتنفيذ هامة

 ،االقتصاد السياسيقضايا لمعالجة  ويقدم توصيات تحليلالنتائج هذا القسم هذا ويلخص . المائية والزراعة المروية
  والتغيير في السياساتاإلصالحوتعزيز الفرص لتنفيذ  المؤسسية، ومن أجل تطوير ودالقيمن أجل التغلب على 

 .العامة
  
لحد ا  تحليل االقتصاد السياسي بان كبار المزارعين يمانعون فيشيري" : المعوق الناجم عن كبار المزارعين. "٣٥

في  واإلنصاف لة بالمهام الناظمة األحكام المتصإلضعاف نفوذهم استخداماستهالكهم للمياه، ويميلون إلى من 
ـُولذلك . هم الممثلون لمصالح هذه المجموعة ويبدو بأن اتحاد التعاونيات الزراعية. االستراتيجية الوطنية وصي ي

المياه لدعم االستراتيجية الوطنية لقطاع ) من رئيس الجمهورية وما دونه(شدة القيادة في أرفع مستوياتها بمنا
سيما فيما تنص عليه من صنع القرارات بشفافية والقيام بتوسيع اتحاد التعاونيات الزراعية ي، الوبرنامجها االستثمار
    .  في عضويتهاعرضإلى قاعدة أمن أجل التوصل والحركة التعاونية 

  
الهيئة  أداء بعض فروعها أن بينيو.  القدرة على التنفيذإلىتفتقر الهيئة : قدرات الهيئة العامة للموارد المائية.  ٣٦

 الكثير  :"الالمركزيةنقص " بسبب حاليا محدودةصارت ، ولكن هذه المبادرة على المستوى المحليمكانات اإللديها 
وميزانيه التشغيل للفروع ،  حد كبيرإلىال تزال مركزية والمسائل المالية تزال تعالج مركزيا، من القرارات التي ال 
قد  و الفروع فعال،تمكينبالذي كان قد بدأ ل الهولندي و برنامج التمويى إل تم توجيهها هيضربةضئيلة جدا، وأقسى 

ـُ.  بالنسبة للوقت الحاضرانتهى  بمراجعة برنامجها الخاص " الهيئة العامة للموارد المائية"بأن تقوم وصي وي
خبراء العمل مع   الهيئةأفضل األساليب إلدارةولعل  .ن أجل تقوية فروعها بصورة حقيقيةبالالمركزية واستكماله م

: على سبيل المثال. لتدفقات برنامج شفاف إلزالة حواجز ا ووضع لتحليل تدفق األموال والمعلوماتاستشاريين
 ، وتحسين نظام التقارير النهائيةتحسين عملية إعداد الميزانية وجدولها الزمني لتمكين الهيئة من الوفاء بمواعيدها

وعلى حد سواء، يمكن للهيئة أن تختار أحد فروعها لتطبق .  المرتدة وغير ذلك وتأسيس نظام منتظم للتغذيةالداخلية
 ، بما في ذلكأعالهجميع أسباب ضعف األداء المحددة والعمل على معالجة " للتحديث اإلداري"عليه برنامج كامل 

مساعدة من أجل وينبغي على الحكومة والجهات المانحة أن يقدموا ال. على نطاق واسع القدرات المؤسسية بناء
كما . تنفيذ البرامج ذات األولويةللفروع من أجل  األموالمن   التنبؤ بهايمكنالتي  تدفقاتال  آلية لتقديمإلىالتوصل 

  . الهيئةموظفيأداء   بحوافز مرتبط على إطار أيضا االتفاقوينبغي على الحكومة والجهات المانحة 
     
لم تشارك وزارة الزراعة والـري إال بـصورة          :الوطنية لقطاع المياه  ستراتيجية  وزارة الزراعة والري واال   . ٣٧

هامشية في وضع االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماري، كما أن التعـاون بـين وزارة الميـاه                  
سمكي عن  االتفاق بشأن صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي وال      لم يسفر   و. والبيئة ووزارة الزراعة والري كان ضئيال     

واتفاق التعاون بين وزارة    . زال مستمرا السدود الصغيرة المثير للنزاع ال    فبرنامج  . أي تغيير في األنماط االستثمارية    
فالتعاون : اخذ في التغير  فإن الوضع   ومع ذلك ،    . الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة مر عليه عام من دون توقيع          

ف تعتـر لمحافظات هو في مستوى جيد جدا، وعلى مستوى المقرات الرئيسة           على المستوى المحلي في العديد من ا      
فمشكلة الموارد المائية ال يمكن حلهـا       : كل من وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة، بأن التعاون ضروري          

ُـ . والعكس بالعكس  –. ما لم يصار إلى حل مشكلة الزراعة المروية والدخول الريفية          أن تقوم وزارة   ) ١(وصي   وي
 اسـتراتيجية للـري تكـون مكملـة     على وضعا عزمهالزراعة والري بدعم من منظمة األغذية والزراعة بمتابعة       

والتعـاون الـدولي    لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماري من خالل العمل  مع وزارة التخطيط              
تقوم كل من وزارة الزراعـة والـري        ) ٢(إطار منهجية متكاملة، و     ووزارة المياه والبيئة والجهات المانحة، وفي       

ووزارة المياه والبيئة بتوقيع اتفاقيات للتعاون على المستويين المركزي والمحلي، محددة المهام المناطة بكل وكالـة                
ي وخطـة    استراتيجية الر  م أن ٢٠٠٧ سبتمبرلبعثة   أكدت وزارة الزراعة والري   . وبمجاالت التعاون كل على حدة    

والهيئة العامة للموارد   ،  ووزارة المياه والبيئة  زارة التخطيط والتعاون الدولي،     ومع  باإلشتراك   اناالستثمار ستوضع 
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ـ و.  والبرنامج االستثماري لقطاع المياه    االستراتيجية الوطنية ، كجزء من تحديث     المصلحة المائية، وأصحاب  ت طلب
  .برنامج االستثمارات العام  لتحديث اإلدارة العامة للري  التقنية منالمساعدة وزارة الزراعة والري 

 
أن تقوم وزارة الزراعة والـري ضـمن    من المتوقع   كان  :  إصالح صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي      .٣٨

 ق تشجيع اإلنتـاج الزراعـي والـسمكي،   االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماري بإصالح صندو       
. ولكن هذا لـم يحـدث بعـد        المياه،   إلدارةوتخصيص المزيد من الموارد     ،  والتوجه لصالح الفقراء  إدارته  بتحسين  

ـُو إلصالح صندوق تـشجيع اإلنتـاج الزراعـي        المقترحة    تقوم الجهات المانحة بتقديم الدعم للدراسة      أنوصى ب ي
والهدف من ذلك   . وع األشغال العامة  جارب الناجحة للصندوق االجتماعي ومشر    ، وأن تسترشد الدراسة بالت    يوالسمك

، يقوم بدعم استثمارات إنتاجية     إجراءات شفافة كاملة وقابل للمسائلة    هو صندوق لتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي ب      
 ذلك ينبغـي  أنعلى الهيئة العامة للموارد المائية  تبعثة سبتمبر، شددوفي  .  على مصالح الفقراء   التركيزالمياه، مع   

الهيئة العامة لمشاريع الميـاه والـصرف       وافقت  و،  ضاحو األ لجانو ةيئالموارد الما خطط إدارة   مظله   يتم تحت    أن
 كـررت وقد   .الحكومية للشراكة من اجل التعاون مع المنظمات غير         إطارعلى وضع   الصحي في المناطق الريفية     

ق تـشجيع اإلنتـاج الزراعـي       صندوم التأكيد على إعادة هيكلة      ٢٠٠٧ سبتمبرخالل بعثة    وزارة الزراعة والري  
 .والبرناج االستثماري لقطاع المياه االستراتيجية الوطنيةتحديث واختارت هذا كأولوية ل والسمكي

  
  الريفية المناطق فيالمياه والصرف الصحي برنامج . ٤

 
اطق  المنفيالمياه والصرف الصحي يقيم هذا الفصل األهداف والمكونات الرئيسة لبرنامج إصالح قطاع . ٣٩

الدروس والتوصيات  .لقطاعل وتوصيات تحليل األثر الرئيسية  والتوصياتيلخص من ثم الدروسو  ، الريفية
الشرائح المختلفة من على  اإلصالحاتآثار مسألة تحسين تنفيذ االستراتيجية الوطنية مع تحسين تتعامل بدورها مع 

  .المؤسسيةسي والتغلب على القيود النظر في االقتصاد السيا و، الفقراء منهموالسيما ،السكان
 

  األهداف والمكونات الرئيسة لإلصالحات. أ
 

  الريفيةمشاكل المياه والصرف الصحي في المناطق 
 

 استدامةوانخفاض  هي التغطية السيئة الريفيةفي المناطق في قطاع المياه والصرف الصحي  رئيسيةالمشكلة ال. ٤٠
.  االقتصادية والرفاهاإلنتاجية من آثار على االصحي ، مع ما يترتب عليهالمياه الصالحة للشرب ومشاريع الصرف 

 بشكل ةملحوظالراهنة اآلثار التوزيعيه للحالة و. بشكل خاصسلبية الصحة والمساواة بين الجنسين  على التأثيرات
 نصف اليوم في عادة بصرفسمة أعلى التكاليف، والمتو  الخدماتأسوأأفقر المجتمعات المحلية تعاني من فخاص، 

إلى شراء الماء بعشرة أضعاف أثمانها  جدا الفقيرةوتضطر بعض شرائح المجتمع . الذهاب إلى الينبوع أو البئر
مياه الشرب شراء حيث يتحتم على الفقراء الريفيين المستهلكين . المدفوعة من قبل الطبقات البرجوازية الحضرية
 الذين يبيعون الماء بأسعار مرتفعة السيما في المناطق ناقالتالمن الباعة الخصوصيين، بما في ذلك أصحاب 

في توزيع  آخر لصالح المناطق الحضرية وضد مصالح الفقراء حيزتينظر إليه على أنه  ما أيضاوهناك . النائية
من الموارد المائية والصرف الصحي للقطاع الريفي الذي يقطنه ثالثة %  ٤٨حيث تخصص فقط نسبة الموارد 
  .  السكانأرباع

  
 ، وتسببة المنخفضواالستدامةالتنفيذ في  األداءسوء اتسمت المشاريع الممولة من القطاع العام في الماضي ب. ٤١

 كانت لها  لصالح الفقراءتصمموحتى تنفيذ تلك المشاريع التي كانت . التنفيذ بإعاقة الطاقة االستيعابية للقطاعضعف 
 التكلفة منخفضةوالصعوبة في تحديد التقنية المستدامة  ،تجميع المياهثناء  نوعية المياه أسوءمشاكلها، من حيث 

ال تزال تجر نفسها على لكنها  و، بالماضيتتصلاألسباب التي و. بالنسبة للمناطق الساحلية والمناطق القليلة األمطار
 في ظل وبخاصةالمؤسسية  ضعف البنية تشمل تدني القدرات الفنية والموارد المالية والبشرية، و،الوقت الراهن
سيما وال. السياسي بمعوقات االقتصاد مصحوبة في الالمركزية مترددةالمركزية، وعملية من تراث طويل 

صعوبة ذلك  ويترتب على ، وعرة مع مالحظة أن اليمن بلد ذو تضاريس–المحسوبية، والعوامل الجغرافية 
 .النائيةعات المحلية  بجلب المياه لخدمة المجتمالمرتبطةوارتفاع التكاليف 
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عبر مشاريع  األولفي المقام ، كما أن االستثمار إلى يومنا هذا، يتم الصرف الصحي تلقى اهتماما محدودا. ٤٢
 عن اآلنتسفر حتى  التطوير لم وأنماط حول التقنية وتقاسم التكاليف طويلة المناقشاتال. توفير مياه الشرب الريفية

     .  لمياه المجاري بيئيا اإلدارة المستدامةرئيسية ال تزالالقضية وال.  متسقاالتفاق على نهج استراتيجي
    
وهو وضع وصفه رئيس الهيئة العامة لمشاريع يتسم الوضع المؤسسي بعدد من المؤسسات العامة المتوازية . ٤٣

اريع الممولة والمدارة خارج الوقت ذاته فإن المشوفي . االلتزام والتنسيق والقدراتمياه الريف بأنه أضعف الملكية و
، على سبيل المثال تلك ومستدامةما تكون صالحة  غالبا منذ أمد بعيد، وهي موجودةإطار القطاع العام ظلت 

أو  المستفيدين منها، أوعن طريق المؤسسات التجارية الخاصة المجتمعات ذاتها، تلك  أنشأتهاالتي المشاريع 
ليست مرتبطة بكيانات القطاع العام وتكاد تكون  المشاريع هذه أناال . ها المنظمات غير الحكومية وغيرعمشاري

منجزاتها وقضاياها الفنية والمؤسسية قلما تكون معروفة كما أنه ال ونتيجة لذلك فإن .  مفهومةالشبه معروفة و
لذي يدار من قبل أحد المشاريع الناجحة ا منها،  الجيدةاألمثلة العديد من  الدراسة وجدتو. يستفاد من دروسها

  .القطاع الخاص ويلقى الدعم من قبل أحد المحسنين من قرية البركاني بمحافظة تعز
  
 

  الريفيةالتي تتناول المياه والصرف الصحي في المناطق اإلصالحات الجارية والمقترحة         
 

 إصالحية في مجال ثة محاورلثال االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماري قبوال أحرزت. ٤٤
 إمدادات ، وقد تم التأكيد على هذه بشكل واسع ضمن إحدى استراتيجياتالريفيةفي المناطق توفير مياه الشرب 

الريفية التي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف التي تنتظر  في المناطق  والصرف الصحيالمياه
 الثالثة التي حظيت بها االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه المحاورأما . لرسمي عليهافي الوقت الراهن للتصديق ا

  : وبرنامجها االستثماري فهي كما يلي
 

 ومعايير وضع استراتيجية القطاع،:  وتشمل الخطوات لصالح الفقراء، مع التحيزالسريع في التغطيةالتوسع  .٤٥
والصرف الصحي في المناطق وزيادة تخصيص الموارد لقطاع المياه ؛ التغطية في االستثمار وخطة التوسع السريع

؛ مركزي في الموافقة نظام الو ؛ أعلىإلىتطبيق شفافة من أسفل  االستثمارات التي ستقررها عمليةو؛ الريفية
     . على المشاركةاتشجيعه يتعين حكوميةومنظمات غير 

  
األولوية النخفاض تكلفة التكنولوجيا؛ :  التاليةالخطواتوتشمل ، ومستدامةتقديم خدمات شاملة وميسورة . ٤٦

 ؛ تكون موحدةعلى أن ت المحلية ا المرتكزة على المجتمع الذاتيةواإلدارة على الخدمة الملبية للطلب،  والنهج القائم
النوع وأسلوب مفهوم تعميم  تكون مكتفية ذاتيا ماليا بعد ذلك؛ المستعملين، جمعيات رأس المال األولي أعانه

  . المياه بدعم وترخيص الهيئة العامة للموارد المائيةمصادر وتحديد  ؛الصرف الصحي ةإلزامياالجتماعي؛ 
 

 في الالمركزية التحول إلى ؛" القطاعإلصالحالمكتب المركزي  "إنشاء: وتشمل الخطوات، تحسين التنفيذ. ٤٧
يجب  ة مشتركياتنهجم؛ االتفاق على  المحافظاتفيفروع بتفويض العمليات   الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 

 وتطوير ؛كان ذلك ممكنا حيثما األهلية، اتالمجتمع التعاقد مع ؛ من قبل كافة الكيانات العاملة في القطاعتقيد بهاال
   ) . اإلطارأنظر (مجموعة من اآلليات وينفذ برنامج اإلصالح حاليا من خالل . التقنية المشورةمواد 
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 الريفيةفي المناطق قطاع المياه والصرف الصحي  إلصالحالمؤسسية اآلليات 
 
إطارا عاما  لأللفية اإلنمائية األهدافو لحد من الفقرا استراتيجية تحقيقل  للحكومةةالخطة الخمسيوضعت 
االستراتيجية وتحدد  .الريفية المياه ومرافق الصرف الصحي في المناطق إمدادات  التغطية منلتحسين
استراتيجية قطاع بينما تحدد . نطاق واسععلى  اإلصالحات  لقطاع المياه وبرنامجها االستثماريالوطنية
  . استراتيجية لتنفيذ اإلصالحات الريفية في المناطق الصحيوالصرف المياه 

  
مخصصات (  تخصص الموارد بواسطة قرارات الموازنة الحكومية :هاتخصيصآليات تخطيط الموارد و

ومن (وبواسطة قرارات الجهات المانحة بخصوص المشاريع )  السنويةميزانيةالوالخطة الخمسية 
وتقييم االستراتيجية كما أن مراقبة ) على نطاق القطاعالشاملة منهجية ال  من خالل المحتمل مستقبال

ستراقب التقدم المحرز االستعراضات السنوية المشتركة  والوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماري
   . ، والنفقات والنتائجي تطبيق اإلصالحاتف

  
وزارة التخطيط  نسقتسبينما .  على تنفيذ اإلصالحاتوزارة المياه والبيئةستشرف  : اآلليات التنظيمية
وزارة وستقوم . والخطة الخمسيةالتنمية األلفية أهداف خطيط والتمويل واالرتباطات ب التوالتعاون الدولي

المقترح أصال " صالح القطاعإلالمكتب المركزي  "من بدالو. لميزانية السنوية بتحديد مخصصات االمالية
أما الهيئات .  إصالح القطاعتدابير بتنفيذ الهيئة العامة لمشاريع مياه الشرب الريفيةتقوم أن من المتوقع 

المياه وبرنامج استراتيجية قطاع  ومشروع األشغال العامة صندوق التنمية االجتماعي(العامة األخرى 
تنفيذ المشاريع مع ) ٢(تنسق التخطيط مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف و ) ١( فيتوقع أن الريفية

  . مع االستراتيجيةتمشيا   المحليةالمجتمعات 
  
 .تجميع المؤلفين: لمصدرا

  

 الريفية المناطق في تحسين تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال المياه والصرف الصحي. ب
 

وتم عها خالل الثالثة أعوام الماضية  التي تم وض،استراتيجية المياه الريفية:  القطاعتنسيقاستراتيجية و. ٤٨
 بأن ثمة ٢٠٠٦وأفاد تقرير التقييم المشترك لعام .  لم يتم بعد اعتمادها رسميا،االتفاق عليها على المستوى العملي

ج المياه الريفية فيتم تنسيقها في الوقت الحاضر بصورة غير أما برام. زيادة كبيرة في مخصصات الموارد المالية
استمرار تشتت . ئة متكاف، غير أن النتائج اإلجمالية غيروعلى مستوى المحافظاتمحكمة، على المستوى المركزي 

 )المشاريع العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمدعومة من قبل الجهات المانحة (الجهد بين الوكاالت
كما أن هناك حاجة . معقولة  بأسعارالمأمونةبالفرص المتاحة لسكان المناطق الريفية للوصول إلى المياه ضر ي
ـُ. أو التنسيق بين الجهات المانحة النسجامل   تعديلأولتصحيح  قطاعيةبعقد اجتماع مائدة مستديرة  )١(: وصيوي

تعزيز إعطاء األولوية لالهتمام ب) ٢ (؛ وتنفيذها بسرعةاستراتيجية القطاع، وأن يتم بعد ذلك اعتماد االستراتيجية
 المشاريع ودعم تنفيذها تحديد فيما يتعلق بوالمحافظاتوالبرمجة المشتركة على المستويين المركزي التنسيق 

ذلك  أن يتم ، ويفضل أساليبهاةمئلتنسيق وموا  وسيلةإلىاالهتداء وعلى الجهات المانحة ) ٣( و؛ومراقبة وتقييم أدائها
   .من خالل منهجية مشتركة على نطاق القطاع

 

  
   ال يزال متفاوتاعلى المستوى المحلي الريفيةالتنسيق بشأن المياه والصرف الصحي في المناطق 

 
في بعض المحافظات . قطاع المياهيتولى المحافظ في تعز قيادة عملية تنسيق برمجة كافة وكاالت 

، مع توفر البرامج المشتركة بين الريفية المناطق فيصحي لمياه والصرف الل شراكهتتوفر منهجية 
في محافظات األخرى ترى . كل من الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومشروع األشغال العامة

في تهامة، على سبيل . البرمجة المشتركةنحو والتقدم  لزيادة تعزيز التنسيق ضرورةالوكاالت 
 قامت وكاالت ٢٠٠٦ -٢٠٠٣مياه الريف أنه خالل  األعوام  المثال ذكرت الهيئة العامة لمشاريع 

مع  خزان ماء، غير أن الهيئة لم يكن بوسعها إال إكمال ثالثة من هذه المشاريع ٦٠أخرى بتشييد 
 بأكمله في تهامة الستكمال المشاريع القائمة حاليا، 2007وسيكرس برنامج الهيئة لعام . المضخات

 ألنها أثبتت قد يكون من الضروري التخلي عنهارون، والبعض اآلخر وهناك العديد منها بدأها آخ
  .وكانت هذه الرسالة واضحة"  بحاجة إلى التنسيقهوو مبعثرإن الجهد . "عدم جدواها

  

  .تجميع المؤلفين: المصدر
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 اتخاذ زية في بتطبيق الالمركالهيئة العامة لمشاريع مياه الريفبدأت : مشاركة محلية في الطلبات والموافقات. ٤٩

وصارت المجتمعات والمجالس المحلية قادرة على التعبير عن طلباتها وإظهار الملكية بالمشاركة في القرارات 
قد تحسنت على نحو المؤثرات التي تصب في صالح الفقراء  ومن المحتمل أن تكون. وهذه تحسينات فعلية. التمويل
في نظام الالمركزية لسماع أصوات المجتمعات  واسعأ مجال وثمة. من خالل االنتشار للمشاريع جغرافيا أفضل
 فإن المشاريع تعتمد على قدرات المجتمعات المحلية على الدفع، والتي تعطي األولوية تلقائيا ومع ذلك،. الفقيرة

 لةشموكما أن اختيار المشاريع وتمويلها يخضعان للسياسة المحلية وللقوى الشخصية الم. للمجتمعات األحسن حاال
وباإلضافة إلى ذلك فإن . في عمليات المجالس المحلية والتي ال تحابي بالضرورة الشريحة األشد فقرا أو المعوزين

االستثمار من قبل المجتمع المحلي ، االستثمار من قبل المجالس المحلية ( الثالثة للتمويل والتنفيذ المساراتوجود 
ويكرس . الشديدين والتأخير التفتيت خطورة نطوي علىت) اه الريفر من قبل الهيئة العامة لمشاريع ميواالستثما

ـُ. جانب كبير من برنامج الهيئة لالستكمال التدريجي للمشاريع المتأخرة  تقوم حقيقيةبتشكيل آليات ) ١(وصي وي
ن أ) ٢(ه، و  وتنفيذ)كبيردعم مالي ( تدبيرباالستماع إلى متطلبات الشرائح األشد فقرا وتلبيتها، على سبيل المثال 

  .ه تبسيطيولى االهتمام لتسهيل عملية تنفيذ المشروع و
 

  
   على نجاح مشروع للمياه الريفية بجعارانيساعداإلدارة الجيدة والنفوذ السياسي 

  
في إحدى القرى المزدهرة الواقعة مباشرة إلى شمال جعار في محافظة أبين يوجد مشروع كبير 

 قامت الهيئة ٢٠٠٢وفي عام .  أسرة٤٢٩ريفية ، يغطي نحو حسن التأسيس وناجح لمياه الشرب ال
العامة لمشاريع   مياه الريف بالمساعدة في بناء أحد الصهاريج ، تضخ منه الماء إلى البيوت وربط 

  .البيوت بنظام الصرف الصحي
  

 ٣٠٠وكل منزل مشارك في العقد يدفع مبلغا مقطوعا قدره . ويبدو بأن المشروع يسير سيرا حسنا
وإذا . يال في الشهر، على الرغم من أن الفقراء، على سبيل المثال األرامل، والجوامع فهي معفيةر

تعذر تحصيل النقود من المدارس أو المراكز الصحية فإنهم ينشدون مساعدة الهيئة العامة لمياه 
ض بعض الموظفين بشكل جزئي ألغراعيين ويقومون بت. الريف في الضغط على الوزارات المعنية

 ٥,٠٠٠(ولديهم ما يربو على مليون ريال . التشغيل وأعمال الصيانة وألغراض تحصيل الرسوم
وهو االحتياطي لديهم بالنسبة ألعمال ) وهم يحفظون الرقم عن ظهر قلب( في البنك ) دوالر

 دة، واإلدارة المتشد"القيادة"وهم يعزون نجاحهم إلى . الصيانة غير المتوقعة والستبدال قطع الغيار
  .وحسن التمثيل للمجتمع ومراقبة التكاليف والتمكين

 
ويرأس الجمعية رجل نشط جدا، وهو الشيخ ناصر، وهو قاضي أيضا ورئيس محكمة االستئناف 

وبهذا النوع من القيادة لم يواجه المجتمع أية مشكلة في الوصول إلى المشاريع، وعلى سبيل . بحجة
وبالنسبة لما يتعلق . تربية األغناممية االجتماعي لمشروع صندوق التنالمثال فقد تلقوا دعما من 

.  عبر المجلس المحليلتقديم الطلب "رسمية"ة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف فثمة عمليمشروع ب
غير أن الشيخ ناصر في الواقع عقد اجتماعات بمكتب المحافظ وأصبحت األمور تسير قدما بكل 

  .هدوء
 
  .٢٠٠٦، ١٤بين بتاريخ ديسمبر مركزة، بأ ومناقشات جماعية ني المؤلفتجميع: المصدر

 
ليس ثمة دليل على تشجيع المنظمات غير الحكومية على : على المشاركة تشجيع المنظمات غير الحكومية. ٥٠

األموال العامة للمنظمات غير الحكومية ألغراض  تحويل أيوال يوجد . توسيع أعمالها في مجال المياه الريفية
ـُ. ريع مياه الشرب الريفيةمشا على باعتماد سياسة رسمية لمحاولة تشجيع المنظمات غير الحكومية وصي وي

وبأن تتاح الفرصة للمنظمات غير الحكومية الحصول على بعض ،  المجتمعات المحليةأفقر في، وخاصة التدخل
شاركة بين الهيئة العامة لمشاريع مياه األموال العامة ومن أموال الجهات المانحة كما ينبغي التفكير بأن تتم الم

الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية  رئيس أكدوقد . الريف والمنظمات غير الحكومية
جزء من عملية كتم تطويره  سيالحكومية مع المنظمات غير الشراكةتفاق ال إطارا أن ٢٠٠٧سبتمبر في  البعثة إلى

، على سبيل الحكوميةيمكن للمنظمات غير و .من النهج الشامل للقطاعضيجية الوطنية لقطاع المياه، تحديث االسترات
، الهيئة العامة المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية لمشاريع والتدريب المجتمعية ئةالتعببالمثال، القيام 

 ذلك ينبغي  أن على ت شددلعامة للموارد المائية الهيئة ا.  فقرااألكثر المياه في المناطق إمداداتوتطوير مشاريع 
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 التخطيطتلك التي في طور التأسيس والقائمة أو  األحواض موارد المياه و لجان إدارة  يتم تحت مظله خططأن
  .لتشكيلها
 

 وتديرها هاتمول مشاريع اليمن انجحالعديد من : دعم المشاريع األهلية أو التي بديرها القطاع الخاص.  ٥١
ـُ. مشاريع تجارية خاصةكأو جتمعات المحلية الم هذه المشاريع لوبناء القدرات  البدء توضع آلية لدعم بأنوصي وي

. سيما في المناطق النائية أو المناطق الجبليةتكماال ألعمال التنمية العامة ال اسهاريتطويتم ، وأن ةالخاص األهلية أو
الهيئة  .الحكومية وصندوق التنمية االجتماعي بهذا الخصوص للتعاون بين كل من المنظمات غير السعيوينبغي 

شراكة للتعاون مع ال إطارأن  سبتمبر ثة لبعأفادتالعامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 
 تكون مخططات أنعلى ضرورة الهيئة العامة للموارد المائية  ت، وشدديوضع سوف الحكوميةالمنظمات غير 

   .ضاحواأل ولجان ةيئ الموارد الماإدارة الخاصة متكاملة مع خطط أو األهليةالمشاريع 
  
، كما أن الهيئة العامة ضعيفا كان تكلفة يبدو بأن التحرك نحو التقنية منخفضة ال:تكلفةتقنية منخفضة الال .٥٢

ـُليهوع .النهجمياه الريف لم تكن لها إال ميزة  ضئيلة في هذا لمشاريع   الهيئة بعقد اتفاقية شراكة بان تقوموصي  ي
مع الصندوق االجتماعي للتنمية والمنظمات األخرى من أجل برمجة التدخل المشترك للصندوق والمنظمات غير 

خطها اإلنتاجي بصورة جيدة بينما تواصل الهيئة الحكومية المتخصصة في إتباع أساليب التقنية المخفضة التكاليف 
  .  استخدام اآلبار األنبوبيةالرئيسي بالمشاريع القائمة أعلى

 
   للتنمية في مشاريع ضخ المياهعمل الصندوق االجتماعيلماذا توقف 

 
توفير مياه الشرب مشاريعه   للتنميةالصندوق االجتماعي كرس ١٩٩٩ وحتى ١٩٩٧منذ تأسيسه في عام 

تجارب المكتسبة قاموا ، وبناء على ال٢٠٠٠وفي عام . الريفية على مشاريع الضخ باستخدام اآلبار األنبوبية
وقد برروا ذلك بأن نسب استنزاف المياه بلغت . بتغيير منهجيتهم بالكامل لممارسة فقط مشاريع الحصاد المائي

درجة األزمة وأن العودة إلى التقنيات التقليدية لحصاد المياه هي التي بوسعها ضمان تحقيق توفير المياه 
ريفية الموزعة  نسمة من المجتمعات ال٤٠,٠٠٠ يب المياه لحوالجلن ذلك أ.  التكاليفة والمنخفضةالمستدام

  . هذا النوع من المشاريع الفاشلةحطام  بالفعل  بمليءالمشهد . يعتبر أمرا مستحيالبوسائل ميكانيكية 
  
 مترا ٥٠٠في منطقة مناخه في شلعة بباب العين  قمنا بتمويل مشروع لضخ المياه من تحت األرض بنحو "

ون وكانت التكاليف مرتفعة جدا، ولم يستطع القروي.  قرية ١١ مترا لتموين ١١٠٠الجبل بارتفاع إلى أعلى 
وفي النهاية استولى . وتشاجروا حول من هو الذي سيوظف من قبل المشروع. تحمل تكاليف الصيانة والتشغيل

اآلن باعتبارهم أناسا يقدمون وهم ينظرون ألنفسهم ."  الشيخ على هذا النظام المائي لري حقله المزروع بالقات
وإذا . وحيثما يكون حصاد المياه هو الحل األفضل، فإن صندوق التنمية االجتماعي سيستثمر. تكميليةخدمات 

هذه وجهة نظر . كانت مشاريع الضخ تمثل الحل األفضل فإن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ستستثمر
 إلى أن هذا األمر يتطلب التنسيق والبرمجة المشتركة مع الهيئة  لكنهم أشاروا–صندوق التنمية االجتماعي 

  . وبأن هذا النوع من التنسيق ال وجود له رسميا ال على المستوى الوطني وال على المستوى المحلي. وآخرين
  

ويوفر . ويقوم الصندوق بتوفير المواد التي ال تتوفر محليا وبتقديم خدمات التصاميم والخدمات اإلشرافية
إنه يتحتم على المجتمع بأسره أن يعمل معا "ويقول مدراء الصندوق .  ولكن ليس نقدا–المجتمع باقي األشياء 

ا نظاما للمعلومات الجغرافية من أجل تحديد ولقد أنشأو" ن يتجنب ثقافة التواكلفي هذا المضمار، من أجل أ
خرين من المجموعة االستشارية العاملة في وهم يتقاسمون هذا النظام مع األعضاء اآل. أفضل الحلول لكل قرية

 .مجال المياه الريفية التي أنشأتها الهيئة العامة لمشاريع المياه الريف
 

 .٢٠٠٠، ٥تجميع المؤلفين ، ومقابلة رئيسة ألحد المخبرين، ديسمبر : المصدر
 
اآلن بية للطلب واإلدارة الذاتية األهلية تعتبر المنهجية المل:  المنهجيات الملبية للطلب واإلدارة الذاتية األهلية.٥٣ 

 إلى حد كبير خبرتها في تعبئة المجتمع فككتبيد أن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف قد . بالتأكيد النهج المعتاد
 ومشروع المياه والصرف الصحي في فواليونيسيأما الوكاالت األخرى مثل الصندوق االجتماعي للتنمية . وتدريبه
ـُو. لديهم الكثير من المهارات في هذه المجاالتفنظمة كير وم الريف  في تعبئة  الهيئة مهاراتأحياءب  وصىي

 وعلى جميع وكاالت العمل معا على بناء القدرات .  والتقني والمحاسبياإلداريلتدريب  افيوالمجتمعات المحلية 
مياه والصرف الصحي في الريف من أجل وينبغي إيالء اهتمام خاص بتعلم الدروس من مشروع ال. في هذا المجال

 . جهود موظفيها ومنهجياتها في حشد طاقات المجتمع في منشآت دائمة إذا ما انتهى المشروعدمج
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مع بعض االستثناءات فإن موضوع النوع االجتماعي يبدو وأنه : لنوع االجتماعي والصحة والصرف الصحيا. 54

 الصحي كما يبدو قد تركا جانبا إلى حد واإلرشاديع الصرف الصحي قد أهمل في البرامج الراهنة، كما أن مواض
، ومن كثيفةالمياه المتعلقة باألمراض تعتبر  مشكالت أنغير  .كبير في برامج الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف

ت اتخاذ إجراءا)  ١( بـ ونوصي . المحتمل أن تتنامى، كما تعتبر السبب الرئيس ألمراض ووفيات األطفال
للتركيز على إنعاش هذه القضايا في برامج الهيئة ، بالتعلم سوية مع مشروع المياه والصرف الصحي في الريف 
وصندوق التنمية االجتماعي وآخرين وأن يتم التفكير بجدية حول كيف يمكن التعامل مع قضايا النفايات السائلة 

 ومشروع  المتحدة للطفولة ،األممي اكتسبتها منظمة على سبيل المثال على الخبرات الت بناءوالصرف الصحي، بالب
بالنسبة لقضايا الصحة العامة، ال بد من وجود تنسيق بين ) ٢( و ، وغيرها ؛الصندوق االجتماعيو ؛ سرواس

  . الوكاالت المائية والبرامج الصحية على مستوى المحافظات
  

  
   في تهامةالنوع االجتماعي والصحة العامة في مشاريع المياه الريفية

 
ثم .  كان لديها مشروع ريفي للمياه الشرب منذ حوالي ثالثين عاماةقرية الشعب في مديرية المراوع

 لمشورةاالهيئة العامة لمشاريع مياه الشرب الريف تقديم كان هناك تجديد مكلف للمشروع، وتولت 
اذا ستكون مسئوليتهن  في اللجنة ومأعضاءوسأل فريق الدراسة ما إذا سيكون هناك نساء . للقرية

إن المرأة ليست مشمولة في !! نساء أعضاء؟ ومسئوالت؟ ماذا ؟؟. فجاءت اإلجابة بارتياب. بالتحديد
، ذكرنا فيه بأن المرأة تعتبر مسئولة عن الطبخ والغسل والشؤون خجولوبعد توقف ! المجتمع هنا

عندما تكبر الفتيات الصغار . ون هناكما ترى نحن أمي"أجابوا . الصحية وتعليم لصغار السن عن المياه
 فإن الفتيات يرتدين زيهن الرسمي ، وفى الوقت نفسه" . اللواتي هن في المدارس سوف نفكر في األمر
  .  النظيف والحجاب ويتطلعن عند نهاية الحاجز

    
غون نفايات وهم يفر.  من المياه الراكدة حول البئرالكثير جداوهناك . تعاني القرية من مشاكل المالريا

وسألوا هل يمكن لهذه . البعوضلمنع وأحيانا يضعون الرمل . حفر في المياه القذرة ومياه المجاري
وقد نصحتهم الهيئة  بحفر البيارات بعيدا جدا، لكن هذا . الحفر أن تؤثر على البئر؟ وكانت اإلجابة نعم

 ..األمر لم يرق لهم في واقع األمر، وترك األمر معلقا
  

  ٢٠٠٦ ديسمبر، ١٧، ةبمديرية المراوع  ومناقشات جماعية مركزةني المؤلفتجميع: المصدر
  
  على الرغم من أن الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف والهيئة العامة للموارد المائية: استدامة موارد المياه . ٥٥

ة من  الهيئة العامة للموارد المائية   معتمدالمياهمصادر  إنال توجد أدلة تذكر على ، يقيمان نوعا من التعاون بينهما
 بين  بأن يتم توقيع اتفاقات للتعاونونوصي . مرتفع بشكل مبذر الجافةوبدعم وترخيص منها، كما أن عدد اآلبار 

لهيئة العامة للموارد المائية على مستوى اوالهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 
 الصحي المياه والصرف إمدادات تنفيذ دمجل الريفية جميع مشاريع المياه في المناطق بترتأن   لضمانالمحافظات

 مرخصةن جميع اآلبار وأضمان تخصيص الموارد المستدامة لجميع المشاريع ل ةيئ الموارد الماإدارة في الريفية
 إجراء إلىالضوء على الحاجة لمائية الهيئة العامة للموارد ات سلط، سبتمبرفي وخالل البعثة . على النحو الصحيح

وكنظير للهيئة .  الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفيةقع باالشتراك معااختيار المو
يتعين على الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف أن تقدم المعلومات لبرامج المراقبة والتنفيذ " العامة للموارد المائية  

ية للهيئة العامة للموارد المائية عن المواقع وعن استخدام كافة مشاريع المياه الريفية الحالية العامة منها السنو
صهاريج  شيدت  أن ينبغي كذلك على انه اللهيئة العامة للموارد المائية ا تشدد، سبتمبرفي تشاور و. والخاصة

  . ةضمون مةيئتوافر الموارد الماأن يكون قبل خزانات والشبكات ال
  
نحو التحول إلى الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف تتحرك : الهيئة العامة لمشاريع  مياه الريفال مركزة  . ٥٤

 في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات الالمركزيةوتم البدء فقط في . الالمركزية، لكن الطريق ال يزال طويال
. سوء مزيج المهارات الفروع تعاني من معظم. ستثمار فال زالت مركزية، أما غالبية األموال الخاصة باالواألفراد

وفي الوقت نفسه فإن المعايير الفنية للهيئة .  إلى األعلىصعودا –في اتجاه واحد   حد كبيرإلىوالمعلومات تتدفق 
 برنامج  لالمركزية اهتماما باستكمالالهيئة العامة لمشاريع  مياه الريف تولي ) أ(بأن ونوصي . جداتظل متواضعة 

 يجعل اإلدارية نظام للمعلومات استكمال) ب( لبناء القدرات رافقممع التخطيط الدقيق العلى مدى العامين المقبلين 
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وفي . التعاقدات المجتمعية بشكل أكبراستغالل نطاق ) ج( و  الحقيقيفي الزمنتنفيذ المشاريع  تتبع من الممكن
لجهات المانحة خارج نطاق ريع الممولة من قبل المنظمات غير الحكومية ومن االوقت نفسه نوصي بأن تقوم المشا

الهيئة العامة إمكانية التعاون مع بما في ذلك برصد مخصصات لدعم عملية تنسيق القطاع وبناء القدرات، الهيئة 
تنظيم االجتماعي أو أدنى مثل ال التي تكون فيها قدرة الهيئة مهام أو تعزيز فروعها في اللمشاريع  مياه الريف

نوصي بأن تتفق الحكومة والجهات المانحة على للهيئة العامة للموارد المائية  بالنسبة وأخيرا ف. عمليات التدريب
  . األداء الهيئة قائم على حوافز لموظفيوضع إطار 

 
  الريفيةفي المناطق القدرات المؤسسية مفتاح إدارة المياه 

 
ويبدو أنه ليس لديهم مشاكل في .  المشاركةتوجد لجنة تمثل كافة القرى العشرة بالنسبة لمشروع عجيلة في تهام

 رياال ٤٠ رياال إلى ٣٠وقد ارتفعت التعريفة تدريجيا مع زيادة سعر الديزل من . ولديهم عداد لكل منزل. التعاون
فع، غير أن االستهالك وقليل من الناس يواجهون مشاكل في الد.  رياال حوالي ضعف تعريفة صنعاء٦٠وحاليا إلى 

وفي .  ألف ريال٧٠٠ إلى ٦٠٠يتراوح ما بين  تراكممجيد ولديهم احتياطي . األسعارآخر زيادة في قد انخفض منذ 
 وربما لبناء مكتب  واالستبدالاإلصالحلعمليات  كانوا ينوون إيداع النقود في البنك وتخصيصها ٢٠٠٦نهاية عام 

ل الريفيون بأنهم استطاعوا إدارة المشروع بكفاءة ألنهم تدربوا على مسك ويقو. صغير لالحتفاظ بالسجالت فيه
  .٢٠٠١ الذي ظل يعمل في تهامة حتى عام الهولندي" سرواس"الدفاتر والميكانيكا بواسطة مشروع 

 
  . تجميع المؤلفين: المصدر

  
   المياه والصرف الصحي خدمات في اإلصالحات أثر تحسين  .ج

 الريفيةق على الفقراء في المناط
 
 التوزيعية لإلصالحات بأن المجتمعات األكثر فقرا تجد صعوبات أكبر في الحصول اآلثارتوحي عملية تحليل . ٥٧

وهناك بعض  .انخفاض مستوى الخدمةلقبول  تسوية إلى أو مواجهة ارتفاع تكاليف االستثمار إلىوتميل على الدعم 
، إال أن االرتفاع في سعر  معقولةبأسعار عموما  المياه الريفيةالدالالت أيضا تشير إلى أنه على الرغم من توفر

 ولعل فرص حصول بعض المجتمعات . فقراأكثرمن هم  في استهالك انخفاض أدى إلى األخيرة في اآلونة الديزل
 المجتمعات أفقرت اصو سماع أولكن يمكن القيام بالمزيد لضمان، قد تحسنت بعض الشيءالفقيرة على حاجاتهم 

من خالل  العادلة بعض التحوطات توفر عموماالمجتمعات نفسها . ولكي يحصلوا على التقنية المناسبةحلية الم
 وخاصةهناك خطر على االستدامة وفي المدى األبعد  . بينهم الذين ال يستطيعون الدفعألولئك غير رسمية وسائل

، اإلنصاف على اإلصالحات لتحسين تأثير طلوبماالنتباه إن . كلفةم ية رأسمالعندما يكون المطلوب هو تغيير قطع
  : بما يلي على وجه الخصوص نوصي ولذلك 

  
وربما مستويات أعلى من تقنيات منخفضة التكاليف  الفقراء،  لصالحختياراالمزيد من التركيز على معايير  

 .فقراألشد  لإعانة 
بما في ذلك تفاصيل (ح الفقراء من البرنامج التحيز لصال المشتركة حول كيفية تنفيذ ةيمي التقارير التقوتقديم 

  ) .في المجتمعات والمديريات الفقيرةالمشاريع 
بين الهيئة العامة  المشتركة والبرمجة التنسيق  وتحسينالمنظمات غير الحكومية  مشاركةالمزيد من  

 . المحافظاتلمشاريع مياه الريف والصندوق االجتماعي للتنمية والمنظمات غير الحكومية على مستوى 
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  حالة عزلة زرارير، قرية القلعة:  من اجل المياه  أكثرفقراألدفع يكيف 
  

في القلعة ، وهي قرية فقيرة جدا في وادي رسيان بالقرب من تعز، قامت الهيئة العامة لمشاريع 
صار مائال، ولم  كان على منحدرغير أن البئر ٢٠٠١ – ٢٠٠٠مياه الريف  بحفر بئر في عام 

 كان لكنه –م ١٠٠ حوالي عمق إلى اآخر  الهيئة بئراتحفرف.     المضخةراج باإلمكان إديكن
 والوصالت  المشروع ، على الرغم من أن كافة األنابيب إلى الخزانالتخلي عن وتم. جافا

ورأت الهيئة .  المحلي كن هناك تكلفة على المجتمعتومن حسن الحظ لم . مددت كانت قد المنزلية
.   في المنطقةوالحجر الرملي طبقي من الصخور البركانية تراكبموارد المائية أن هناك العامة لل

وعليه فإن .  مترا من أجل الحصول على إمدادات مستدامة٥٠٠وأن المطلوب أحفر البئر بعمق 
النساء واألطفال يجلبون كميات قليلة من المياه من اآلبار الضحلة، وبعض األسر تشتري الماء 

 هدفعيما  تكلفه، أي عشرون ضعف )٣م/ دوالر٤ (٣م/ريال٨٠٠ة المجاورة بسعر من القري
 .  في الضواحي المتاخمة لكل من صنعاء وتعزاألثرياء

 

 .تجميع المؤلفين: المصدر
  

  ةسسيؤمعالجة االقتصاد السياسي والقيود الم. د
  
 فـي أن     االقتصاد الـسياسي     في رة  مخاطثمة     المنهج الملبي للطلب    أساستعزيز اختيار المشاريع على      . ٥٨

 أن يمكـن    القوية المصالح   حيث أن   ،   الفقراء تلبية احتياجات  بدال من    بالمحسوبيةاختيار المشاريع قد يكون مدفوعا      
 طريقة لمعالجـة    وأفضل. موازية للنفوذ المسارات  ال من بعض    إصرار ال يزال    هناك  يكون أنيمكن  و. هاتفقد فوائد 
في النهاية   و –عنها  لن  المععن طريق تطبيق صادق للعمليات      و،  اتالمعايير والعملي  شفافية   من خالل  هيهذا القيد   

سلطت ، ٢٠٠٧ سبتمبر في  وخالل بعثة التشاور    . الفقيرة المجتمعات   إلى المأمونةعن طريق النجاح في جلب المياه       
 يوصـي و .ذلك رهن المعالجـة  أن الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية الضوء على         

كون التقدم المحرز في    ية، وبأن   يشفافبال مااللتزاوأن يتم   ،  )أنظر أدناه (ا  بمجرد اعتماده  استراتيجية القطاع  نشرتبأن  
   .     وأسبابها اإلخفاقات والى - التي تحققت لإلنجازات مناسبة دعايةإعطاء التنفيذ موضع مناقشة مفتوحة ، مع 

  
يوحي تأخر التصديق على استراتيجية القطاع بأن هناك : لدائرة االنتخابية خلف برنامج واحد لإلصالحتعبئة ا. ٥٩

باستخدام عملية إعادة  ويوصي .أيضا فرصة ه يشكل عائقا ولكنأمرهذا . من النهج مستمرة حول أجزاء شواغل
 االجتماعي ومشروع الصندوقذلك ا في بم( القضايا بين الحكومة والوكاالت لحسمالتصديق المقترحة أعاله كوسيلة 

يمكن للجميع حتى ، المانحةوالجهات  )مشروع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفيةاألشغال العامة و
  .وتوفير التمويل الالزم اإلصالحات إلتمامبسرعة  مضي قدماال
 

الرسالة الرئيسة لتحليل أثر السياسات على الفقر. ٥  
 

قعات الشعب اليمني من االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجه االستثماري، في إنه تتلخص مجمل تو.   ٦٠
وان كان ( على المدى الطويل ستقرت أنطبقات المياه الجوفية لينبغي ف، تنفيذا فعاالإذا ما تم تنفيذ كل اإلصالحات 

أن تزداد،  الزراعية لألغراضالمياه من للعائدات  وينبغي ،) راهنفي الوقت الالحال على مستوى اقل مما هو ذلك 
دخول أن و  ة،مونأم مياه لسكان الريف لكي يحصلوا على ستسنح فرصة  أن ال و، المزارعإيرادات تستقر  أن و

إال أن ، اإلصالحبرنامج وفقا ل  ا،مبكرما يزال وقت العلى الرغم من أن و. محمية ستكونلفقراء اوفرص عمل 
سيما ، والحتى اآلنالمتخذة تدابير  الأساس على -  على الفقرتحليل أثر السياسات يهاإلاالستنتاجات التي خلص 

 أن تتمثل في – الريفية المناطق في المياه إمدادات المياه الزراعية وبرامج إنتاجية الديزل وتنفيذ أسعارالزيادات في 
ستكون متفاوتة على مر الزمن، والتأثيرات  الممارسةفي   ، ولكن النتائجالنظرية من الناحية معقولةهذه التوقعات 

        .  الفئات االجتماعية والمواقع الجغرافيةباختالف فما ستختلغالبا 
  
اآلثار من تقليل ال حد وأقصى إلى اآلثار االيجابية إمكانية تعظيم تأكيد إلىبالفعل التي لوحظت   النتائجتميل . ٦١

البدء يؤدي  سعلى النقيض من ذلك،. تطبققد  اإلصالحاتكاملة من ة الإلى أدني حد، حيثما تكون التشكيل السلبية
 على ،يقترن ارتفاع أسعار الديزللم  على الفقراء، إذا ة سلبيآثاراتترك سمخاطر إلى  هيكل الحوافز إصالح في

 – ينوهذا هو بالضبط ما حدث على مدى العامين الماضي.  في الوقت نفسهأخرى إصالحاتتنفيذ ب ،سبيل المثال
 اإلصالحاتفإن  لذلك، ونتيجة. اضيتعوتشكل  أناستجابة يمكن ها  لكن معظم الناس لم تتح ل،ارتفعت األسعار

 ،الريفياالقتصاد في  الكسادطر اخمقابل متوفر المياه ولكن في أن  اآلنيمكن حتى المشمولة باستراتيجية القطاع 
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ومن الواضح أن أفضل أسلوب لتنفيذ االستراتيجية  .مهدخلعلى للفقراء وفرص العمل طر على اخالموبوجه خاص 
 .هو أن تنفذ كحزمة إصالحات متكاملة

 
، المياه لقد ارتفعت األسعار، وتم توفير بعض . قضايا هامةدعم الو اإلصالحيةوالتدابير  اتجرعال تسلسل إن .٦٢

ستعادة انتاجية من أجل لإل) ضخمة( لعملية دعم ضرورةواآلن هناك .  تأثيرات سلبية على الفقراءوهناك
  . االجتماعي للسياسات المائية على الفقراألثروهذه هي أهم رسائل تحليل . المداخيل

   
 الخطوات الالحقة. ٦

 
 المترتبة على اآلثارتقييم  قيمة عملية الشركاءالسياسات المائية، أكد   أثرتحليلدراسة عملية طوال  .٦٣
،  التحليل وكان هناك حماس لالستمرار في عملية. على التنفيذلح الخاصةالقيود التي تفرضها المصاوصالحات اإل

يادات القكانت أعلى  إذاأنه  وأصر العديد من الشركاء. قمة الهرم إلىرسائل ال  بعثإلى الحاجة حولوخصوصا 
  . يتغير الكثيرأن يمكن فحينئذ ، اإلصالحات تنفيذ لمناصرة ة ومستعدةمقتنع

  
إنها .  األثر إلى فتح مدخل متواضع للولوج إلى تلك العملية التي يحصل بها االقتناع الراسختسعى عملية تحليل .٦٤
 ." شفافشكلعلى باأل إلىلنهوض بها ايحدد القضايا على ارض الواقع و، الذي المصعد" أحد المعلقين  الحظكما

 ها ولكن،صغيرةأنباء " نقل تأن  ينبغي أن تكون قادرة على  األثرعملية تحليلأن : نفس المعلقل ،أخرى وبعبارة
 تنفذ على المستوى  أن تتخذ بحيث، حينلقرارات المتعلقة بالسياساتلحتى يمكن ، "ياتمستوال أعلىلى ، إمدمره
إن المطلوب اآلن زج األمة اليمنية في خضم : وقال. رضاألالنتائج على ، بتحسين الواقع، تحدث أثرا في األدنى

مارس في شهر " ورشة االرتداد"بدأت هذه العملية مع بداية وقد ". صول على قوة النيرانللح"، والمناقشة الدراسات
عدد كبير جدا من وقُدم .  عليهاصودق و، ونوقشت، قدمت النتائج والتوصيات الرئيسية لهذا التقرير، وفيها٢٠٠٧

، هناك  من ذلككثراأل. ملخصالتعليقات والتوصيات األخرى، وقد أدرج العديد منها في التقرير النهائي وهذا ال
، إلبالغ الحوار المتواصل حول السياسة العامة بالمستجدات حول  العامةوالمناقشةالتحليل تشجيع للمزيد من 

  .   وتنفيذهااالستراتيجية
 

  واسع حولها وملكية أهدافهاتفاهميمكن الستراتيجية القطاع أن تصبح فعالة إال إذا كان هناك ، ال وبوجه اعم .٦٥
 سكان الريف الفقراء مقتنعون بأن إلىمن صناع القرار نزوال ابتداء  المصلحة أصحاب كان جميع وإذا ووسائلها،
. ، وهذا يتطلب أن تكون مفهومةأساسهاالتصرف على وتحتاج االستراتيجية إلى .  قطاع المياه مفيد ونزيهإصالح

تحليل أثر  إليهاالنتائج التي توصل . استراتيجية هي بقدر ما عملية التعلم منقدر مشترك ،  أساسا االستراتيجية
، ولكن على مستوى المحافظات والمستوى المحلياالستراتيجية هناك بعض المعارف من السياسات  تدل على أن 

 أصحاب إلشراك"قائمة على االستراتيجية خطة ويوصي ببلورة .  المصالح أكثر بكثيرأصحاب إلشراكهناك مجاال 
 كبار صانعي القرارات ، أعلى سلطة من( القمة إلى رسائل موجهة رفع التركيز بشكل خاص على مع " المصلحة
على مستوى المحافظات  الشأن الرئيسيين أصحاب إلى، ) ، ومجلس الشورى ، وكبار رجال الدينالبرلمانيةواللجان 

 على  هذه الرسائلإلبالغ الهامة توتمثل لجان األحواض  إحدى القنوا. وما دونها، والى سائر السكان والمديريات
  . المستوى المحلي

  

ذلك  المصلحة أصحابكما يرى مزيد من التحليل بأيضا بان تستكمل استنتاجات عملية تحليل األثر  نوصي .٦٦
في  اجهدالوزارة  طلقت بأن نوصي وأخير، فإننا .  على الفقراألثرمن خالل توسيع تحليل ضروريا، وخصوصا 

 في االستراتيجية الوطنية لحملها على  حاليا التي لم تشاركاألطراف الثنائية والمتعددة المعونةالت  مع وكاالتواصل
  .سيما   الوكاالت من منطقة الخليجوال، االنخراط

  

وتصحيحها، وتم  باستفاضة وتوصيات تم مناقشتها تكل ما سبق تحليال، ٢٠٠٧خالل بعثة شهر مارس . ٦٧
التوصيات  "  عليها في المرفقاإلطالع، والتي يمكن  واإلجراءاتمن التوصيات " مرجعيهقائمة "االتفاق على 

تنفيذ حول  ٢٠٠٧وخالل بعثة سبتمبر ". المصلحة أصحاب الرئيسة لعملية تحليل أثر السياسات على الفقر وردود
 هذه التوصيات ، أهميةعن  مجددا المصلحة أصحاب عبر ، في إطار النهج الشامل ودعم قطاع المياه األثرتحليل 
 هذه بأن تشكلونوصي  . االستراتيجيةتحديثو النهج الشامل للقطاع  تنفيذها من خالل مخطط إلى الحاجة واوأبرز
. التوصيات، على سبيل المثال من خالل عملية التقرير التقييمي المشترك   لرصد التقدم المحرز بشأن أساسا القائمة

  . االستراتيجيةتحديثفي إطار النهج الشامل واع المياه ودعم قطوأن تفعل التوصيات من خالل 
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 المصلحة أصحاب على الفقر، وردودأثر السياسات التوصيات الرئيسة لعملية تحليل : ملحق

  التوصيات  لمتابعتها   المصلحة أصحاب مقترحات

الوكاالت اليمنية  بنشر رسالة  وغيرها من تقوم الوزارة و
السياسة لمحافظات وعلى المستوى االستراتيجية على مستوى ا

 وزارية مشتركة يرأسها رئيس الوزراء لجنة عبر (العامة
لجان األحواض  ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تضم و

ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري ووزارة الحكم 
  .) المحلي

  الذي يظهر معرض الطريق االستراتيجي
ز نشرها  على  استراتيجية القطاع  ويعز

  مستوى المحافظات 
   

  مخطط دراسة الحوافز تحليل السياق مضافا إلى 
التحليل الكمي مضافا إلى مخطط الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 

  لجرد قطاع المياه والصرف الصحي الريفي
أمكانية  تطبيق تحليل األثر في قطاع المياه والصرف الصحي 

 الحضري   

          نة لعملية تحليل األثرالمتابعة الممك

    
 دعم اتلمتابعة مخطط) ٢٠٠٧سبتمبر  (المصلحة أصحاب المشاورات مع اعليهادقت  ص–الري /  المياه الجوفية - أ

  االستراتيجيةتحديث  نطاق القطاع، و  نهج ،قطاع المياه

 التوصيات   لمتابعتهاالمصلحة أصحابمقترحات 

    الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها االستثماريتحسين تنفيذ االستراتيجية . ١
ستنظم الهيئة العامة للموارد المائية ورشة عمل ، واجتماع مائدة  مستديرة  -

 لمواصلة تطوير ةالدروس المستفادللجان األحواض ونقل نماذج مختلفة لتقييم 
  .للجانا

عاون اليمني التب ةمشروط- للتعاون التقني دراسة األلمانيةالوكالة  ستجرى  -
  ،  ٢٠٠٨ الممارسات في  ألفضل-
التنسيق والتوافق بين مختلف  ستقود الهيئة العامة للموارد المائية -  

 اإلنمائي برنامجالو  للتعاون التقنياأللمانيةمن الوكالة  المساهمات المقدمة
لبرنامج التعاون التقني لقطاع )  SIWI (وغيرهالألمم المتحدة والبنك الدولي 

  اهالمي

 
 :لجان األحواض

 الممارسات أفضل ودراسة رصد -
 ةيئ للموارد الماالمتكاملة اإلدارةمجموعة (
  ) فريق استشاريأو
"  الهيئة العامة للموارد المائية " دور -

  . حاسم
   
  

 دعم تبادل الخبرات عبر جمعيات الهيئة العامة للموارد المائية ستواصل -
الدراسية، وتنظم حلقة عمل، واجتماع مستخدمي المياه من خالل الزيارات 

 ريتقر للجمعيات ونماذج مختلفة مائدة  مستديرة في األشهر المقبلة لتقييم 
 أفضل بشأن  ) للجمعيات الممارساتأفضلدراسة الخطوات التالية  مثل 

  .الجمعيات  مواصلة تطويرإلى ةالسبل لنقل الدروس المستفاد
  الممارسات أفضلدعم دراسة إلى لتقني  للتعاون ااأللمانيةالوكالة  سعىت -
  )٢٠٠٨ربما في (
 المؤسسي الطابع وإضفاءالجمعيات  ةدراس تدعم وزارة الزراعة والري -

 تكون جزءا من استراتيجية الري والخطة االستثمارية أنالتي ينبغي عليها  و
    )أنظر أدناه(

 
    

  :جمعيات مستخدمي المياه
ة مجموعة اإلدار( ودراسةرصد ،  -

)  فريق استشاريأو المتكاملة للموارد المائية
 الجمعيات، وشروط نجاحهالتطوير تصنيف 

  منهجية إلنشائها ودعمها  و
    

تحدد الهيئة العامة للموارد المائية الحاجة للتنفيذ بالتعاون الوثيق مع المجلس 
  .المحلي والجهات األمنية

  
 الرائدين على مستوى تدعم الهيئة العامة للموارد المائية المشروعين

  المحافظات فقط 
  

 الالمركزية إلكمال الحاجة تسلط الهيئة العامة للموارد المائية الضوء على 
الستخالص العبر القائمة مركزية الالوحدة ال  مع موظفين مؤهلين وتقيم 

   تعديالت حسب االقتضاءوإجراء

    المهام الناظمة
اك  باالشترالمياهولوائح  قانون  صياغة  -

   مكتب النائب العام ؛ ووزارة العدل مع 
  المشروعين الرياديين في إدارة دعم -

  عمران / تعز  بالمياه 
  
  

االقتصاد  /  التجارة تطوير؛  وتقترح )أنظر أدناه (  توافق  وزارة الزراعة 
،  مثال عن طريق المشاريع الصغيرة  للحرف اليدوية  قطاع الزراعةخارج 
     للنساء

 

  :  التجارة الزراعية سياسة
حتى يتم تأجيل إصالحات السياسة التجارية 

    منظمة التجارة العالميةإطار علىاالتفاق 
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 وزارة الزراعة والري من البنك الدولي نشر دراسته طلبت
  عن القات 

 إلىاستنادا مراقبة إنتاج القات  خالل السنوات العشر القادمة  
   ٢٠٠٧  البرلمان عامأصدرهالقانون الذي 

   

  : معاملة  القات  كمحصول
الهيئة العامة  للبحوث ( + تقوم  وزارة الزراعة والري 

 جدول إحياءووزارة المياه والبيئة )  واإلرشاد الزراعي
على مستوى مجلس الوزراء )  القات  كمحصول (أعمال

على نهج متماسك لتوفير   التوصل الى اتفاقإلى سعىتو
           القاتإنتاج فيالمياه 

  
   وافقت وزارة الزراعة والري  -
وزارة الزراعة و الري  بإعداد  مقترحات استثمارية   أعدت -

 مع وزارة التخطيط والتعاون ستعملتحسين الري  ولزيادة  
الدولي ووزارة المياه والري منظمة األغذية و الزراعة  

  .لوضع إستراتجية  للزراعة  المروية 
ن  لدراسة  المحفز  المخطط  ومن  مستشارير   تم أاختيا-

  المزمع دراسة  الشروط المرجعية. المتوقع أن تبدءا الدراسة 
 مؤثرات  االرتفاع األخير  في  سعر تعديلها  بالسيطرة على

  .الديزل 
   

  :إنتاجية المياه    
تقوم وزارة الزراعة و الري  برفد كل من مشروع الحفاظ 

ومشروع  تحسين الري  بـ على المياه الجوفية  والتربة  
 في المشورة)  ب( ؛ اإلنصاف التركيز على مزيد من) أ(

 التقنيةالحزم ) ج( ؛إدارة المياه على مستوى المزرعة
  الرصد والتقييم ، بما في ذلك أثر ) د(لزيادة الدخل ؛ 

 بناء القدرات لموظفي ) هـ(و  ؛  اإلرشاديةالمزارع
مته ئلري الحديثة ، وموا ، والمزارعين في تقنيات ااإلرشاد

       ) برامج توفير المياه (مع اتحاد التعاونيات الزراعية

توافق  وزارة الزراعة  على  اإلصالحات  و وتعد دراسة    
قرار  مجلس الوزراء  بإعادة هيكلة  صندوق  . بخصوصها  

  .كي موجودا فعالتشجيع اإلنتاج  الزراعي و السم
  
  

  والسمكيتشجيع اإلنتاج الزراعي   صندوق  إصالح إدارة 
المزيد من االستثمار في  توفير المياه  والري الحديث 

لى سبيل المثال  آلية  مشروع الحفاظ على  المياه  ع(
  ) الجوفية  والتربة 

  وافق علية  أصحاب المصلحة   
  

دعم جمعيات  مستخدمي المياه  والتعاونيات  للتوسع   
  الموارد المائية على أدنى مستوى من إدارة

   وزارة الزراعة و الري  للتعاون مع القطاع الخاص تسعى
 

  من أجل االهتمام  باألسواق المحلية وأسواق التصدير 
توجه لصالح الفقراء  وشراكة  :  محاصيل عالية القيمة 

 . خاصة -عامة 
التوقيع على اتفاقية التعاون بينها تؤيد وزارة  الزراعة و الري 

  .المياه والبيئة ووزارة 
 

:    الري/المنهجية  المتالئمة مع إدارة الموارد المائية  
)   أ(: وزارة  الزراعة و الري  ووزارة المياه والبيئة 

عمل مشترك  مع ) ب(تعاون على مستوى المحافظات؛ 
تعاون  بين وزارة )  ج(الهيئة العامة للموارد المائية 

   المائيةالزراعة  والهيئة العامة للموارد 
. توافق وزارة الزراعة والري وتدعو إلى دعم المانحين 

االستراتيجية  تحديث في إطارستراتيجية ال ابلورة وسيتم 
تحديد الحاجة إلعادة هيكلة قطاع الري الوطنية لقطاع المياه 

االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وفق النهج لكي تتالءم مع 
 الزراعة والري الحاجة شخصت وزارة. على نطاق القطاع

إعادة هيكلة قطاع الري للتواؤم مع االستراتيجية الوطنية إلى  
 تقديم إلى، ويدعو  االستراتيجيةتحديثل بالنسبة أولويةباعتباره 
برنامج   لتحديثاإلدارة العامة للري   من قبل التقنيةالمساعدة 

     االستثمارات العامة 

 على الشفافيةشمل وت  روخطة االستثمااستراتيجية  الري  
صندوق  تشجيع اإلنتاج الزراعي  إصالح  السدود و 
 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي   وتبلور والسمكي

برنامج الدعم  (المصلحة  وأصحاب، ووزارة المياه والبيئة
باالستراتيجية الوطنية رتبط ارتباطا مباشرا تو() الكبير

  ).لقطاع المياه 
  

  
 التوجه لصالح الفقراء بموجب اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه   / ة تحسين  العدال .٢

 التوسع السريع  في البرامج العامة إلنتاجية المياه  في   .المطلوب إجراء المزيد من المناقشة   
  الزراعة 

دخول للبرامج  تحسين  التصاميم  لصالح الفقراء ومعايير ال  تقوم وزارة الزراعة و الري   بتفحص القضايا 
  +) مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة ( المدعومة 

ستوظف وزارة الزراعة والري  مستشارا مستقال  للقيام 
بدراسة  إصالح  صندوق  تشجيع اإلنتاج الزراعي  

  ) انظر أدناه (  والسمكي  

 إعادة هيكلة  صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 
  .  مصلحة الفقراء للتوجه  أكثر نحو

 المطلوب  بذل جهود متناغمة  من قبل الحكومة و الجهات 
المانحة  من أجل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للقطاع كحزمة 

على سبل (   إصالحية انفرادية ت ال كإجراءاتإصالحا
المثال موازنة زيادة سعر الديزل  بالدعم  لإلنتاجية المحسنة 

  ) للمياه

توازن ارتفاع األسعار  بزيادة  : ات  تتابع اإلصالح
  الوصول إلى  اآلليات المناسبة 
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  النظر في االقتصاد السياسي  والمعوقات المؤسسية
  لمتابعتها   المصلحة  أصحابمقترحات لتوصيات ا

  معوقات اإلطار األوسع 
)  من رئيس الجمهورية( أعلى مستوى  حث القيادة  على 

  دعم اإلستراتيجية  ي   
 سيع  اتحاد التعاونيات  الزراعية والحركة التعاونية  تو 

  .الستيعاب  قاعدة عريضة من  األعضاء  

   
والحصول االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه   تعزيز صورة 

 من خالل لجنة مشتركة بين الوزارات اعلى الدعم لتنفيذه
وزارة التخطيط  والتعاون  +  يقودها رئيس الوزراء (

المالية  ووزارة  وزارة المياه والبيئة  ووزارة الدولي  و
  ) اإلدارة المحلية

  : قدرات الهيئة العامة للموارد المائية 
إعادة النظر واستكمال تحولها إلى الالمركزية  وتعزيز قدرات 

  .الفروع 

توافق  الهيئة العامة للموارد المائية  وتدعو الجهات المانحة 
  للدعم    

  :اإلستراتجية الوطنيةوزارة الزراعة و 
ويشمل (تطور وزراه الزراعة والري إستراتيجية الري  

 ذلك الشفافية في السدود وإصالح  صندوق  تشجيع  
الذي يعتبر مكمال ) نتاج الزراعي والسمكيإل

تخطيط الوطنية، وذلك  مع وزارة ال  تراتيجية االاس
ة  والهيئة العامة للموارد المائي ووزارة المياه والبيئة 
   .ةمنهجية متكامل  والمانحين وفي إطار 

تقوم وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة بالتوقيع  
،  )على مستويين المركزي والمحلي(على اتفاقية تعاون 

  .محددة المهام  المناسبة  والتعاون 

 توافق وحددت هذه باعتبارها واحدة من االولويات الوزارة 
من أجل  تراتيجية الوطنية لقطاع المياه االستحديث  لالرئيسية

كال    أعاله انظر بلورة منهجية شاملة على نطاق القطاع 
  النقطتين أعاله 

   إصالح  صندوق  تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 
صندوق نحو أتباع  إجراءات  الدراسة ستوجه  إصالح  ال

 المياه لدعم لالستثمارات في إنتاجية والمسألة الكاملة واشفافة
  .والتشديد على تحقيق  مصالح الفقراء 

ستدرج الدراسة ضمن تحديث االستراتيجية للمنهجية الشاملة 
  للقطاع 

  
لمتابعة ) ٢٠٠٧سبتمبر  (المصلحة أصحابمصادق عليه من قبل المشاورات مع  - في المناطق الريفية الصحيالمياه والصرف  – ب

  قطاع واالستراتيجية الوطنيةالشامل لل والنهج مخطط دعم قطاع المياه
  

    لمتابعتهاالمصلحة أصحابمقترحات   التوصيات 
  تحسين تنفيذ اإلستراتيجية . ١
    : إستراتيجية القطاع و التنسيق 

على اجتماع مائدة  مستديرة  للقطاع  للتصديق 
  وتعديلها من أجل التنفيذ العاجل / اإلستراتيجية

  
   

  ريف وافقتالهيئة العامة لمشاريع مياه ال
 هولندا وافقت مقترحة بأن  ذلك  يمكن إنجازه من خالل 

  .اجتماع خاص للمجموعة العاملة  لقطاع المياه الريفي
   .٢ويمكن طرحة أيضا  للتقرير التقييمي المشترك  

   
على المستوى   (تعزيز التنسيق  والبرمجة  المشتركة

عم لتحديد  المشروع ،  د) المركزي و مستوى المحافظة 
التناغم  والموائمة  بين +  التنفيذ ، إنجاز المراقبة و التقييم 

  ) .على سبيل المثال النهج الشمل للقطاع(الجهات  المانحة 

وافقت علية  الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والحكومة 
  الهولندية

  :المشاركة المحلية  في تقديم الطلبات والتصديقات 
تلبية متطلبات أفقر الناس آليات حقيقية لالستماع و 

  ؛  )إعانة  أكبر:  مثال(
  االهتمام  بتبسيط إجراءات تنفيذ المشروع 

لدى الهيئة العامة لمياه الريف  برنامج  معايير  لصالح  
  الفقراء 

تقترح البعثة أعداد تقرير  يركز على الفقر والنوع  
موضوع محتمل ( االجتماعي  ضمن  برنامج  الهيئة 

  ).ندية للدراسة الهول
  

  لمتابعتها  المصلحة أصحاب مقترحات  التوصيات 
القطاع الخاص،  تشجيع  / دعم مشاريع المجتمعات المحلية 
تحت مظلة خطط إدارة   مشاركة المنظمات غير الحكومية
  : الموارد المائية ولجان األحواض

تبني  سياسة رسمية لتدخل المنظمات غير الحكومية  
وتمكينهم من ) شد فقراخصوصا  في المناطق األ(

  .الحصول على التمويل الحكومي ومن المانحين 
دعم  البدايات  وبناء القدرات للمشاريع األهلية أو  

وخصوصا في المناطق ( الخاصة  لتكميل الجهود العامة 

مشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الهيئة العامة ل 
 للتعاون مع إطار شراكة وافق على وضع تالريفية  

 ، على سبيل المثال ، التي -.الحكوميةالمنظمات غير 
 لمشاريع هاوتدريبللجماعات األهلية  ئةالتعببالقيام يمكنها 
   فقرااألكثر، وتطوير مشاريع مياه في المناطق الهيئة
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  لمتابعتها  المصلحة أصحاب مقترحات  التوصيات 
والعمل مع  المنظمات غير الحكومية  )  الجبلية النائية

  . وصندوق التنمية االجتماعي 

   :لبية للطلب، اإلدارة الذاتية للمجتمع المحليالمنهجيات الم
إنعاش الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف  لمهارتها  في تعبئة 

  .المجتمعات  وفي  التدريب اإلداري والفني  والمحاسبي 

توافق الهيئة على الشراكة التعاونية مع صندوق التنمية 
االجتماعي و مشروع المياه والصرف الصحي في الريف 

إدارة األشغال العامة والمنظمات غير الحكومية لتعبئة و
 .  المجتمعات وبناء قدراتها ولكن تطلب دعما ماليا من المانحين

  :استدامة الموارد المائية
والهيئة العامة بين ) مستوى المحافظات(اتفاقات التعاون  

 إلدماج) ١( لجميع صعيد المشاريع للموارد المائية 
  الريفية المناطق في الصحيصرف  المياه والإمدادات
 من اجل ضمان تخصيص الموارد ةيئ الموارد الماإدارة

سليم  الصيرختال) ٢(، الهيئةمشاريع  المستدامة لجميع
قع باالشتراك مع ااختيار المو) ٣(جميع اآلبار ؛ و ل

  الهيئة العامة للموارد المائية 
 قبل  والشبكات بناء الخزانات والصهاريجيجوز ال  

    ئيةأمين توافر الموارد المات
الهيئة العامة لمشاريع المياه والصرف الصحي في  

  المناطق الريفية 
 للرصد  الهيئة العامة للموارد المائية برنامجإبالغ تواصل 

 في  ئيةقع واستخدام الموارد الماا الموحول السنوي  تنفيذالو
   ) العامة والخاصة(مشاريع الهيئة جميع 

ة لمشاريع المياه والصرف الصحي في المناطق الهيئة العام
 هذه أن على تاوافقت والهيئة العامة للموارد المائية الريفية 

ات القدرد على   قصوى، ولكن هناك قيوةولويأالتوصيات هي 
      واألموال 
  .لالجتماع  لوضع خطة عمل مناسبة انططختن االوكالت

  
   

  :  العامة النوع االجتماعي والصرف  الصحي والصحة 
الهيئة العامة لمشاريع المياه أحياء  التركيز على برامج  

التعلم مع برنامج (والصرف الصحي في المناطق الريفية 
توفير المياه والصرف الصحي في الريف و صندوق 

 بوضع  أفضل  المنهجيات   النظرو) التنمية االجتماعي
التي تعكس الظروف والصرف الصحي لنفايات المياه 

اصة بكل من السياق المحلي ، واالستفادة من خبرات الخ
  .ن وآخرواالجتماعي؛ الصندوق سرواساليونيسيف ، 

لتنسيق على مستوى المحافظة بشأن القضايا الصحية ا 
  .بين الوكاالت المائية والبرامج الصحية

توافق الهيئة العامة لمشاريع توفير مياه الشرب الريفية أنظر 
اسة المقترحة وعلى منهجية المشاركة في النقاط أعاله على الدر

  .التعبئة االجتماعية وبناء القدرات
  
   

  :ال مركزية الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف 
  :نوصي أن تقوم الهيئة) أ( 
التخطيط (استكمال الالمركزية خالل العامين القادمين  •

 ).وبناء القدرات
 حينه وذلك للتتبع فيتأسيس نظام للمعلومات اإلدارية  •

 .لمسائل تنفيذ المشاريع
 .استغالل المجال لتوقيع المزيد من العقود المجتمعية •
نوصي بأن تقوم المشاريع الممولة من قبل المنظمات ) ب(

الغير حكومية والجهات المانحة خارج إطار الهيئة بدعم 
التنسيق القطاعي وبناء القدرات تحت مظلة خطط إدارة 

واض ويشمل ذلك التعاون الموارد المائية ولجان األح
والتعزيز لفروع الهيئة العامة لمشاريع توفير المياه الريفية 
في وظائفها ذات القدرات المتدنية على سبيل المثال تدريب 

  .المنظمات االجتماعية

م ٢٠٠٩تنص خطة الهيئة على استكمال الالمركزية بحلول عام 
اق مع لكنها بحاجة إلى بناء الطاقات بصورة مكثفة واالتف

  .وزارة المالية والدعم المالي المتناسق من الجهات المانحة
ة بوضع تقوم الهيئة العامة لمشاريع توفير مياه الشرب الريفي

  . لكنها بحاجة إلى الدعم والمتابعةنظاٍم للمعلومات اإلدارية
  

  انظر أعاله
  

 على الحاجة إلى تصميم نظام يوضع المصلحة أصحابيوافق 
ذ عملية تحسين المرتبات المرتبطة أساساً بصفة خاصة لتنفي

  .باإلنجاز

 

   تحسين المساواة والتركيز على تنفيذ مشاريع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لصالح الفقراء- ٢

  لمتابعتها  المصلحة أصحاب مقترحات  التوصيات 
المزيد من التركيز على المعايير المختارة لتحقيق مصلحة 

من التركيز على التقنيات ذات التكاليف الفقراء، والمزيد 
  .المتدنية، من المحتمل زيادة الدعم المالي للطبقات األشد فقراً

تقترح البعثة مناقشة هذه القضايا المقترحة بشأن مناقشة القطاع 
  .في المائدة المستديرة

المزيد من انخراط المنظمات غير الحكومية والمزيد من 
  .أنظر أعاله  لمشتركة بين الهيئة العامةالتنسيق المحسن والبرمجة ا
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  لمتابعتها  المصلحة أصحاب مقترحات  التوصيات 
لمشاريع مياه الريف وصندوق التنمية االجتماعي والمنظمات 

  .الغير حكومية على مستوى المحافظة
آلية انتقالية لمشروع المياه والصرف الصحي في الريف 

لتخصيص أموال إلنجازات المشاريع بضمان تحقيق االستدامة 
والسيما في مجال (لى القدرات لمخرجات المشاريع وللحفاظ ع

حشد المجتمعات، وإدراج موضوع النوع االجتماعي والتركيز 
على شئون الصحة والتعليم والصرف الصحي ومكافحة 

  ).الفقر

على هذه الحاجة الالزمة وعلى البدء  المصلحة أصحابيوافق 
من خالل (بعملية الحوار الطارئ لتحديد عملية االنتقال 

ابعة لمؤسسة مشروع توفير المياه والصرف جماعات العمل الت
  ).الصحي في الريف أو اجتماعات خاصة

    النظر في االقتصاد السياسي والمعوقات المؤسسية -٣
نشر ) ١: (DRA أساستعزيز اختيار المشاريع على 

تجري ) ٢(؛ بشفافية والتقيد بها المعتمدةقطاع الاستراتيجية 
 اإلنجازات(ز في تنفيذ  بشأن التقدم المحرةمناقشة مفتوح
  ) وأسبابها واإلخفاقات

 
 

  أنظر أعاله الدراسة المقترحة والتقارير  

بذل الجهود المتناسقة من خالل اللجان الوزارية المشتركة   .تعبئة القطاع االنتخابي خلف برنامج إصالحي واحد
 وعقد اجتماع طاولة مستديرة وكتابة التقرير التقييمي المشترك  

 عملية  للتصديق المقترح كوسيلة لحسم القضايا استخدام
صندوق التنمية (المعلقة بين الحكومة والوكاالت ومن ضمنها 

االجتماعي، إدارة األشغال العامة ومشروع المياه والصرف 
بحيث يكون هناك فهم  والجهات المانحة الصحي في الريف

، .) ، والمياه الصالحة للشربالتغطية(مشترك للمصطلحات 
 المشتركة وتبادل والبرمجة ، DRA ـلية التنفيذ الموحد للوآ

  البيانات 

 على  أن اجتماع مائدة مستديرة وعلى المصلح أصحابوافق 
استخدام مجموعة العمل التابعة لمؤسسة مشروع توفير المياه 

والصرف الصحي في الريف والتقرير التقييمي المشترك  لهذه 
  .العملية
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  .١٩٩٧ نوفمبر ٢٥ – ٢٢والتوصيات، صنعاء، 

١٧. Handley, C.D ،)منشورات " اليمن–درسة حالة لتعز : بعض األعراض والمسببات: ضغط المياه"، )٢٠٠٠ ،
Ashgate ،Aldershot ،صفحة٢٥٠ .  

، "مشروع المياه والصرف الـصحي للمنـاطق الريفيـة        "،  )١٩٩٩(، غيث   IWACلبيئة  اإلستشاريون للمياه وا   .١٨
  .التقرير النهائي ، صنعاء، اليمن

آلية تطبيق إجراءات ضبط الحفارات بناء على قرار مجلـس الـوزراء            "،  )٢٠٠٤(الهيئة العامة للموارد المائية      .١٩
 ".٢٠٠٤ لعام ٢٧٧رقم 
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٢٠. Pelat & Thompson ) لب على المياه، المشارورات القطرية لليمن، إدارة الط"، )٢٠٠٥WaDimena.  

٢١. Redecker, G. )نحـو  –إدارة المياه من أجل التنميـة  "، في "إستعراض القيود والفرص في اليمن"، )٢٠٠٧  
  .٢٠٠٧، مكتب بنك التسليف األلماني إلعادة اإلعمار، صنعاء، يناير "رؤية مشتركة للموارد المائية والزراعة

٢٢. Redecker, G. ) مكتـب بنـك   " تقدير عالٍِ–قطاع المياه في البرنامج اإلنمائي للتخفيف من الفقر "، )٢٠٠٧ ،
   .٢٠٠٧التسليف األلماني إلعادة اإلعمار، صنعاء، مارس 

٢٣. Redecker, G. ) مكتب بنك التسليف األلمـاني إلعـادة اإلعمـار،    "٨ "- ١الهموم الرئيسية "، )بدون تأريخ ،
   صنعاء

٢٤. Redecker, G. ) مكتب بنك التسليف األلماني إلعادة اإلعمار، ١٣ - ١، صحائف الوقائع رقم )بدون تأريخ ،
   صنعاء

  .، وزارة الزراعة والري، صنعاء" السدود وإنشاءات المياه–خطوات الطريق "، )٢٠٠٤(الجمهورية اليمنية  .٢٥

٢٦. Robinson, A. ) لريفية في البرامج المدعومة من تقوية إمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق ا"، )٢٠٠٥
  .، البنك الدولي، واشنطن"البنك الدولي في اليمن

 ، "٢٠٠٥ - ٢٠٠١ملخص الخطة الخمسية الثانية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية "، )٢٠٠١(الجمهورية اليمنية  .٢٧
 .وزارة التخطيط والتعاون الدولي

بنك التسليف األلماني إلعـادة اإلعمـار،      /والصرف الصحي ، المؤسسة العامة للمياه     )٢٠٠٣(الجمهورية اليمنية    .٢٨
الـشحر، جعـار، جبلـه،      : برنامج المدن الثانوية، المرحلة الثانية، إمدادات المياه والصرف الصحي في المدن          

  .اإلقتصادي وخط أساس الفقر-دراسة الجدوى، تقرير مسح خط األساس اإلجتماعي. زنجبار

، "٢٠٠٩ - ٢٠٠٥إلستراتيجية الوطنية لقطاع الميـاه والبرنـامج اإلسـتثماري          ا"،  )٢٠٠٥(الجمهورية اليمنية    .٢٩
  .وزارة المياه والبيئة، صنعاء

األمن الغـذائي   "،  )بدون تأريخ (منظمة األغذية والزراعة الفاو     / موجز اإلستراتيجية القطرية للجمهورية اليمنية     .٣٠
و المجلـد الثـاني     ) التقريـر الرئيـسي   (ول  ، المجلد األ  "٢٠٠٣ عام   FIVIMSنتائج مسح   : المعدوم في اليمن  

  ).المالحق(

  .، قسم الهيدرولوجيا٢٠٠٥ الكتاب السنوي لبيانات المراقبة –دراسة الموارد المائية لحوض تهامه  .٣١

٣٢. Torres, J.E ) اإلقتصادي وخط أساس الفقر لمدن عمران، إب، زبيد -مسح خط األساس اإلجتماعي"، )٢٠٠٤
  بنـك  –، وزارة المياه والبيئة، المؤسسة العامة للميـاه والـصرف الـصحي            "لسعروصعده، تقرير المجتمع وا   

  .التسليف األلماني إلعادة اإلعمار

  ".الماء للناس، الماء للحياة: "، التقرير اإلنمائي العالمي للمياه)٢٠٠٣(األمم المتحدة  .٣٣

  .اليمن: ئف الوقائع للبلدان، تقرير التنمية البشرية، صحا)٢٠٠٤(البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  .٣٤

، صـنعاء،   "حالة اليمن : السياسات اإلقتصادية الكلية للتقليل من الفقر     "،  )٢٠٠٥(البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة      .٣٥
 .اليمن

القدرة، الفقر  :  إلى ما بعد الندرة   : "٢٠٠٦، تقرير التنمية البشرية لعام      )٢٠٠٦(البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة      .٣٦
  ". العالمية للمياهواألزمة

٣٧. Van De Walle, D. ) مكتب كبير اإلقتـصاديين، البنـك الـدولي،    "الفقر والتحوالت  في اليمن"، )٢٠٠٢ ،
  .واشنطن 

٣٨. Ward, Christopher )معهـد الدراسـات   "التضارب والتكيـف : التعامل مع ندرة المياه في اليمن"، )٢٠٠٥ ،
   .Exeterالعربية واإلسالمية، جامعة 

٣٩. Ward, Christopher and Peer Gatter ) 2000( ،"البنـك  "نحو سياسة وخطـة عمـل  : القات في اليمن ،
  .الدولي، صنعاء، اليمن

مقدمة إلى تحليـل األثـر االجتمـاعي        "،  ) أ ٢٠٠٦(البنك الدولي، المؤسسة األلمانية للتعاون الفني جي تي زد           .٤٠
 للتشاور مـع أصـحاب المـصلحة    Power point، إستعراض باستخدام برنامج "للسياسات المائية على الفقر

  .وورشة العمل حول تصميم دراسة تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر، ديسمبر، صنعاء، اليمن
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القضايا الرئيسية في إصـالح قطـاع       "،  ) ج ٢٠٠٦(البنك الدولي، المؤسسة األلمانية للتعاون الفني جي تي زد           .٤١
 للتشاور مع أصحاب المصلحة وورشة العمل حول تصميم Power pointام برنامج ، إستعراض باستخد"المياه

  .دراسة تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر، ديسمبر، صنعاء، اليمن

 دراسة تحليـل    -قطاع المياه في اليمن     "،  ) أ ٢٠٠٧(البنك الدولي، المؤسسة األلمانية للتعاون الفني جي تي زد           .٤٢
 في Power point، إستعراض باستخدام برنامج " النتائج األولية–الجتماعي للسياسات المائية على الفقر األثر ا

   .ورشة عمل التشاور مع أصحاب المصلحة، مارس، صنعاء، اليمن

 دراسة تحليـل  -قطاع المياه في اليمن "، ) ب٢٠٠٧(البنك الدولي، المؤسسة األلمانية للتعاون الفني جي تي زد           .٤٣
 لورشة عمل التشاور Power point، إستعراض باستخدام برنامج "ر االجتماعي للسياسات المائية على الفقراألث

مع أصحاب المصلحة حول تنفيذ دراسة تحليل األثر االجتماعي للسياسات المائية على الفقر، سبتمبر، صـنعاء،                
  .اليمن

، دراسـة تقييميـة إجتماعيـة       "الجوفية والتربـة  مشروع المحافظة على المياه     : اليمن"،  )٢٠٠٢(البنك الدولي    .٤٤
  .ومؤسسية

  .، واشنطن"دليل المستخدم لتحليل أثر الفقر وتحليل األثر اإلجتماعي"، )٢٠٠٣(البنك الدولي  .٤٥

 نتائج لتقييم سريع بالمـشاركة السـتخدامات        –الوصول إلى الطاقة للتقليل من الفقر       "،  ) أ ٢٠٠٤(البنك الدولي    .٤٦
 .لمنزلي، واشنطنالطاقة في القطاع ا

 . نشرة تلميح، واشنطن–، "المياه والنزاعات"، ) ب٢٠٠٤(البنك الدولي  .٤٧

 .، واشنطن"إستراتيجية دعم الموارد المائية في اليمن"، ) أ٢٠٠٥(البنك الدولي  .٤٨

 .، واشنطن"أدوات للتحليل المؤسسي والسياسي واإلجتماعي"، ) ب٢٠٠٥(البنك الدولي  .٤٩

، ٣١٥/٠٥، تقرير رقـم     "مدادات الطاقة واستخداماتها في القطاع المنزلي في اليمن       إ"،  ) ج ٢٠٠٥(البنك الدولي    .٥٠
 .واشنطن

 .، الموجز القطري لليمن، البنك الدولي، واشنطن) د٢٠٠٥(البنك الدولي  .٥١

، نظـام   )أ(الجـزء   : تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامجها اإلستثماري      "،  ) ه ٢٠٠٥(البنك الدولي    .٥٢
،  (TTL). ، مسودة تقرير بواسطة أبوطالب، م"، نحو إدارة مستدامة للمياه الجوفية)ب(بة والتقييم، الجزء المراق

 .صنعاء، اليمن

، التقرير القطـري    "التقرير العالمي للمراقبة، تقييم اإلحتياجات ألهداف التنمية األلفية       "،  ) و ٢٠٠٥(البنك الدولي    .٥٣
 .لليمن

 .، واشنطن" التحليل اإلجتماعي للقطر–رية اليمنية الجمهو"، ) أ٢٠٠٦(البنك الدولي  .٥٤

تحليل األثر االجتماعي المقترح للسياسات المائية على الفقر لبرنامج إصالح قطـاع            "،  ) ب ٢٠٠٦(البنك الدولي    .٥٥
 .، مسودة مذكرة أولية، واشنطن"المياه في اليمن

ايا والعواقـب لإلقـراض مـن البنـك          القض –اإلقتصاد السياسي لإلصالحات السياسية     "،  )٢٠٠٧(البنك الدولي  .٥٦
 .، واشنطن"الدولي
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