
وهي ضرورية للتنمية االقتصادية االجتماعية، والطاقة وإنتاج  ،  هي في قلب التنمية المستدامة  هالميا
غير المناخ  الغذاء وسالمة النظم اإليكولوجية وبقاء اإلنسان. كما أن المياه كذلك في صلب عملية التكيف مع ت

 .حيث تضطلع بدور الرابط بين المجتمع والبيئة 
زداد تعداد سكان العالم، تزداد الحاجة إلى خلق توازن  ففي حين ي   لة حقوق. والمياه هي كذلك مسأ

وينبغي     موارد المياه بما يتيح للمجتمعات الحصول على كفايتها من المياه.  بين جميع المتطلبات التجارية من 
النس والفتيات  أن تحصل  السالمة    -الخصوص على وجه  -اء  لهن  تكفل  ونظيفة  مرافق صحية خاصة  على 

 .يولوجية من مثل مسائل الحيض واألمومةوالكرامة عند التعامل مع المسائل األنثوية الب
وعلى المستوى اإلنساني، ال يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحي. فهما معا عاملين  

ا في خفض  والتعليم  حيويين  الصحة  تحسين  في  دور  من  مالهما  عن  فضال  األمراض،  من  العالمي  لعبء 
 .نتاجية االقتصادية للسكانواإل

مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية إلتاحة الحصول على المياه    16وتشير التقديرات إلى أن  
حية األساسية، أو الحفاظ على قدرات الوصول  ، ومرافق الصرف الصحي، والنظافة الصالصالحة للشرب 

 .-ن يمني في حاجة ماسة إلى ذلكمليو  11.6بينهم من  –إليها 
المياه  حيث ساه أوضاع  الحضرية وتدهور  المناطق  في  الصحي  المياه والصرف  انهيار شبكات  م 

الصحي   الف والصرف  النظافة  على  الحفاظ  إلى وسائل  واالفتقار  الريفية  المناطق  المياه  ي  شخصية وشراء 
 . 2017م  لبالد في العا في ا الصالحة للشرب في واحدة من أسوأ حاالت تفشي لوباء الكوليرا 

للتنمية   البنات  دوما مؤسسة كل  أإلى  ولذا سعت  القطاع وفي  المشاريع في هذا  كثر  تنفيذ عدد من 
نفذت   لذلك، حيث  احتياجا  تسعة مشاريع المناطق  الب  حوالي  المياه واإلصحاح  قطاع  في محافظفي    ات يئي 

،  YHF  ،OXFAM  :ن ، ومع عدد من المانحين الدوليي مديرية اثنا عشر  وفي    ن، صنعاء، حجة، عمراالحديدة

RELIEF  ا في التالي: زت أنشطتهترك 

برجي ▪ مياه  خزانات  سبعة  بسعة  بناء  منها  أربعة  خرسانية،  و  60ة  مكعبا،  بسعة  مترا  األخرى  الثالثة 
 مترا مكعبا.  100

وتركيب   ▪ مياه.   14توريد  مشروع  عشر  ألربعة  الشمسية  بالطاقة  تعمل  مياه  هذه    منظومة  يلزم  وما 
 لمستفيدين من النازحين والمجتمع المضيف. لتشمل جميع االمنظومات من تمديدات أنابيب 

ك الختبار منسوب المياه وجودتها عبر مكاتب متخصصة  ، لثالثة عشر بئرا؛ وذلختجربة ض  13يذ  تنف  ▪
 . غرف ضخ وتحكم ألربعة مشاريع مياه   4، مع بناء  في ذلك

 مترا.  49600.5ن بإجمالي طول ولي إثيلي ضخ من البتنفيذ خمسة خطوط  ▪
تم تدريبهم    متطوعا مجتمعيا  100أكثر من    للمستفيدين، عبرتوعية  وحملة  جلسة    1000تنفيذ أكثر من   ▪

وبأكثر  ، في عدد من المواضيع المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية،  على عدد من المعارف والمهارات 
 ا أثناء تلك الحمالت والجلسات. مادة إعالمية مطبوعة تم توزيعه 38000من  

 نقطة مياه، تضمن الوصول العادل واآلمن للمياه للنازحين.  91بناء  ▪
 حين. للناز للطوارئ حماما  863بناء وتركيب  ▪
 دارة المشاريع ماليا وإداريا. ؛ إلعضوا لجميع اللجان  100بإجمالي  مياه مشاريع لجنة 20تدريب   ▪
 مترا.  84065بإجمالي طول  ريع مياه لستة مشاتوريد وتركيب ست شبكات مياه   ▪
استهالكية،    13025توزيع   ▪ نظافة  والمجتمعات حق  4200و حقيبة  النازحين  على  أساسية  نظافة    يبة 

 المضيفة. 
؛ ليتمكن المجتمع من تشغيلها والحصول على  لترا من الوقود   16200تزويد مشاريع المياه بأكثر من   ▪

 المياه النظيفة الصالحة للشرب.



وتنفي ▪ من  تنظيم  أكثر  وإ   15ذ  مجتمعية،  نظافة  للمخحملة  ورفع  الصلبةزالة  مقالب    لفات  إلى  ونقلها 
لها  المخصصة  واألماكن  والسيو  . القمامة  األمطار  تخلفها  التي  المائية  المستنقعات  وردم  شفط  ل،  مع 

 وبئة. مصدرا رئيسا النتشار األمراض واأل والتي تتجمع فيها الحشرات والبعوض وتعتبر 
 لترا على عدد من المناطق التي تفتقر لها.  800عة حاويات )صناديق( قمامة ونفايات س عشرة توزيع  ▪
 وليرا؛ لتلبية الحاجة للوقاية من تفشي الكوليرا. حقيبة ك  2780توزيع  ▪
التلوث، كيفية معالجة  علىمجتمعيا  صحيا  عامال    91تدريب   ▪ الكوليرا،  العدوى لمرض  انتقال  : طرق 

 المياه.. إلخ. 
 . الكلور إلمدادات المياه في المناطق المستهدفةمادة إضافة  ▪

 
 

 


