
 وذمار وحجة وإب صنعاء في الحضرية شبو المناطق في المياه مشاريع لدعم الدولي البنك مه دوالر مليون5 بقيمة منحة

 

وافق البنك الدولً، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج الشراكة العالمٌة  – 2010نيسان /أبريل 10صنعاء، 
مالٌٌن دوالر أمرٌكً لمشروع ٌستهدف توسٌع نطاق الحصول على  5ة قٌمتها للمعونات المستندة إلى النتائج، على تقدٌم منح

 . إمدادات المٌاه للسر اللقٌرة المقٌمة بالمناطق شبب الححرٌة المحٌطة بالمدن فً الٌمن والتً ال تصلها شبكة المٌاه حالٌاًا 

ٌُتوقع أن ٌبلغ عدد المستلٌدٌن من المشروع نحو  شخص خالل المرحلة األولى من  ألف 38آالف شخص، منهم  210و
المشروع الذي ٌستهدف خدمة األحٌاء التً ٌقطنها ذوو الدخل المنخلض فً مدٌنة صنعاء، ومدٌنة إب، ومحافظة ذمار، 

 . ومحافظة حجة

وفً معرض حدٌثب عن هذا المشروع، قال دٌلٌد كرٌغ، المدٌر القطري للبنك الدولً المسؤول عن مصر والٌمن وجٌبوتً إن 
روع الشراكة العالمٌة للمعونات المستندة إلى النتائج ٌأتً فً إطار جهد أكبر ٌشمل القطاع كلب تحطلع بب الحكومة الٌمنٌة مش"

ومن خالل توفٌر الحوافز . والجهات المانحة من أجل توسٌع نطاق الحصول على إمدادات المٌاه وخدمات الصرف الصحً
للقٌرة، سٌتٌح مكون المعونة المستندة إلى النتائج إٌجاد نهج متكامل ٌساعد فً للشركات الخاصة كً تساهم فً خدمة األسر ا

 ". سد اللجوة التً تحول دون حصول المناطق شبب الححرٌة المحٌطة بالمدن على الخدمات وقدرتها على تحمل تكللتها

وال تصل . ن العالم معاناة من شح المٌاهوالٌمن هو أشد البلدان فقراًا فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا وأحد أكثر بلدا
فً المائة فقط من سكان المناطق الححرٌة، وٌحطر الكثٌر من األسر المقٌمة بالمناطق شبب  56شبكات أنابٌب المٌاه إال إلى 

اه الححرٌة المحٌطة بالمدن لشراء المٌاه من مشغلً عربات الصهرٌج الخاصة الذٌن ٌتقاحون عادةًا عشرة أمثال سعر المً
وفً إطار إصالحها لقطاع المٌاه، أنشأت الحكومة لٌمنٌة مؤسسات محلٌة للمٌاه والصرف الصحً واستحدثت . العمومٌة

سٌاسات ترمً إلى زٌادة التغطٌة لتشمل اللقراء، لكن الكثٌر من المناطق شبب الححرٌة المحٌطة بالمدن لم تزل تلتقر إلى 
وتجري حالٌاًا دراسة إمكانٌة الدخول فً . ت المحلٌة عاجزة عن تلبٌة الطلب بالكاملخدمات المٌاه المحَسنة وال تزال المؤسسا

 . ترتٌبات شراكة مع القطاع الخاص المحلٌة من أجل معالجة هذه اللجوة

وفً إطار مشروع الشراكة العالمٌة للمعونات المستندة إلى النتائج، سٌتم اختٌار الشركات الخاصة بطرٌقة تنافسٌة، على 
وسوف ٌكلل النهج المستند إلى النتائج تحوٌل مخاطر التشغٌل والمخاطر المالٌة إلى . تقدٌم أدنى حد ممكن من الدعم أساس

ومن . الشركات الخاصة من خالل إرجاء صرف مبالغ الدعم إلى ما بعد االنتهاء من تقدٌم النواتج المتلق علٌها والتحقق منها
، وتركٌب وصالت محلٌة، واإلمداد بالمٌاه (اآلبار، والمحخات، والخزانات)ٌن هذه النواتج بناء أو إعادة تأهٌل شبكات المٌاه ب

فً المائة من رسوم التوصٌل، كما سٌكون بمقدورها أن  50ولن ٌكون على األسر المستلٌدة أن تدفع سوى . لمدة ثالثة أشهر
 . ساطتختار دفع جزء من المبلغ على أق

وسٌتم تنسٌق عملٌة طرح المناقصة وإدارة أموال المشروع بواسطة وحدة إدارة المشروع الخاصة بالمكون الححري من 
 . برنامج مساندة قطاع المٌاه المتعدد المانحٌن الذي تدعمب كل من الحكومة الٌمنٌة، وهولندا، وألمانٌا، والبنك الدولً

رئٌس فرٌق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولً والشراكة العالمٌة للمعونات وفً هذا الصدد، قال رٌتشارد بوالرد، 
هذا المشروع سٌساعد فً تدعٌم دور القطاع الخاص الٌمنً فً قطاع المٌاه، وسٌساعد أٌحاًا فً "المستندة إلى النتائج، إن 

وسٌكون بمقدور األسر المستلٌدة . ٌة الحكومٌةتحدٌد ترتٌبات الشراكة بٌن الشركات الخاصة المحلٌة ومؤسسات المٌاه المحل
 ". توفٌر مبالغ كبٌرة من فواتٌر المٌاه الشهرٌة ومن تكالٌف الرعاٌة الصحٌة المرتبطة باستخدام المٌاه الملوثة

ما ٌستقطب ك. وٌستلٌد مشروع الشراكة من الموارد التموٌلٌة التً تقدمها وزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة لصالح هذا المشروع
 . ملٌون دوالر أمرٌكً من المؤسسة الدولٌة للتنمٌة التابعة للبنك الدولً وملٌونً دوالر من الحكومة الٌمنٌة 9.1المشروع 

وقد أنشئ هذا . الجدٌر بالذكر أن الشراكة العالمٌة للمعونات المستندة إلى النتائج هً برنامج شراكة عالمً ٌدٌره البنك الدولً
، كصندوق استئمانً متعدد المانحٌن فً بادئ األمر، من أجل تعمٌم نهج المعونة المستندة إلى النتائج 2003ام البرنامج فً ع



مشروع دعم مستنداًا إلى  29وتحم حافظة مشارٌع البرنامج . بالعدٌد من القطاعات، ومنها البنٌة األساسٌة، والصحة، والتعلٌم
 . والرملٌون د 114.3النتائج بقٌمة إجمالٌة قدرها 

وزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة، ومؤسسة التموٌل الدولٌة : وتحم الجهات المانحة التً تشارك فً تموٌل هذا البرنامج كالًا من
(IFC ) ًوهً عحو بمجموعة البنك الدولً، والمدٌرٌة العامة للتعاون اإلنمائً الدول(DGIS ) بوزارة الشؤون الخارجٌة

 (. SIDA)، والوكالة السوٌدٌة للتعاون اإلنمائً الدولً (AusAID)سترالٌة للتنمٌة الدولٌة الهولندٌة، والوكالة اال

ٌُرجى زٌارة  *  www.gpoba.org: للمزٌد من المعلومات، 
www.worldbank.org/yemen 
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