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  ةالمقدمـ

 والذين، المناطق الريفية  مياه الشرب النقية لسكان   انطالقا من رسالة الهيئة ومسؤوليتها في توفير        

فقد ابرز هذا التقريـر مـستوى االنجـازات         ونتيجة لذلك   من سكان الجمهورية    %) 70(يشكلون  

تـي  رغم الصعوبات ال  م  2012 الموكلة للهيئة خالل العام      واألنشطةالمحققة على  مستوى  المهام       

عدم توفر البيئة المناسبة للعمل نتيجة تدمير مبنى الهيئة وتلـف وانعـدام             (أهمهاواجهتها الهيئة   

 الهيئة  أهداف في   العامة النتيجة على   أثرتوما  ) أثاث وتجهيزات ولوازم العمل المطلوبة لإلدارات     

 الجانـب االسـتثماري   بـشقية    التقرير ملخص لنشاط الهيئـة مركـز وفـرع        ،حيث يتضمن هذا    

  .المؤسسي والتي ستظهر تفاصيله في سياق هذا التقريرو

  
.  
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  تنظيمي والبناء المؤسسي الجانبال: الفصل االول 

   الموارد البشريه1.1

 .والمعنويةالحوافز الماديه  1.1.1
  : الكادر االتيحيث تم خالل العام  منحتولى الهيئة اهتماما بالكادر الوظيفي وذلك من خالل منح الحوافز المادية والمعنوية 

برنامج توجيه ) أ ( الئحة البرنامج األول القسم   وتم الصرف بموجبإقرارها الئحة الحافز والبدء بالعمل بها بعد إعداد تم .1

وجاري متابعة اعتمادها في م 2012الدوافع نحو تنمية السلوك المرغوب وتشجيع االنضباط الوظيفي للفترة من يناير حتى مايو 

 .الجهات المختصة

 تم التعاقد مع المتخصصة للتامين الدارة النفقات الطبية لموظفي الهيئة وتم تقديم الخدمة لكافة :ئةالتأمين الصحي لموظفي الهي .2

بما يحقق العدالة في و% 15 من خاللها  نسبة تحمل الموظف وحددتم 2012موظفي الهيئة مركز وفروع اعتباراً من ابريل 

 .د المساعدات توزيع المبالغ المعتمدة في بن

كاك بنك (  فتح حسابات وتحويل مرتبات موظفي مركز الهيئة الى بنك التسليف التعاوني الزراعي إجراءاتتم متابعة واستكمال  .3

 تنفيذاً لتوجهات الحكومة وبما يخدم الموظف م 2012 صرف بطائق الصراف اآللي اعتباراً من شهر ابريل إجراءاتواستكمال ) 

 للموظفينإعداد الكشوفات الخاصة بالعالوات الدورية  ومؤهالت العلمية الالحقة للتعيينفين بحسب التسوية أوضاع الموظ .4

 : والمتمثل باالتي ومتابعة اإلجراءات القانونية إلعتمادها وصرفها في مواعيدها المستحقين

a. يلية بها ومتابعة الحاصلين على  بيانات المستحقين للتسويات من واقع قاعدة البيانات والملفات وعمل كشوفات تفصإظهار

 .موظف  ) 56(  مؤهالتهم ولعدد مؤهالت جديدة لتسليم

b(  م لموظفي الهيئة 2010 -  2005تم متابعة وزارة الخدمة المدنية الستكمال اجراءات اصدار فتوى العالوات المستحقة لالعوام

  .ريال ) 3.948.226(لعالوة بمبلغ بعد موافاتهم بكافة البيانات وكشوفات االستحقاق حتى اصدار الفتوى با

c(  م بمبلغ 2012تم متابعة المالية وتم التعزيز بفارق العالوة السنوية للفترة يناير حتى اكتوبر )ريال  ) 12.042.000. 

ل العام يوضح مستوى متابعة ادارة الموارد البشرية بتنفيذ المهام المتعلقة باستحقاقات وتسويات الموظفين خال )1.4.1(الملحق رقم و

  .م2012
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   والتأهيل التدريب 1.1.2
متدرباً من المركز  ) 35 ( لعدد  برامج تدريبية ) 8(   عدد2012خالل العامبلغ إجمالي عدد األنشطة والدورات التدريبية المنفذة 

  : والمتعلق بالبرامج التاليةوالفروع

  . بتمويل برنامج دعم قطاع المياهً متدربا) 23(اد منها عدد واستف األداء الحديثة وتقويم األساليب مجال في التدريبية الدورة .1

  . تمويل مشروع استجابةمتدرباً) 5( واستفاد منها عدد اإلداريةالسياسة العامة للقيادات  مجال في التدريبية الدورة .2

  ..تجابةمن مشروع اس بتمويل من متدرباً) 2(واستفاد منها عدد  تعليم النظراء   مجال في التدريبية الدورة .3

متدرب بتمويل من ) 1( منها عدد ديستفاأ األداءتدريب خارجي في جمهورية مصر في  مجال ادارة الجودة الشاملة وتقويم  .4

 .جمعية اكوا

متدرب بتمويل من منظمة ) 1(ستفاد منها عدد تدريب خارجي في المملكة األردنية  في  مجال استدامة المشاريع ا  . .5

 .اليونيسيف

متدرب ) 1(ستفاد منها عدد  في المملكة األردنية  في مجال ادارة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي أتدريب خارجي . .6

 .بتمويل من منظمة اليونيسيف

 .GIZمتدرب بتمويل من منظمة )2(ورشة عمل في تحديد االحتياجات التدريبية استفاد منها عدد  .7

  الوظيفي  االنضباط 1.1.3
ير محتوياتها وافتقارها البسط مقومات اداء الوظيفة العامة من اثاث واجهزة مكتبية كل هذا قد اثر نتيجة لما حل بالهيئة من تدم

يوضح مستوى االنضباط الوظيفي على مستوى ) 1-1-1(والملحق رقم . سلباً على االنضباط الوظيفي في مركز الهيئة

 اإلدارات 
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   البناء المؤسسي1.2
  

  ):اللوائح (الجانب التشريعي 1.2.1
عملت الهيئة على إعداد مشروع  قرار إنشاء الهيئة بتعديل القرار السابق بما يلبي توجهات الهيئة وتعمل الهيئة حالياً على  .1

  القرار من الحكومة ااستصدار هذ

 الريفية الصحي بالمناطق والصرف المياه لمشاريع العامة للهيئة التنظيمية الالئحة بشأن مشروع مسودةكما تم إعداد  .2

حسين وتطوير الهيكل التنظيمي لديوان الهيئة ليتالءم مع المستجدات اإلدارية التنظيمية من خالل استحداث إدارات أو أقسام جديـدة                   تل

  . أو تعديل مسميات بعض اإلدارات أو األقسام أو الوحدات وذلك وفقا لما يحتاجه نشاط الهيئة الحالي تنظيمي لبعض اإلداراتأو دمج

  :ذ المشاريعآلية تنفي 1.2.2 
  عملت الهيئة على إعادة النظر بالية تنفيذ المشاريع من آلية تجزئة المشروع بحسب المكون إلي آلية المشروع المتكامل

  تأهيل مبنى الهيئة  1.2.3 
الهيئة نظراً لما آلت إليها األوضاع ومالحق  بالهيئة من أضرار مادية نتيجة للكارثة التي حلت على منطقة الحصبة بشكل عام و                    

 تدمير ونهب محتويات الهيئة وكما ذكرنا سابقاً بان الهيئة باشرت عملها رغـم عـدم تـوفر المقومـات                    إليبشكل خاص أدى    

  :األساسية للعمل والبيئة المناسبة فقد تم عمل االتي

رة أولية وتوصيل تم تهيئته مبنى الهيئة بصورة مبدئية من خالل رفع مخلفات التدمير وتنظيف المكان وتأهيله للعمل بصو -1

 .الكهرباء إلى معظم المكاتب عن طريق التسليك الخارجي، ويتم حالياً العمل ألجل توفير أبسط مقومات بيئة العمل

تم تأهيل مبنى السكرتارية ومبنى المختبر بصورة أولية للعمل فيهما من خالل التعاقد مع مقاول إلصالح النوافذ واألبواب  -2

 . والخدماتتف وترتيب المكاتب من قبل موظفي اإلداراالزجاجية، بعد أن تم تنظي

 المبنى وملحقاته والتكلفة التقديرية والبحث عن التمويل وقد تم االتفاق مع البنك الدولي  تجهيز مواصفات إعادة تأهيلتم -3

 والتعاقد مع  تأهيل المبنى ضمن الخطة الطارئة للبنك الدولي وعلى ضوء ذلك تم اعالن المناقصةإعادة تكاليف بإدراج

 .م2012المقاول المنفذ بنهاية عام 

  األجهزة والمعدات 1.2.4 
 الالزمة لتسيير واألثاث المكاتب وإصالحتجهيز من  الخدمات بمتابعة وتجهيز بعض المتطلبات األساسية لعمل الكادر إدارة قامت  -1

 عمل الموظفين في الهيئة

 المعلومات والحاسوب  لمتطلبات اجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومـات واالجهـزة             الفنية والمالية من قبل وحدة     مواصفاتالتم تجهيز   

 م2012بنهايـة عـام    وتم اعالن المناقصة ) التحويلة( والشبكة الداخلية للهاتف GPSاالخرى كالطابعات وآالت التصوير واجهزة 

  . وبتمويل من البنك الدولي

  م وبتمويل من الدعم القطاعي2012تم اعداد مواصفاتها واعالنها خالل العام  والجدول التالي يوضح األجهزة والمتطلبات التي 
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 م2012اعداد مواصفاتها واعالنها خالل العام كشف باالجهزة ومتطلبات الشبكة التي تم 

  مالحظات  العدد  الصنف

     PC 115اجهزة كمبيوتر

    115  خازنات كهرباء

    LaserJet Printer A4  25طابعات كمبيوتر

LaserJet color Printer A4-A3  2    

LaserJet color Printer A4 1    

  Printer diskjet 3    

Digital Projector 6    

Scanner 6    

TV Screen 4    

Video Camera 8    

PHOTOCOPY MACHINE Digitalالة تصوير حجم صغير19عدد   26  آالت تصوير  

   حجم كبير 7وعدد 

    9 فاكسات

     خط50لعدد   اتفمتطلبات تحويلة ه

    GPS 5اجهزة 

    SERVER 2سرفر 

Branches Routers  20    

      بشبكة داخلية)فروع9(ربط فروع الهيئة الجديده متطلبات 

 Cabinet، Air Condition،wireless(متطلبات اخرى للشبكة 

access point،Outdoor Wireliss،Main Ruoter  
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  :تمستوى انجازا لمعامال 1.3
  

معاملة مرحلة من ) 304(معاملة اضافة الي عدد)1326(  م  عدد2012 إجمالي المعامالت الواردة إلي الهيئة خالل العام بلغت

  ) 1630(م عدد 2012م ليصبح االجمالي العام للمعامالت الواردة خالل العام 2011العام

 بالجدول ادناه التنفيذ ومتأخرة كما هو موضح لة قيدمعام) 174(عددوالمتبقي  %) 89(معاملة وبنسبة )1456(  تم انجاز منها عدد 

يوضح تفاصيل )1.2.1.2(رقم  على مستوى االدارة وكذا الملحق لمعامالت المالية يوضح ا)1.2.1.1(والملحق رقم ) 1.2.1(رقم 

   .لمعامالت االداريه الداخلية مبين المرسل لإلدارات والمنجز قبل الفترة وبعد الفترةا

  

  

  

  

  

  نسبة االنجاز  المتبقي  المنجز  )الوارد(المخطط  البيان

 %81 69 297 366  )االرتباطات (  المالية المستخلصات

 %92 105 1159 1264  ة اإلدارية والمعلوماتيالمعامالت

 %89 174 1456 1630  اإلجمالي
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  إدارة المصادر المائية: الفصل الثاني
  

   العالقةذات  العاملة التنسيق بين الجهات 2.1
ن الهيئة تحرص على التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في القطاع من خالل عقد اللقاءات الدورية وتحاول تفعيل ما يتم التوصل                     إ

أواالتفاق عليه من مواضيع وذلك بغية الوصول إلى العمل اإلنمائي المتكامل من حيث وحدة الرؤى والمنهجيات في العمل اإلنمـائي                    

حلة التخطيط أم التنفيذ أم التشغيل لمشاريع مياه الريف، حيث وقد تم في هذا المضمار تنظيم وعقد عدد من                   سواء أكان في غضون مر    

االجتماعات واللقاءات ، كان أخرها ذلك االجتماع الذي عقد بديوان الهيئة بين الهيئة والجهات العاملة في القطاع والذي شمل الجهات                    

  :التالية 

 .وزارة المياه والبيئة .1

 .ندوق االجتماعي للتنمية الص .2

 .مشروع األشغال العامة .3

 .منظمة اليونيسيف .4

 الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف .5

  م2012 خالل العام المنعقدةويمكن تلخيص اهم نتائج اللقاءات التنسيقية 

  بمقر الهيئة لمناقشة قضايا قطاع مياه الريف ) شهرية (االتفاق على عقد اجتماعات دورية  )1

   البيئي للمناطق الريفيةواإلصحاح نتائج المسح الميداني الشامل لمشاريع المياه قراروإمناقشة  )2

  مناقشة الخطط المشتركة والية تفعيل دور المراقبة والتقييم  السنوي المشترك لإلستراتيجية الوطنية المحدثة )3

  إنشاء قاعدة بيانات للهيئة والقطاع  العمل على 2.2
ملة لمتطلبات إنشاء قاعدة بيانات للهيئة تلبي متطلباتها وتتالءم مع التطوير والتحديث المـستمر لتقنيـة             لقد وضعت الهيئة دراسة متكا    

م بإنشاء بنك معلومـاتي يـشكل قاعـدة         2012المعلومات ، تشمل نشاط الهيئة والجهات العاملة في القطاع، فقد تم البدء خالل العام               

المياه للمشاريع المنفذة والمشاريع التي هي قيد التنفيذ واالستكمال مـن قبـل الهيئـة               بيانات علمية وفنية وإحصائية لآلبار ومصادر       

بحيث يتم تجميع وتسجيل وترتيب البيانات      .. والجهات العاملة في نفس المجال، باإلضافة إلى أي مشاريع جديدة سيتم البدء في تنفيذها             

يانات اآلبار وتخزين البيانات فيه ليسهل الرجوع إليها فـي أي وقـت             والمعلومات بصورة دقيقة من خالل إنشاء برنامج الكتروني لب        

كخطوة أولى يليها استكمال قاعدة بيانات المشاريع بكل مكوناتها، حيث تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً لدى الهيئة والعاملين فيها والتي                    

جهد ووقت وهذا بدوره سيؤدي بالتأكيد إلى الحد مـن          ستمكن المختصين فيها من الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة بأقل           

ظاهرة فشل اآلبار التي تؤرق الهيئة والعاملين فيها لما تسببه من حرمان مناطق عدة في الريف اليمني من مياه الشرب الكافية والنقية                      

  . دون تحقيق الهدف المرجو منهاالمشاريعوكذا التكاليف الباهضة التي تدفع لهذه 

 التي تم تقديمها لغرض انشاء قاعدة بيانات اآلبار التي نفذتها الهيئة خالل -للمرحلة االولى-فقة على مشروع خطة البحثوبعد الموا

وتم توفير التمويل الالزم لها )  احصائية– فنية –علمية ( م والتي هي عبارة عن قاعدة بيانات 2012 وحتى العام 1987الفترة من 
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 بحيث تتالءم مع المبلغ نالية تم تقسيم خطة العمل للفريق المكلف بتنفيذ قاعدة البيانات الى جزئييعلى دفعتين من قبل وزارة الم

المعزز به وبعد تقديم القسط االول من المبلغ المخصص لتنفيذ المشروع باشر الفريق المكلف بتنفيذ العمل بحسب ما هو مخطط له 

وفق خطة % 75 مخطط له في الخطة العامة ونسبة ومن ما ه% 50 ما يقارب في خطة التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ في المشروع

  .الجزء االول ويجري حالياً استكمال تجميع وتفريغ تلك البيانات إلي قاعدة البيانات

-قاعدة بيانات شاملة وموحدة-متكاملة آلية منظومة إليجاد خطة ودراسة شاملة 2013كما وضعت الهيئة خالل العام  •

 جميع اإلدارات العامة والفرعية على مستوى المركز وكذا فروع الهيئة تشمل جميع الجوانب االدارية اتستفيد منه

 تأخير دون وسريعة سليمة بصورة لهم الموكلة والمهام الواجبات تأدية إلى الهيئة في العاملين تساعدوالتخطيطية والمالية ل

 الوقت يقلل ،ومما عالية دقة وفي ممكن وقت بأسرع واسترجاعها هاوتوثيق البيانات خزن عملية يسهل اآللي والنظام ،حيث

 القرار اتخاذ و التقييم عمليات على بدوره ينعكس مما المادية التكاليف من  االمكان قدر التقليل مايعني وهذا والجهد

 يعلمها مشاكل من عنه نتجت ما و اليدوي بالعمل مقارنة قياسية اوقات في موثوقة و سريعة بصورة الهيئة قبل من المناسب

 : وفي هذا الصدد تسعى الهيئة الي ايجاد التمويالت الالزمة لتنفيذ هذه المنظومة من البرامج التي ستشمل التاليالجميع

a. انشاء قاعدة بيانات لمشاريع المياه والصرف الصحي 

b. إنشاء نظام لمتابعة سير المعامالت 

c. يبإنشاء قاعدة بيانات للموارد البشرية والتدر 

d. إنشاء نظام لألرشيف العام 

  النظام المحاسبي 2.3

عملت الهيئة على اعداد الشروط المرجعيه العداد نظام محاسبي آلي بالتنسيق مع البنك الدولي حيث تم التعاقـد مـع شـركه عـالم            

  الهندسه على اقتناء النظام 
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  أنشطة وحدة الطوارئ: الفصل الثالث

  صحاح البيئي مهام وأنشطة وحدة الطوارئ واإل1-3

 بعض في أحيانا تحصل والتي الطبيعية الكوارث الى باإلضافة الحروب إلى تؤدي والتي بالدنا تعيشها التي السياسية المشاكل إن

 إلى تؤدي المشاكل هذه وكل الحاد المائي واإلسهال الكوليرا مثل واألمراض األوبئة انتشار وذاك هذا إلى ضف اليمنية المناطق

 للفئات  أو مناطقهم في سواًء السكان من للمتضررين البيئي واإلصحاح المياه خدمتي رأسها وعلى الخدمات من الكبيرة االحتياجات

 البيئي في واإلصحاحوحدة  الطوارئ ولهذا تم انشاء   أخرى أماكن إلى النزوح إلى السيئة األوضاع تضطرهم قد التي األخرى

 والذي يتضمن األنشطة المنفذة وفق لخطة االستعداد لوحدةلهذه اتقرير االنجاز مكن تلخيص  وبتمويل من منظمة اليونيسيف ويالهيئة 

مة اليونيسيف التي تعتبر الداعم والشريك األساسي للهيئة وبداية البد أن نشير إلى الهدف ظم الممولة من من2012ستجابة لعام واال

ئي والنهوض بالنظافة في حاالت الكوارث هو للحد من انتشار أو تفشي األساسي من برامج وأنشطة اإلمداد بالمياه واإلصحاح البي

  -:األمراض التي تنتقل عن طريق التلوث والتي يمكن التخلص منها بإتباع ما يلي 

  .  االلتزام بقواعد النظافة الصحيحة •

 .توفير المياه الصالحة للشرب •

 .تقليل المخاطر الصحية المؤثرة على البيئة •

 .معيشية المالئمة للناس بطريقة صحية وكريمة وآمنة توفير الظروف ال •

وعادة ما يكون السكان المتضررين من الكوارث هم أكثر عرضة للمرض أو الموت بسبب األمراض المرتبطة بضعف خدمات 

  اإلصحاح ونقص المياه وتردي خدمات النظافة 

خالل العام والتي تعتبر الخطوة األولى في حدة الطوارئ لوومن خالل هذا التقرير حاولنا بقدر اإلمكان رصد األعمال المنجزة 

  :االتيطريقة البناء والتأسيس وتشتمل 
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  استجابة الوحدة .1

 من النازحين والمجتمعات المستضيفة الهشة في صعدة وعمران وتعز والضالع وإب 140,000تم تقديم خدمات ألكثر من  •

 ي والنظافة الصحية وبدعم من منظمة اليونسيفوحرض والجوف وأبين وعدن بخدمات المياه والصرف الصح

 من أطفال المدارس بفعالية في أنشطة اليوم العالمي لغسل اليدين، بينما وصلت رسائل النظافة 105,000شارك أكثر من  •

 الشخصية الرئيسية إلى أكثر من  مليون مواطن في امانة العاصمة 

 . تعقيم وفلترات مياه في الضالع وتعز وإب ولحج توزيع اقراص تم في أعقاب تفشي الكوليرا في الجنوب •

دعمت منظمة اليونيسف إنشاء وحدة طوارئ وساعدتها على وضع استراتيجية جاهزية واستجابة للطوارئ مع كافة  •

وتناصر تحسين الوصول للخدمات االجتماعية األساسية بما فيها ) سواء الالعبين الحكوميين أو غير الحكوميين(األطراف 

 .  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةخدمات

قامت الوحدة بتعزيز دورها في قيادة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منذ انطالق من خالل تعيين منسق  •

  . متفان للمجموعة على المستوى المحلي وتنشيط المجموعات الفرعية

   العمل في مجال تعزيز دور الحكومة في مواجهة الطوارئ .2

انطالقا من خطة البرنامج القطري وخطة العمل السنوية و على مذكرة التفاهم المشتركة بين الهيئة ومنظمة اليونيسف بشان التعاون 

م الممولة من اليونيسيف وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن الفئات المتضررة 2012في تنفيذ خطة االستعداد واالستجابة للطوارئ لعام 

فة في كافة مناطق الجمهورية  وقد ركزت خطة العمل على القدرة  المتوفرة لدى الحكومة في االستجابة من االوضاع المختل

للتطورات المفاجئة في حالة الطوارئ ومدى قدرتها على توفير المتطلبات االساسية لدعم جهود الحكومة في مجال المياه واالصحاح 

أدناه ) 1( م وفي الجدول رقم 2013وارئ ضمن الموازنة الحكومية للهيئة لعام البيئي للمتضررين لذلك  تم رصد موازنة لوحدة الط

  توضيح لذلك

تاريخ   المعتمد لمستفيدينا  الغرض  االنشطة
 شرآاء التنفيذ  المنفذون  التنفيذ

 اعتماد موازنة وطنيه  -1
ضمن موازنه الهيئة لعام 

  م2013

مساهمة الحكومة 
في برنامج 
  الطوارئ

وحدة 
 الطوارئ

173000,00
0  

من بداية 
العام 
  م2013

وحدة 
  الطوارئ

رئيس الهيئة 
  المالية

 حضور ورشة عمل  -2
للمناصره في توفير 
التحويالت الالزمة 
  إلعمال الطوارئ

حشد الدعم المالي 
  والفني

وحدة 
  10\2 75.000.000 الطوارئ

رئيس 
الهيئة 
المنسق 
  الوطني

اليونيسف 
  الشرآاء
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    للكوارث السريعة لالستجابة الهيئة  كوادر قدرات وتأهيل تعزيز مجال في .3

  م2012العام خالل نفذت التي التدريبية الدورات يوضح) 2 (رقم جدول

مكان   مجال الدورة
الجهة   التكلفة  الفترة  المستفيدين  الدورة

 المشارآون  المنفذون  الممولة

 الميثاق -1
االنساني 
والمعايير 
الدينا في 
مجال 

االستجابة 
االنسانية 

 وع أسفيرمشر

فندق 
  موفنبيك

متدرب 32
يمثلون 

المنظمات 
المحلية 
  والدولية

 28حتى24
اليونيسيف  1.190.000  مارس

  )الكتلة(

مصطفى 
عثمان 
خبير 

االغاثة 
  الدولية

اليونيسيف 
وحدة 

الطوارئ 
وشرآاء 
  الكتلة

 عقد لقاء -2
تشاوري   
حول الية 
العمل مع 
الفروع 
وتعيين 
مختص 

طوارئ في 
الفروع 

  هدفةالمست

وحدة 
 الطوارئ

فروع 
الحديدة تعز 
حجة صعدة 
عمران اب 
البيضاء 
  الضالع

وحدة  اليونيسيف  594.000  28\6
 الطوارئ

اليونيسيف 
سامي ابو 
  بكر

 دورة في -3
االعداد 

ألعمال المسح 
الميداني 
وتقييم 

االحتياج في 
المناطق 

 االآثر احتياجا

  الحديدة
الحديدة 

عمران حجة 
  ريمة

اليونيسيف   260.000 9\14-17
  )الكتلة(

/ دونالد 
وحدة 
 الطوارئ

رئيس 
الهيئة م 
التخطيط 
مدراء 
الفروع 
  المشارآة

 دورة حول -4
شرح الية 
العمل على 
استمارة 
المسح 
  الميداني

جامعة 
صنعاء 
آلية 
  الزراعة

 مشارك 85
من الفروع 

عمران 
الحديدة حجة 
ريمة ومن 

بعض 
المنضمات 

المحلية 
  والدولية

وحدة  اليونيسيف 3.108.000  يوم واحد
 الطوارئ

اليونيسيف 
  )الكتلة(

احمد 
  الدرويش
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مكان   مجال الدورة
  الدورة

عدد 
الجهة   التكلفة  الفترة المشارآين

  المشارآون  المنفذون  الممولة

 ورشة عمل -5
حول اعداد 

االستراتيجية 
الوطنية  للنظافة في 
المدارس وتشكيل 
  لجان عمل للمتابعة

مقر 
 اليونيسيف

شارك م25
من آتلة 
  الواش

  اليونيسف 1,027,000 25/6
اليونيسيف 

خبير 
  الواش

الجهات 
المعنية 

حكومية وغير 
  حكومية

 دورة تدريبة في -6
مجال معالجة تلوث 

المياه في حالة 
  الكوارث

  الحديدة

20 
متدرب من 

جميع 
  الفروع

17-
20 
 اآتوبر

1,970,000 

اليونيسف 
مساهمة 
الهيئة في 

قاعة 
  التدريب

وحدة 
  الطوارئ

حسين الشعبي 
  علي طاهر

 حضور المؤتمر -7
العالمي للكلستر 
لمناقشة الخطط 

والبرامج واالنشطة 
للمجموعة والية 

العمل وعرض عن 
تجربه اليمن في 
  مجال الطوارئ

اليونيسف  1,099,290  ايام5  2  نيروبي
  )آلستر(

طالل  
القدسي  
  الغزالي

اليونيسف 
  )آلستر(

 دورة تدريبية في -8
ل التوعية مجا

  المجتمعية
  اليونيسيف  422,545  ايام5  1  االردن

الهيئة ، 
وحدة 

الطوارئ ، 
محمد / م

  مقبل

  اليونيسيف
  الواش

 دورة تدريبية في -9
مجال التوعية 

الصحية والنظافة 
  العامة

  اليونيسيف  390,000  ايام5  1  االردن

وحدة 
الطوارئ 
اسماء 
  الوجيه

  اليونيسيف
  الواش

 دورة في مجال -10
صميم المشاريع ت

  ابانيت
  

فندق 
    ايام5   فرع16  الراء

الصليب 
األحمر 
واالتحاد 
  األوروبي

وحدة 
  الطوارئ

الصليب 
والهالل 
  األحمر
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   )تحليل – تقييم – فنية ( االستشارية والدراسات البحوث مجال في .4

 الفنية والبحثية والتي تساعد على صوابيه البحوث والدراسات االستشارية تعتبر من المجاالت االساسية وهي من مصادر المعلومات

  اتخاذ القرارات المناسبة وإذا ما توفرت المعلومات والبيانات الصحيحة والسلمية ال ي مشروع بالتأكيد ستكون النتائج جيده 

خدمات المياه وفي هذا السياق أولت الوحدة هذا الجانب أهمية كبيرة من خالل ما تم تنفيذه من الدراسات والبحوث المتعلقة ب

  . وفي الجدول التالي  نبين ما تم تنفيذه من تلك الدراسات . واإلصحاح البيئي في مواقع مختلفة

عدد   الموقع  مجال الدراسة
  النتائج  التكلفة  المنفذين المستفيدين

إجراء تقييم أولي لمعرفة 
  االحتياج

  القفل
  سامي ابو بكر    المدب

  61.000  طالل القدسي
معالجات وتوفير تقديم مقترح بال

النواقص لخط الضخ ليتم تشغيل 
  المشروع

إعداد دراسة فنية لتحديد 
احتياجات المشروع توفير 

  النواقص

  المزرق
مرزوق     القفل والمدب

تغيير خط الفخ من بالستيك إلى   105.000  عبدالحكيم
 حديد واستيعاب النازحين الجدد

دراسة حول  األضرار التي 
حصلت لمشاريع المياه 

  فعل األزمة السياسيةب

صنعاء ، تعز ، 
  إب

، الحديدة ، حجة 
  ، عمران

  
 وحدة الطوارئ

ناصر 
  العشاوي

قدمت الدراسة لليونيسف    784,750
  للبحث عن التمويالت الالزمة

تحليل نتائج المسح الميداني 
  الشامل المنفذ من قبل الهيئة

محافظات 
    الجمهورية

  احمد الدرويش
وحدة 
  المعلومات

1,182,500 
تم مناقشة التقرير المقدم من 

االستشاري وطلب منه استكمال 
  بعض المالحظات المطروحة

أجراء مسح ميداني لتحديد 
وتقييم المواقع االآثر 
احتياجا لخدمات المياه 
  واإلصحاح البيئي

الحديدة ، 
عمران ، حجة ، 

  ريمة
45.000 

 مهندسو
 ومختص
 الفروع
  120 وعددهم

الحتياج ومعرفة تحديد مناطق ا 7,951,000
  حجم الفجوه

إعداد  وتصميم استمارة 
المسح لتقييم االحتياج 

وأعداد التقارير النهائية 
  عن نتائج المسح

الحديدة ، 
عمران ، حجة ، 

  ريمة
45000  

  أحمد الدرويش
وحدة  
  الطوارئ

701.000  

عقدت دورتين تدريبتين في 
الحديدة وجامعة صنعاء آلية  
 الزراعة لشرح طريقة العمل

  .على االستمارة
تصميم برنامج لتحليل 

البيانات عن اعمال 
  المسح الميداني

الحديدة ، 
  عمران

  حجة ، ريمه
  محمود سلطان  

 وحدة الطوارئ

350,000 
تم تصميم البرنامج وتسليمه 
  للوحدة بعد تحليل البيانات

تصميم برنامج الختيار 
عينات عشوائية لمواقع 

  المسح
  طارق سليم     محافظات4

233,000 
  تسليم البرنامج حسب العقد
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  الطوارئ لمواد والتوزيع والترحيل التخزين مجال في .5

المقصود من هذا البند هي المواد الخاصة بأعمال الطوارئ سوى المواد التي تم استالمها من مخازن اليونيسف وتوريدها لمخازن 

 التي يتم شرائها وفقاً لخطة االستعداد واالستجابة وقد يكون الشراء إما أو المواد.. الوحدة او ترحيلها مباشرة إلى المواقع المستهدفة 

يبين المواد التي تم تقديمها من اليونيسف ألعمال الطوارئ ) 4(وأدناه جدول رقم .. عبر اليونيسف او عبر الوحدة من السوق المحلية

  .والفروع المستفيدة منها

الكمية   نوع المواد أو األجهزة
  مالحظات  عدد الفروع المنصرف لها   التوريدتاريخ  الموردة

 10  حرض  10/9/11  10  براميل  الكلور
 لمخيمات النازحين المزرق  براميل

 مليون 2  حبوب آلور
 15/02/2012  حبه

  تعز
  الحديدة
  عمران
  إ ب
  الضالع

 الف 200
  حبه
 الف 300
  حبه
 الف 300
  حبه
 الف 400
  حبه
 الف 300
  حبه

  

على  قدم تحتوي 20حاويه 
  ــــــــــ تم تخزينها في الوحدة  17/9/2012 1045000  حبوب آلور

تم التخلص والنقل من 
ميناء الحديدة عبر الوحدة 
  ونقلها لمخازن الوحدة

اجهزة فحص ديجتال 
آيميائية وبكترولوجيه 

  المطياف

 اجهزة 5
    ــــــــــ  ال زالت في الوحدة  14/7/2012  التوابع

 اجهزة  فحص آمية الكلور
 7/2012 / 14   جهاز20  في الماء

جميع الفروع 
المشارآة في دورة 
فحص معالجة المياه 

ما عدا المهرة الجوف 
   حضرموت مأرب–

بحسب أوامر الصرف   16
  عهدة على الفروع

اجهزة فحص ديجتال 
تم االستالم من مخازن   ـــــــــــ  ال زالت في الوحدة  3/12/2012  39  للفحص الكيميائي

  اليونيسف

جهزة فحص آمية الكلور ا
  3/12/2012  5  في الماء

صرفت خمسة اجهزة 
لمنظمة ادرا عهد 
حسب توجيه من 

  اليونيسف

5    
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 قدم تحتوي على 40 حاويات 4م تفيد بوصول 12/2012/ 26ونود التنويه إلى أن منظمة اليونيسف قد وجهت رسالة للهيئة بتاريخ 

  .يع لحج ، ابين مولد كهرباء إلى ميناء الحديدة خاصة بمشار14

الف دوالر قامت الوحدة باستكمال اإلجراءات القانونية باإلعفاء والتخليص الجمركي في ميناء ) 178،234(وتبلغ قيمتها اإلجمالية 

  الحديدة والنقل إلى محافظة عدن وقد تم تنفيذ المهمه و توريد المولدات الى عدن

 السريع لالحتياج الوحدة عبر المشتريات مجال في .6

 م لشراء اثاث مكتبي لوحدة الطوارئ وتم 2012مويل ومساعدة  من منظمة اليونيسف تم إنزال مناقصة عامة في إبريلبت -1

 ريال) 4,186,080(م من قبل شركة واتيك مبلغ وقدره 2012التوريد في يوليو 

 2000نات سعة  خزا10 لتر و1000 خزان بولي اثلين سعة 20م  للوحدة تم شراء  االتي 2012ضمن المخطط لعام  -2

وكذا ). 1,212,450( اسرة من بمبلغ 500لتر للنازحين من محافظات صعدة في عاهم ومستباء والخميسين يستفيد منها 

 لتر لصالح النازحين في محافظة ابين بمبلغ 2000 خزانات سعة 10 لتر و100 خزان بولي  اثلين سعة 50شراء 

 ريال)1,696,250(

 م2012 اغسطس 15اصة بمشروع المدب والقفل وسلمت لليونيسف في طلب عروض اسعار لألنابيب الخ -3

م 2012 شفاطات للمياه لشفط مياه األمطار التي غمرت مخيم خيوان للنازحين  في محافظة عمران في يوليو 3تم شراء  -4

 ريال)333,120(بمبلغ 

 حيث تم التحليل والبت م2012 خزان بولي اثلين وهي ضمن خطة الطوارئ لعام 350انزال مناقصة عامة لتوريد  -5

للمناقصة وسيتم توزيعها على محافظات تعز الحديدة عدن حجة عمران لتوزيعها على النازحين وتم توريدها للفروع بمبلغ 

 ريال) 11.500.000(

بالنسبة لموضوع طلب الهيئة مساعدة شراء أجهزة الكمبيوتر تم مناقشة الموضوع مع اليونيسف وحصلت الموافقة بالدعم  -6

  .بلغ اربعون الف دوالر وسيتم انزالها في مناقصة عامة بعد االنتهاء من إعداد وثائق المناقصةبم
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  الكوارث مناطق في ومعالجتها المياه مصادر مراقبة مجال في .7

ذلك من  تتولى منظمة اليونيسف ووحدة الطوارئ ومختبر المياه بالهيئة مسئولية مراقبة جوده المياه في مخيم النازحين في المزرق و

خالل مختص مراقبة مقيم في حرض يتولى مهمة المراقبة والكلوره وبصوره مستمرة ومصروف ان اكثر األمراض تأتي بسبب 

شرب الماء الملوث لذلك نحرص بأن تكون عمليه معالجة المياه في المناطق  التي قد تتعرض لتلوث او األوبئة   ال تحتمل التأخير 

  :ة وفي هذا الجانب نبين األعمال التي نفذت في هذا المجال كما يلي وخوفاً من وقوع عواقب وخيم

 المستهدفين  المكان  النشاط
ش 

  المخطط
  التكلفة المشارآون  المنفذون

نوع المعالجات 

  والتدخل

مراقبة جودة 

المياه 

  وتعقيمها

  4500 المزرق
 طوال 12

  العام

وحدة  

  الطوارئ

مهندس مقيم 

المختبر 

  اليونيسف

ص المياه يوميًا فح 3,060,000

وإضافة الكلور حسب

  القياس

زيارات قيمة 

فنية زيارة 

واحدة في  

الشهر لمدة 

  ثالثة ايام

 المزرق

مصادر 

المياه 

  الخزنات

12  
وحدة  

  الطوارئ

مختبر 

المياه 

اليونيسف 

  الفرع

564,000  

التأآد من أعمال 

المراجعة وتحليل 

  النتائج

محاصرة 

انتشار وباء 

  الكلور

مديرية 

  ينالعد
18000  2  

وحدة 

  الطوارئ

فرع إب 

فرع 

  اليونيسف

توزيع مائة الف حبه   550,000

آلور للمنازل وتعقيم أبار 

المياه وعقد ورشة عمل 

لنوعية  المجتمع عن 

  االسباب والحلول لها

معالجة 

مصادر 

المياه الملوثة 

والحد من 

انتشار 

  اإلسهاالت

  1  12000  زبيد
وحدة 

  الطوارئ

فرع 

الحديدة 

مختبر 

لمياه ا

  اليونيسف

 حبه آلور 150توزيع   325,000

للسكان وتوفير أجهزة 

فحص ميدانية آيميائية 

بكترولوجيه وتعقيم 

وتطهير آبار المياه 

والخزانات ونوعية 

  المجتمع
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 الشركاء مع الدورية واالجتماعات التنسيق مجال في .8

لعاملين في مجال المياه واالصحاح البيئ وتنظيم حرصت وحدة الطوارئ على تعزيز وتطوير عالقاتها مع كآفة الشركاء ا

  -:اجتماعاتها الدورية الداخلية والخارجية  بهدف مناقشة المهام واألعمال المشتركة حيث تم في هذا المجال وخالل العام االتي

ولي وتستخدم العمل المشترك والتنسيق مع منظمة اوكسفام وذلك من خالل إعفاء المواد التي وصلت إلى مطار صنعاء الد -1

ألعمال اإلغاثة في مخيمات النازحين في المزرق من الرسوم الجمركية مثل خزانات المياه الحديدية مختلفة المقاسات 

 .وأجهزة فحص المياه وحضور االجتماعات التي تتم لمناقشة البرامج والخطط في  إطار الكتلة

 .يينحضور اجتماعات الكولستر مع بقية الشركاء المحليين والدول -2

 م 15/6/2012حضور اجتماع مناقشة تقارير اإلنجاز النصف سنوي للمشاريع التي تمولها اليونيسف  المنعقد بتاريخ  -3

 .االجتماع في اليونيسف مع خبيرة البناء والدعم المؤسس في البنك الدولي لمناقشة آثار اآلزمة على مشاريع المياه -4

االعداد لالستراتيجية الوطنية للنظافة في المدارس بتمويل من  المشاركة في ورشة عمل مع مجموعة الواش بشأن  -5

 .اليونيسف 

االجتماع مع مدير كتلة الواش في الشرق األوسط لبحث موضوع تقديم الدعم لوحدة  الطوارئ في المجال الفني وبناء  -6

 .القدرات

 . في مجال اإلغاثة للنازحيناالجتماع مع مندوب الصليب األحمر والهالل األحمر الدولي حول التنسيق و العمل -7

م ومناقشة طلب المنظمة توفير مختص لفحص جودة المياه 8/12/2012االجتماع مع ممثلة منظمة ادرا بتاريخ  -8

للمشاريع في المحافظات التي يعملون فيها وهي صنعاء الجوف ابين وتم االتفاق مع مختص من مختبر الهيئة للعمل معهم 

  .داد لتنفيذ  دورات تدريبية في كيفية الكلورة ومعالجة التلوث عن طريقه مختبر الهيئةلفترة ثالثة اشهر وكذلك االع
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  االنجازات المالية: الفصل الرابع
  

 م2011 إعداد وتقديم الحساب الختامي للهيئة لعام 1-4
لنشاط الهيئة للعام المنـصرم  م، المتعلق بالحسابات الختامية 2012استكملت الهيئة إعداد تقريرها المالي النهائي في شهر مايو         

م، وتم تسليم نسخة من ذلك التقرير للجهات المعنية، بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة للهيئة والجهاز المركزي للرقابـة                   2011

  . والمحاسبة 

 م2011 الجرد السنوي للهيئة لعام 2-4
  لتالي يوضح اجمالي قيمة موجودات الحكومةوالجدول ام مركز وفروع 2011 الجرد السنوي للعام المالي أعمالتم استكمال 

  )1000(*م2011 خالصة  باجمالي قيمة موجودات الحكومه لمرآز الهيئة وفروعها بالمحافظات  للعام المالي  

المستهلك المستديم

الكهنة 
والخرده 
والغير 
صالحة 
لالستعمال

عهد فرعية عهد شخصية

مكتبات 
او 

ورش 
او 
معامل

 االجمالي
 البيانم

 ريال ريال ريال ريال ريال ريال ريال

 986,950 3,538 24,251 16,119 3,399 9,104 930,538مرآز الهيئة 1

 3,334,137 0 240,254 114,323227,845 3,267 2,748,447 الفروع2

 4,321,086 3,538 264,506 117,723243,965 12,371 3,678,985 االجمالي

  العهد المرحلة3-4
بحسب توصيات مجلس الوزراء و الجهـاز المركـزي ووزارتـي           % 50ه العهد المرحلة من االعوام السابقه بنسبه        تم تصفي 

  .الماليه والمياه 
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  م2012 لعام الجانب التنموي: الفصل الخامس

   :التنموية األهداف 5.1

  خالل العام % 1.2 بواقع التغطيةرفع نسبة  :للهيئة الهدف العام  5.1.1

   : التاليةنسمه موزع على المحافظات) 453032.(استكمال يستفيد منه مشروع  ) 105( تشغيل عدد:ف الرئيسية األهدا5.1.2

אאמ אא א

 28,144 7 تعز.1

 17,400 4 اب.2

 19,237 9 الحديده.3

 26,416 3 حجه.4

 3,747 3 ذمار.5

 2,900 3 لحج.6

 12,730 9 الضالع.7

 4,750 2 عمران.8

 6,170 5 حضرموت.9

 1,850 2 البيضاء.10

 15,960 14 مارب.11

 19,700 10 صعده.12

 14,870 5 ريمه.13

 21,400 19 شبوة.14

 2,750 4 المهره.15

 5,429 6 الجوف.16

 28,144 7 تعز.17

 203,453 105  اإلجمالي
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و لعدد محافظة)13(عدد ع في  عدد من المشاريتأهيل إلعادة موازنتها  منت جزء الهيئة خصصأنكما 

   -:نسمه كما هو موضح بالجدول التالي  ) 283.741(  يستفيد منها تأهيل مشروع ) 76( 

  

אאמ אא א

 119,995 19 تعز.1

 24,560 8 اب.2

 3,000 1 الحديده.3

 8,000 1 حجه.4

 10,719 4 ذمار.5

 8,200 4 لحج.6

 13,435 7 العالض.7

 22,471 5 عمران.8

 15,900 4 حضرموت.9

 6,758 5 البيضاء.10

 3,000 1 صعده.11

 34,703 6 المحويت.12

 13,000 11 شبوة.13

 283,741 76  االجمالي
  

أخرى قيد التنفيذ منها ماهو مرحل من أعوام سابقة ومكــــون ) 3312(دد ـ ع استهداف:  األهداف الفرعية5.1.3

 - :ليوالمبينة بالتا

  .أبار) 299(دد ـــ ع-

   .خزانات) 389( عـــدد -

   .أنابيب) 183(عـــدد -

  .تمضخا )221(عـــدد -

   .اتتركيب) 141( عـــدد -
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  النتائج والمخرجات 5.2

  :نسبة تحقيق الهدف العام  5.2.1

مـن  % 1.2عام المخطط ب  من الهدف ال   %)0.6(وذلك من خالل رفع نسبة التغطية الي        % 50بلغ نسبة تحقيق الهدف العام      

  . نسمة105073مشروع استفاد منها ) 43(خالل استكمال تشغيل عدد 

  :نسبة تحقيق األهداف الرئيسية  5.2.2

  من  إجمالي عدد المشاريع المستهدفة % 31بلغ نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للهيئة 

  :نسبة تحقيق األهداف الفرعية  5.2.3

   عدد المكونات المخطط تنفيذها خالل العام ماليإجمن % 61بلغ نسبة تحقيق األهداف الفرعية 

  :م 2012يوضح تفاصيل تلك النتائج والمخرجات التي تم تحقيقها خالل العام) 5(والجدول التالي رقم 

 نسبة التنفيذ فعلي مخطط

 م
الوضع 

التشغيلي 

 للمشاريع

عدد 

المشاريع

عدد 

 المستفيدين
عدد 

المكونات

عدد 

المشاريع

عدد 

 المستفيدين
عدد 

المكونات
مكونمستفيدينمشاريع

1 
المشاريع التي 

تم تشغيلها 

 استكمال
105 203,45343 10507341% 52% 

2 
المشاريع التي 

 تم تأهيلها
76 283,741

1233 

13 24659 

751 

17% 9% 

61% 

 %61 %27 %31 751  129,732 56 1233 487194 181 االجمالي

م بحوالي 2012م، وفقا لسكان الريف المقدرين في عام 2012للعام%) 0.6(الستكمال بلغ نسبة التغطية لمشاريع احيث 

 مليون نسمة حيث تم احتساب نسبة التغطية للمستفيدين من مشاريع االستكمال ولم تحتسب لمشاريع التأهيل كونه قد 17,500

 تم احتسابها من سابق

  :  التالي إلى للمشاريع التشغيل نسبة انخفاض وتعود

 المتوقـع  من كان التي المشاريع استكمال عدم إلى أدى مام  المكونات المخطط تنفيذها   تنفيذ استكمال عدم −

  م2012خالل العام  تشغيلها

 . خالل العام السابق  بها البالدالظروف التي مرت −

  . االمر الذي ادى الي تدني نسبة التغطية )بنك دولي، هولندي ( توقف الدعم الخارجي  −
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  يمالتقي  5.3 

  المالي الجانب  تقييم 5.3.1

 وبيـان   من القطعين المحلي واالجنبـي،    يتضمن الجدول المبين ادناه ملخصا إلجمالي مخصصات الخطة المعتمدة من المالية            

حتى تكاليف ما تم تنفيذها أو قيد التنفيذ من مكونات مشاريع وما تم استخدامها من مبالغ بشأنها وما تبقى من مخصصات مالية                  

  . م31/12/2012ة نهاي

  المعتمدة والمنصرفة  وما تبقى من التزامات مالية يوضح اجمالي المبالغ ): 1(جدول رقم 
  ) ريالبالمليون المبالغ (

א אאא א
מ31/12/2012

מ אא א

  قطاعي
  حكومي

  اجنبي  حكومي
  قطاعي  حكومي  قطاعي  حكومي  قطاعي  حكومي

1,206 1,922 3.089  
3.128  

544.1  643  1.5452.692 50% 14% 

6.217  1.980  4.237  32%  

  :اعاله ما يليمن الجدول المذكور ويالحظ 

 المخصصات المعتمدة .1

  .مليار ريال)3.089(المخصصات المعتمدة تساوي):%100تمويل حكومي(المخصصات الحكومية •

 .  مليار ريال)3.128(تساويالمخصصات المعتمدة ):تمويل ثنائي(عيةالمخصصات القطا •

 منصرف الفعليال .2
 %) 50(المرفوعة بلغت نسبة المرحله والمنصرف الفعلي حكومي من األعمال  •

  لـم يـصرف بلـغ       والمتبقـي  ريـال   ) 3,088,839,000(ريال من اجمـالى     ) 1,543,852,869(مبلغب

ريـال  )214.732.247(مبلغ  وريال متبقي لم ينفذ     )1,330,253,885(ريال منها مبلغ    )1,544,986,131(

بسبب عدم تعزيز وزارة الماليه للخطة المرفوعه لمكون االبار والخزانات نهاية           متبقي قيد التنفيذ لم يصرف      

وكذلك الفوارق المتبقيه بين المعتمـد      ) االنابيب والمضخات   (العام وكذا بعض االرتباطات المرسله لمكون       

  . يوضح تفاصيل ذلك على مستوى المكون) 2( والجدول رقم زنه وقيمة المشروع لبعض المكوناتبالموا

 بمبلـغ %) 14( المرفوعـه بلغـت نـسبة         المرحلـه و   المنصرف الفعلـي قطـاعي مـن االعمـال         •

مبلـغ   لـم يـصرف      والمتبقـي  ريـال ) 3,128,038,000( مـن اجمـالى     ريال  )435,776,479(

 بسبب تـأخر وصـول      لم يصرف    ريال متبقي   )642,821,826(غ  منها مبل ريال  )2,692,261,521(

 نتيجة لتعـذر تغذيـة الحـساب مـن المـانحين            الدعم من المانحين وتوقف الصرف من وزارة المالية       

 .بالمساهمة
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  المادي تقييم الجانب 5.3.2
) 523(مخطـط عـدد    من ال  مكون والمنجز ) 487(إن المخطط من البرنامج الحكومي عدد        : البرنامج الحكومي  13.2.5.

 .)2(رقم جدول موضح بالوال %)40( بنسبهمكون) 351( والمتبقي من المخطط عدد %)60(بنسبهمكون   

  

   بحسب عدد المكون31/12/2201حتى 1/1/2201لبرنامج من يوضح الخالصة العامة ل)2(جدول رقم 

 مكون بحسب عدد ال31/12/2201حتى 1/1/2201لبرنامج من الخالصة العامة ل

  المخطط والمعتمد
  المنجز المالي  المنجز المادي  حكومى2012لعام

 )المنصرف ( 

 قيد المتبقي
  التنفيذ

 ومرتبط لم 
 يعزز

  المتبقى غير منفذ 
 من المخطط

 النوع  م

 التكلفة عدد المبلغ عدد المبلغ عدد المبلغ عدد التكلفة العدد

بة 
نس

دي
لما
ز ا
جا
الن
ا

 

 %75 224,623,141 43 53,586,058 19 435,774,801 108 489,360,859 127 713,984,000 170 انابيب1

مضخا2
 %45 284,207,285 74 22,862,914 6 191,878,801 55 214,741,715 61 498,949,000 135 ت

1,101,478,00 278 ابار3
0 154 615,124,244 134 553,775,801 20 61,348,443 124 486,353,756 55% 

خزانا4
60,580,87 20 109,232,870 153 169,813,742 173 392,821,000 283 ت

2 110 223,007,258 61% 

ترآيبا  
 %0 64,138,000 0 0 0 0 0 0 0 64,138,000 0 ت

5
مبانى 
وبنا 
موس
 سى 

8 70,218,000 8 61,229,178 3 44,875,219 5 16,353,959 0 8,988,822 100
% 

نفقات  
 247,251,000   عامة

    208,315,377    247,251,000  

3,088,839,00 874 االجمالى 
0 523 1,550,269,738 453 1,543,852,869 70 214,732,246 351 1,330,253,885 60% 
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بنسبه ) 238(مكون المنجز من المخطط عدد)368(المخطط  للبرنامج القطاعي عدد   ان: البرنامج القطاعي5.3.2.2

وعلى مستوى المكونات  كما مع التكلفة ) 3(رقم جدول موضح بالوال مكون) 130(ددوالمتبقي من المخطط ع%) 65(

مكوني االنابيب والمباني بنسبة اعلى من يالحظ من الجدول ان نسبة االنجاز المادي تتفاوت من مكون الخر مع وجود 

   .م2011وذلك لترحيل بعض من تلك المكونات من العام % 100

التكلفةالعددالمبلغعددالمبلغعددالمبلغعددالتكلفةقطاعيحكوميالعدد

%192,530185-11-13117,058186,394303,45224495,98219208,2925287,690انابيب1

%86182,114290,398472,51249237,04634105,12515131,92137235,46657مضخات2

%2169,764111,280181,0441795,838612,8111183,027485,20681ابار3

%10675,328120,054195,3827682,5902522,8795159,71130112,79272خزانات4

%141505,468805,7101,311,17870145,8994580,8452565,054711,165,27950ترآيبات5

مبانى وبنا 6
%193,460200-144,29870,406114,704221,24415,825115,419موسسى

211,860337,906549,76600549,766نفقات عامة7

3681,205,8901,922,1483,128,0382381,078,598130435,776108642,8221302,049,44065% االجمالى

نسبة 
المنجز 
المادي

النوعم
قطاعى منصرفقطاعى مرحل و واردالمخطط والمعتمد لعام2012 قطاعى

المتبقى لم يصرف بسبب تعليق 
الدعم  وفوارق تخص 

المانحين(التزامات)
المتبقى من القطاعى لم يرفع وينجز

جدول رقم (3) يوضح الخالصةالعامة للدعم الفطاعي خالل العام 2012 المبلغ * 1000
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  :لمقترحاتالمشاآل والتوصيات وا
 

  :المشاكل والمعوقات: أوال
 .وضع الهيئة إجماالً من حيث عدم توفر بيئة العمل المناسبة من حيث المكان واألجهزة والوسائل .1

 : نسبة اإلنجاز العام للمخطط تنفيذه خالل العام، ويرجع ذلك لعدة أسباب نورد منها انخفاض .2

 :م2011اث التي مرت بها البالد في عام األوضاع الراهنة التي تمر بها الهيئة نتيجة لالحد  -  أ

i.  مبنى الهيئة في مرحلة الترميم ولم يجهز بعد(عدم توفر البيئة المناسبة للعمل. ( 

ii. ات ولوازم العمل المطلوبة لإلداراتتلف وانعدام أثاث وتجهيز 

 .عدم تقدم المقاولين لتنفيذ بعض اآلبار  - ب

 .تأخر إجراءات توقيع عقود بعض اآلبار   - ت

 . أمنية في بعض معظم المحافظات أدت إلى تأخير التنفيذ إن لم يكن توقفهوجود مشاكل  - ث

إدراج مناطق في الخطة قبل عمل الدراسات اإلجتماعية الالزمة لها لمعرفة مدى إستعداد   - ج

 .المستفيدين لتنفيذ المشروع من عدمه،حيث يالحظ ظهور مشاكل إجتماعية أثناء التنفيذ

إلجراءات القانونية ضد المقاولين المتأخرين عن التنفيذ بحسب عدم قيام معظم الفروع باتخاذ ا  - ح

 .العقود الموقعة معهم

ليس لديهم القدرة واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ العقود       ) خصوصاً في اآلبار اليدوية     (تكليف مقاولين     - خ

 .في الوقت المحدد أو بحسب المواصفات

في الوقت المحدد خصوصاً اآلبار اليدويـة       عدم تفاعل بعض الفروع في متابعة المقاولين للتنفيذ           -  د

 .المتأخر تنفيذها والمرحلة من أعوام سابقة

 .تأخر تنفيذ معظم اآلبار الموكل تنفيذها إلى وحدة التنفيذ الذاتي  -  ذ

بالرغم من إنخفاض نسبة الفشل لآلبار المحفورة في هذا العام إال أن النسبة مازالت مرتفعة ويمكن تحديد أسباب الفشل  .3

 :ة أسباب نذكر منها ما يليفي عد

وجود قصور في إجراء بعض الدراسات الفنية المستوفية لألسس والمعايير العلمية والفنية الصحيحة مما انعكس   -  أ

 .سلباً على نتائج الحفر

الوضع المائي الحرج لمعظم األحواض المائية، باإلضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات عن الوضع المائي لجميع   - ب

 .األحواض

 مواقع للحفر ما يسبب فشل في اآلبار الالمباالة من قبل بعض المهندسين ونزولهم عند رغبة األهالي أثناء تحديد   - ت

 ...خصوصاً عند تنفيذ البئر األولى العتمادهم على أن هناك فرصة أخرى لحفر بئر بديلة

و معرفة مسبقة بعدم جدوى قيام بعض المهندسين باقتراح الحفر في بعض المناطق رغم وجود دالئل ومؤشرات أ  - ث

 .الحفر في هذه المناطق وعدم اتخاذ القرارات المناسبة في حينه
 .عدم التزام بعض المهندسين المشرفين على حفر اآلبار األنبوبية باإلشراف المقيم على الحفر  - ج

 .عدم توفر الدليل اإلرشادي الخاص بدراسة المناطق وكذا اإلشراف على الحفر  - ح

 . ثواب والعقابعدم تفعيل مبدأ ال  - خ

 .مع الواقع  غير صحيح وال يتآلئم رفع مواصفات فنية وتكلفة تقديرية للمكونات بشكل   -  د

 .وجود قصور في المتابعة سواء في المهام الموكلة لألقسام أو المختصين في متابعة التنفيذ وفق الفترات الزمنية المحددة .4
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بية الالزمة للقيام بتنفيذ مهامها على الشكل المطلوب نتيجة االحداث افتقار االدارات  الى ابسط االجهزة والتجهيزات المكت .5

 .االخيرة التي شهدتها الهيئة

بعد قرار  اعادة دمج االدارة العامة للمشاريع حصل حدوث فراغ في ادارة االشراف على المصادر المائية مما ادى الى  .6

 ..لى المصادر المائيةتحمل ادارة الدراسات المائية العباء ومهام ادارة االشراف ع

استمرار بعض الفروع في إرسال تقارير غير مكتملة البيانات أو عدم االلتزام بالنماذج المعممة عليهم باإلضافة إلى عدم   .7

 .وصول التقارير في موعدها علماً بأن هذه المشكلة تتكرر شهرياً من قبل الفروع

 الي جانب عدم التزام بعضها برفع تقاريرها وفقاً للنماذج المعتمدةتأخر بعض االدارات العامة برفع التقرير السنوي لها  .8

 .شحة الدورات التدريبية المتخصصة للكادر الفني على مستوى المركز والفروع .9

قلة األنشطة والبرامج التدريبية المنفذة خالل العام المالي (وجود انحرافات في تنفيذ الخطة التدريبية  الدارة التدريب  .10

 :بسبب العوامل والمؤثرات التالية) رنة بالمخطط م مقا2012

 األوضاع الراهنة التي تمر بها الهيئة  -  أ

 : العجز المالي   - ب

i. تبعاً إلجراءات البنك  تأخر اعتماد تمويالت أنشطة الخطة المخصصة من البرنامج القطاعي

 الدولي

ii. شطة التدريبية عدم تحديد المبالغ المعتمدة في موازنة الدعم الحكومي للهيئة والمخصصة لألن 

iii.   ضعف متابعة وتوريد المخصصات المالية المعتمدة للتدريب إلى حساب الهيئة في الوقت المحدد

 .والصرف منها ألغراض أخرى

iv.  نقص المعرفة بالرصيد المالي المتوفر في حساب موازنة التدريب لضعف اإلثبات المحاسبي في

 .المجموعة الدفترية للحسابات

 .عظم الفروع على الكادر الفني حديثي التوظيف دون عمل الدورات التدريبية الالزمة لهماالعتماد الكلي في  م .11
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 :التوصيات والمقترحات: ثانياً

 وعلى أن تكون وفق المواصفات الفنية الكافية دانية الالزمة لتسيير عمل االدارات المكتبية والمياألجهزةسرعة توفير  -1

 .لتنفيذ االعمال المراد منها

 .تأهيل مبنى الهيئةاستكمال  -2

 .تحمل الهيئة لتكاليف الدراسات وعدم تحميل المجالس المحلية تلك التكاليف خاصةً عند إجراء الدراسات الجيولوجية -3

توفير وسيلة مواصالت مناسبة من قبل الهيئة وبدل السفر الخاص بالفرق المكلفة بتسليم مواقع اآلبار وعدم االعتماد على  -4

 .ل المهندسينالمقاول واألهالي بنق

رفع بيانات ومعلومات صحيحة ومبنية على أسس واضحة وبالتالي وضع وإعداد خطة واضحة وواقعية على الفروع  -5

 .قابلة للتنفيذ باالعتماد على نتائج الدراسات االجتماعية والفنية

 . واألسعار السائدة عة المناطقلطبيرفع المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية للمكونات بشكل صحيح ومالئم للواقع ووفقاً  -6

مرحلة (عمل آلية لتقييم المشاريع المدرجة في البرنامج ومتابعة سير التنفيذ لمختلف المكونات على أربع مراحل  -7

 ) مرحلة ما بعد التنفيذ-  مرحلة التنفيذ - مرحلة اإلجراءات -الدراسات 

 تفعيل مبدأ الثواب والعقاب -8

  . الوظيفي واألسس والمعايير المحددة بحسب وضع كل فرعإعادة توزيع الكادر وفقاً للحصر -9

 التنسيق المستمر بين اإلدارات العامة لتذليل الصعوبات والمعوقات وتسهيل تنفيذ البرنامج بحسبضرورة  -10

 ماهومخطط له

 .ية لكل ادارةالزام االدارات العامة والفرعية برفع تقاريرها وفقاً للنماذج المعتمدة وفي مواعيد رفع التقارير الدور -11

 .عقد الدورات التدريبية التخصصية للكادر الفني وخصوصا الكادر حديثي التوظيف -12

 .توفير ورصد المبالغ المطلوبة للتدريب واعتماد اليه واضحة لذلك -13
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  الخاتمة

وفي األخير نأمل أن نكون قد وفقنا إلعداد وإخراج هذا التقرير رغم 

 الجميع لما فيه الخير والسداد وفق اهللا،الصعوبات المشار اليها سابقاً

  .وخدمة هذا الوطن وتقدمه ازدهاره
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  المرفقات

 على مستوى )استكمال(م2012خالصة بالمشاريع المنفذة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف للعام ) 5.1(مرفق 

  المحافظة 

 على مستوى )تاهيل(م2012 خالصة بالمشاريع المنفذة للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف للعام) 5.2(مرفق 

  المحافظة 

   على مستوى االدارة لمعامالت المالية يوضح ا)1.2.1.1(ملحق رقم 

لمعامالت االداريه الداخلية مبين المرسل لإلدارات والمنجز قبل الفترة يوضح تفاصيل ا)1.2.1.2(رقم ملحق 

   .وبعد الفترة

  م2012د البشرية للعام المالي المهام واالنشطة المتعلقة بالموار) 1.4.1(ملحق رقم 

  


