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ميبسم هللا الرمحن الرح

ئة وزارة المياه والبي

الشرجبيتوفيق . م

والبيئةاملياهوزارةوكيل
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اتــويــمحتــال

الموقع والسكان والموارد المائية –اليمن •
التحديات •

الموارد المائية -
االستخدامات -
االدارة -

الوضع السياسي والمياه •
2011 م2015–م
2015 االن–م
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اليمن

سنة/مم2000: معدل بخر عالي. الجافةمصنف ضمن المناطق الجافة وشبه بلد : حقائق وأرقام
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حقائق وأرقام عامة . 1

2كم527,970: المساحة•
1,2: المساحة المزروعة•

مليون هكتار
مليون نسمة24: عدد السكان•
%3,5: معدل النمو السكاني•
ريف% 75: توزع السكان•
:  الهطول المطري•

سنة/مم700إلى 50من 
سنة/مم200المتوسط 

تركز سكاني شديد في أماكن 

محددة ضغط على الموارد 

والخدمات في نفس الوقت
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1000
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1200
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مصر

700

المائيخط الفقر 

المطلق

نصيب الفرد 

65سيصل الى 

للفرد في عام 3م

م2025

نويا  سنصيب الفرد من المياه المتاحة : حقائق وأرقام
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لفةإستخدامات المياه المخت: حقائق وأرقام
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%50الفواقد في الشبكات عالي جداً 

31%
21%

الصرف الصحيالتغطية بخدمات 

حضر 

ريف

56%
44%

التغطية بخدمات مياه الشرب

حضر 

ريف

حي التغطية بخدمات المياه والصرف الص: حقائق وأرقام
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الوضع السياسي والمياه
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سداد الفواتير واالحتجاجات العمالية
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و المحليه لبعض المؤسسات العجز لسد الحكومي الدعم المقارنة بين 

إجمالي اإلنفاق الجاري بالمليار لاير
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اجمالي الدعم الحكومي
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ثمن التكيف مع االحداث
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وحتى االن 2015الوضع الراهن سبتمبر 

سيطرة المليشيات على الدولة
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وحتى االن 2015الوضع الراهن 

.تام لمنظومة الطاقة الكهربائية انهيار •

.المشتقات النفطية انعدام •

المدنالمسلحة على اغلب الميليشيات سيطرة •

.تضرر مصادر المياه ومواقع التخزين وكذلك شبكات التوزيع•

.الخدماتمع تراجع كبير في مستوى لإليرادات توقف شبة تام •

.عدم القدرة على سداد المرتبات •

.انهيار وشيك ألغلب مرافق المياه•
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.القانونضعف القدرة على تطبيق •

.التعرفة واالعتداء على التوصيالت•

المياه على تدنى خدمهكمؤشر تفشى وباء الكوليرا •

مليون بحاجة الى دعم انساني عاجل20اكثر من •

مليون يفتقدون لمياه شرب نقية7.6•

مليون نازح داخل وخارج الوطن3يوجد اكثر من •
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و المحليه لبعض المؤسسات العجز لسد الحكومي الدعم المقارنة بين 

إجمالي اإلنفاق الجاري بالمليار لاير
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االنشطة الراهنة

اه كمظلة تجمع كل المعنيين بقطاع المي WASH Cluster)(تنشيط كتله المياه •

انية والصرررف الصررحي بفشررراف مكتررب االمررم المتحرردة لتنسرريق الشررؤون ا نسرر

(OCHA)

قرراط نواسررتحداا العديررد مررن مسرراعدات انسررانية عبررر المنظمررات الدوليررةتقررديم •

UNECIF)خصوصا في منراطع النرزاع المسرل  (مجاناً )توزيع مياه في المدن 

–GIZ-IRC  ,) ........

.غيارللمؤسساتوقطع كهروميكانيكيةتوفير مولدات ومواد •

.مادة الديزل والمحروقاتالحد االدنى منتوفير•

.اعادة التشغيل بالحدود الدنيا•
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والطاقةعن مصادر بديلة للمياه البحث 

–مرا برين الفتررة اغسرط  في العاصمة صنعاء اسرة 120استهدف عدد علمي بحا 

:النتائج التاليوأظهرت 2016اكتوبر 

اه المصدر الرئيسي للمي

ما -في حضر صنعاء 

قبل وما بعد الحرب
52%
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76%
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ما قبل االزمة الحالية بعد االزمة الحالية

شبكة المياه العامة

المياه المعبئة والوايتات

اخرى

نسبة مستخدمي مياه 
االمطار في صنعاء ارتفعت 

ما قبل الحرب الى % 5من 
بعد االزمة % 20اكثر من 

الحالية
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- Water Points

 - Water Tanks

New Engine 

Generator

15,000 30,000 -  Sana'a WS LC (Al 

Noor well)

2

IBB City Water tankers 6,300 17,400 -  IDPs in schools (7)

3
Hodeidah City Spare Parts 10,000 22,160

4

Aden City Spare Parts 8000 10,126

-  IDPs in schools (5)

 - Co finance with 

GIZ Education 

Program

6

Hajjah City Install new 

Generator

58,800 200,000 - Residents of 

Hajjah city 

including the IDPs

106,800 331,186Total US Dollar

32,000 - Relief in vulnerable 

people areas

5

Taiz City Water Points 19,5006000

1

Sana'a Capital 2,700

Summary of Relief Interventions by GIZ WSP 

May-Sept 2015

Site PhotosRemarksTargeted Area/City

Type of 

Interventions

Funding

US $
(Approximate)

No. of Beneficiaries 

per day

جانب من تدخالت المنظمات الدولية
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KFWالبرنامج الطارئ الممول من البنك االلماني لإلعمار والتنمية 
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االجراءات للتخفيف من اثار الحرب

دراسرة تقييمرة  KFW  ،GIZنفرذت الروزارة وبالتعراون مرع الجانرب االلمراني •

–تشرغيليه -ماليره–فنيرة )مؤسسره شرمل عرده نرواحي 33لالضرار فري عردد 

(  الخ .....اقتصاديه –اجتماعيه –عماله –اضرار البنى التحتية 

دد بشركل اولرى اسهم هذا التقييم في رسم اليه التدخل في الفترة المسرتقبلية وحر•

. الصعوبات التي يواجها قطاع المياه في اليمن 

وبتكلفرة . 2016اكتوبر–خطة  عمــــــل  للحد من انتشار  الكوليـــرا اعداد •

دوالر 16,130,998تقديرية
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