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 הדברים עיקרי
  מדינות מערב אפריקה עברו בשנים האחרונות תהליך אורבניזציה חסר תקדים. בשל נהירת מרבית

כדי בהאוכלוסייה לערים, ממשלות רבות לא הצליחו להרחיב את אספקת המים ושירותי הסניטציה 

 .להדביק את גידול האוכלוסייה

 היעדר ממדינות מערב אפריקה. המרכזיות הינה היעדר גישה למים בחלקים נרחבים  אחת הבעיות

אספקת מים שוטפת לצד שימוש במקורות מים לא מוסמכים, ובמיוחד באזורי אוכלוסייה צפופים 

 .םכמו בערים, יוצרים תנאי תחלואה ותמותה חמורי

 



6 
 

 

 העולמימקור: הבנק 

  השחיתות השלטונית במדינות רבות מקשה על פיתוח תשתיות המים, וזאת על אף תמיכה מצד גופים

בינלאומיים כמו הבנק העולמי, האו"ם והבנק לפיתוח אפריקה, לצד סיוע ממדינות כמו ארה"ב וסין. 

ה עצמיים ומהלוואות שהמדינ יוצאת הדופן היא אנגולה, שמממנת פרויקטים דומים ממקורות

 לוקחת.

  ושאיבה  כתוצאה מנזקי צנרת, גניבהרוב מדינות מערב אפריקה סובלות מאובדן משמעותי של מים

כמו ניגריה  –לא חוקית וזיהום. כתוצאה מכך, גם מדינות שאינן סובלות ממחסור במקורות מים 

 .מתקשות באספקה סדירה של מים לתושבים –ואנגולה 

 

70.8% 

54.8% 
51.8% 

45.7% 

29.0% 

54.3% 

78.0% 

58.9% 
56.1% 

48.8% 

38.4% 

53.9% 

84.7% 

62.6% 
60.1% 

52.6% 

47.8% 

53.4% 

87.2% 

64.0% 
61.7% 

54.3% 
51.5% 53.2% 

 טנזניה אתיופיה אנגולה קניה ניגריה גאנה

 שיעור האוכלוסייה עם נגישות למקור מים איכותי

2000 2005 2010 2012 



7 
 

 

 FAO: מקור

 

 

 FAOמקור: 

 

  רפורמות ויוזמות שונות לשיפור מצב משק המים במדינות אפריקה, התקציבים הממשלתיים על אף

המוקצים לתחום עדיין נמוכים יחסית, ובמקרים רבים המדינות נסמכות על תמיכה בינלאומית 

 .לצורך התנעת פרויקטים בתחום

 יהול פרויקטים ברוב המדינות ניכרת מגמה של חיזוק שיתוף הפעולה עם הסקטור הפרטי בהקמה ונ

בתחום המים. אלה כוללים הקמת תשתיות לאספקת מים, טיהור מי שפכים, הקמת תשתיות ביוב 

 .וסניטציה ועוד

1,187 1,150 

630 

1,010 

848 

1,071 

 טנזניה אתיופיה אנגולה קניה ניגריה גאנה

 מ לשנה"ממוצע משקעים במ

5,813.0 

273.8 
579.7 468.8 

64.2 

2,187.0 

 טנזניה אתיופיה אנגולה קניה ניגריה גאנה

 קוב לנפש, מאגרי מים בסכרים
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  המחסור במים זמינים מהווה איום מתמיד על החקלאות במרבית מדינות מערב אפריקה, ובשנות

פכים לצורכי בצורת אף מוביל לרעב המוני. במקרים רבים נאלצים החקלאים להשתמש במי ש

 .השקייה

 

 

 מקור: הבנק העולמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע :גאנה

23.9% 

31.5% 

17.2% 

38.4% 

6.0% 
10.2% 

 טנזניה אתיופיה אנגולה קניה ניגריה גאנה

 מסך המים לשימוש% -כ, מים לשימוש ביתי
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 מואץ.בשנים האחרונות תהליך אורבניזציה  העבר, גם גאנה מדינות מערב אפריקה בדומה למרבית 

האוכלוסייה מ יםוגדל כיםהול לשיעוריםהיעדר תשתית צינורות מים מכך המדינה סובלת מ תוצאהכ

 דומה באיזורים הכפריים.  למחסורהעירונית, בנוסף 

 ובכל מקרה התשתית איננה פוגשת את הביקוש למים, 1914-חלק מצינורות המים במדינה הונחו עוד ב ,

, במיוחד באיזורי יםבדוקבמיוחד בערים. היעדר אספקת מים שוטפת ושימוש במקורות מים לא 

 אוכלוסייה צפופים כמו בערים, יוצרת תנאי תחלואה ותמותה חמורים. 

 107, בצפיפות אוכלוסייה של נפש מיליון 25.55-כ 2012 שנת בסוף מנתה ,כלל האוכלוסייה בגאנה 

לפי , באיכות נמוכה קמ"ר. שיעור מקרי המוות כתוצאה מסניטציה והיגיינה לקויה ומיםתושבים ל

 . עדיין גבוה ביחס לעולם המערבי, ארגון הבריאות העולמי

  שאיבות בלתי חוקיות כתוצאה ממהמים  55%-כ במשק המים המקומי הינה אובדןבעיה נוספת

 ספסרות במים. מו

  חוקי/פיראטי ומשווקים בשקיות.לא המחסור במים יוצר שוק נרחב למים מטוהרים שמיוצרים באופן 

  מונופול באספקת שירותי מים סדירים, בתחום הרחבת התשתיות קיימת מגמה  מהווהאף שהמדינה

 הולכת ומתרחבת של שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי, ובאופן ספציפי עם חברות זרות.

  כפריים באזוריםבמיוחד באספקת מים והמדינה קוראת לפעילות של חברות פרטיות בתחום המים ,

 מים לחקלאות ואספקת מים לתעשייה בכלל. באספקת מים למפעלי אנרגיה, באספקת

 משתמשים במי שפכים אףחלק מהחקלאים , ותחום ההשקיה לחקלאות איננו מפותח כיום. 

 

 המים משק ניהול .1
בדומה לרוב מדינות מערב אפריקה, גם גאנה עברה בשנים האחרונות תהליך אורבניזציה מואץ, כשהממשלה 

 התוצאההסניטציה כך שידביקו את גידול האוכלוסייה בערים.  מתקשה להרחיב את אספקת המים ושירותי

היא היעדר תשתית צינורות מים לשיעורים הולכים וגדלים מהאוכלוסייה העירונית, לצד מחסור דומה 

 באיזורים הכפריים.

 בגאנה רפורמות מתמשכות בסקטור המים, הכוללות:  מתנהלות' 90-מאז שנות ה

  ביזור אספקת המים והפיכת הסקטור הציבורי מ"ספק שירות" ל"מסייע" למתן שירות מבוזר

 ותביקוש, בעיקר באיזורים כפריים וערים קטנ-ומבוסס

  ייסוד וחיזוק גופים רגולטוריים לניהול מקורות מים ורגולציה כלכלית של אספקת מים באיזורים

 אורבניים

  חיזוק בעלות וניהול קהילתיים 

  הדגשת תפקיד מים ושירותי סניטציה כחלק מהמלחמה בעוני 

 הצגת יוזמות לשיתוף הסקטור הפרטי באספקת מים אורבנית 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842094/
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842094/
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ghana.pdf
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אף שהמדינה מהווה מונופול באספקת שירותי מים סדירים, בתחום התשתיות ניכרת מגמה של שיתופי פעולה 

עם המגזר הפרטי, ובאופן ספציפי עם חברות זרות. גאנה מעוניינת בהגברת הפעילות של חברות פרטיות 

ספקת מים בתחום המים ובמיוחד באספקת מים באזורים כפריים, באספקת מים למפעלי אנרגיה, בא

 לא יצרהלחקלאות ואספקת מים לתעשייה בכלל. עם זאת, השתתפות הסקטור הפרטי באספקת מים עדיין 

 אימפקט משמעותי, למרות מימון נרחב לנושא, בין היתר בשל היעדר מדדי ביצועים. 

(, MoWRWHות מרכזיים בניהול סקטור המים כוללים את המשרד למקורות ועבודות מים ולדיור )מוסד

שאמון על אספקת מי שתיה, התוויית מדיניות אחריות על סוכנויות אחרות; דירקטוריון הבריאות הסביבתית 

טציה (, האחראי על כלל הסניMLGRD( בתוך המשרד לשלטון מקומי ופיתוח הכפר )EHSDוהסניטציה )

(, האחראית לרגולציה של ניצול מקורות המים הקיימים; חברת המים WRCבמדינה; ועדת מקורות המים )

(, המספקת מים לשימוש ביתי, ציבורי ותעשייתי בקהילות אורבניות. הסוכנות הקהילתית GWCLהלאומית )

 ות קטנות. ( מספקת הכוונה לאסיפות מחוזיות באיזורים כפריים ועיירCWSAלמים וסניטציה )

שנמצא כעת בתהליכי הטמעה. המסמך  - National Water Policy - מסמך מדיניות מקיףהוצג  2008-ב

זאת, גאנה עדיין קובע גם תחומי אחריות עבור כל אחד מהגופים שהוקמו על מנת לנהל את סקטור המים. עם 

סובלת מהיעדר אחריות מוסדית מוסדרת לניטור ולאכיפה בתחום איכות מי השתייה, כמו גם בתחום הרישוי 

 והניטור של פעולות חברות פרטיות. 

 

 

 

 

 

סניטציה בבתי  סניטציה כללית ביוב והיגיינה אספקת מים 

 ספר

סניטציה 

 אורבנית

      הנהגת התחום

      רגולציה

פיתוח ואספקת 

 שירות

     

 Water Supply and Sanitation in Ghanaמקור: 

 

 תוכניותבנוסף, ברמה המקומית פועלות ועדות מים וסניטציה גם בתחום אספקת המים וביוב והיגיינה. 

באספקת מים משופרת  מתמקדות( GPRSפיתוח ארוכות טווח כחלק מאסטרטגיית הפחתת העוני של גאנה )

המשרד  המשרד למקורות מים, עבודות ודיור

לממשל מקומי 

 ופיתוח הכפר

 משרד החינוך

ועדת מקורות המים וועדת הרגולציה 

 של שירותים ציבוריים

סוכנות 

המים 

ה יניטצסוה

 לקהילה

חברת המים 

 הלאומית

 ותאסיפ

 תואיזורי

 לאומי

איזור

 י

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ghana.pdf
http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ghana.pdf
http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
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מים. מסמך המדיניות הלאומית -באיזורים כפריים, בסניטציה ובריאות ובמלחמה במחלות מבוססות

(National Water Plan )מציין לחיוב ( את התפתחות הסוכנות הקהילתית למים וסניטציהCWSA בעשור )

 האחרון והתבססותה בכל איזורי המדינה. 

 גבייה ובעיות חבויות עלויות .1.1

עלויות חבויות במערכת המים, שמביאות את חברת המים הלאומית להפסדים  בגאנה בעיה משמעותית של

משמעותיים. לפי נתוני הבנק לפיתוח אפריקה, על אף שבעשור האחרון חל שיפור משמעותי ביכולות הגבייה 

של החברה, עדיין נגרמים הפסדים "ריאליים" של מים וכתוצאה מכך של הכנסות, כנראה עקב חוסר יעילות 

  וד בעייתי של מערכות ההפצה.או תפק

       

 African Development Bank Groupמקור: 

מההכנסות לרמה של  200%-משיעור הקרוב ל 2009-ל 2001העלויות החבויות ירדו בין ניתן לראות שאף כי 

מההכנסות, החברה עדיין מפסידה כסף. הפסדי ההפצה מתוך כלל הפקת המים השנתית של החברה  129%

 .50%-על כ 2009-עמדו ב

. 33%-של הפסדי ההפצה עומד על כ ממוצעלצורך השוואה, במדינות הדומות לגאנה מבחינת רמת התמ"ג, ה

 עיקריים לכך: קיימים שני הסברים

  :ווהתשתיות הקיימות אינן 1914-חלק מצינורות המים בגאנה הונחו עוד בתשתית הפצה ישנה ,

 . התשתית הרעועה מביאה לדליפות רבות מתאימות לרמת הביקוש למים, במיוחד בערים

  :מהמים כתוצאה משאיבה בלתי חוקית,  55%-בגאנה מפסיד כמשק המים גניבה מרשת המים

המחסור במים תופעת גניבת המים היא מעגל המזין את עצמו, שכן  שנמכרים באופן פיראטי בשקיות.

 יוצר שוק נרחב למים מטוהרים שמיוצרים באופן בלתי חוקי.

הפסדים עצומים אלה ברשת ההפצה אחראים במידה רבה להיצע הבלתי מספק של מים ולאספקה המקוטעת. 

 כך נוצר מצב שאף שכיסוי התשתית הוא טוב יחסית, תפקודה נמוך. 

 

http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
http://infrastructureafrica.org/library/doc/824/ghana-country-presentation
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/03/17/000158349_20110317145909/Rendered/PDF/WPS5600.pdf
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V4H0QQDC/ה
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V4H0QQDC/ה
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 המים מקורות .2

 
 Water-UNמקור: 

יים מים עיל הינםמ"מ. מקורות המים העיקריים במדינה  1,187על  עומדבגאנה ממוצע המשקעים השנתי 

(surface water ומי תהום. מי תהום בדרך כלל נשאבים מבורות באיזורים כפריים, אך ישנם גם בורות )

מהשאיבה לשימוש אורבני היתה ממים עיליים  95%, 2000שמחוברים לאספקת מים אורבנית בברזים. בשנת 

ה. יצויין, ימטרות השקיממי תהום. בחקלאות הסמוכה לאיזורים אורבניים יש גם שימוש במי שפכים ל 5%-ו

פי מחקרים התחממות כדור הארץ צפויה לסכן את זמינות המים בגאנה עקב ירידה בכמויות -כי על

 המשקעים. 

לק לוולטה האדום, השחור והלבן, וכן נהר הוולטה, המחו הםמים עיליים: מקורות המים העיליים העיקריים 

. מערכת הנהרות Pra-וה Bia Ankobra-מערבית מורכבת מה-(. מערכת הנהרות הדרוםOtiנהר האוטי )

. האגם הטבעי Ochi-Amissahו Todzei/Aka ,Densu ,Ayensu ,Ochi-Nakwa-החופית מורכבת מה

קמ"ר. אגני הניקוז  50-מ' ושטחו כ 78-, הממוקם בתוך יערות, שעומקו כBosomtwiהיחיד במדינה הוא אגם 

 . Pra-ו Densu, White Volta, Ankobra הםהעיקריים במדינה 

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
http://doc.wrc-gh.org/pdf/WRC%20Annual%20Report%202012_Final%201.pdf
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 41.6-, כשנהר הוולטה בלבד אחראי למ"קיליארד מ 56.4-מי נגר: כלל תפוקת מי הנגר השנתית בגאנה היא כ

 . תפוקת מי הנגר משתנה מאוד בין העונה הגשומה לעונה היבשה. מ"קמיליארד 

רה של חדירה ישירה של מי בצו בדרך כללמי תהום: התחדשות המים בכל מערכות האקוויפר בגאנה היא 

פני מי תהום -מים עיליים על מעדיפהתהום,  וכן באמצעות חלחול משקעים בעונת הגשמים. יש לציין כי גאנה 

 לה גבוהה של ברזל ופלואוריד.לאספקת מים. בכמה איזורים במדינה, מי התהום מאופיינים בתכו

 מחסור בעיות .3
כפי שניתן לראות בתרשים, בעבר היה כיסוי תשתיות המים בערים טוב בהרבה מבאיזורים הכפריים. כפי 

על התשתיות הקיימות, וקצב פיתוח התשתיות יצרו עומס משמעותי שצוין, תהליכי אורבניזציה מואצים 

שיעור הכיסוי : בכלל המדינה 63%-על כ שיעור הכיסוי עומד . כיוםאורבניזציההחדשות לא הדביק את קצב ה

, 77%-כיסוי של כ שיעור, 2015-בכפרים עלה, ואילו שיעור הכיסוי בערים ירד באופן משמעותי. היעד שהוצב ל

 לא נראה קרוב להגשמה. 

 

 spyGhana ,Water Supply and Sanitation in Ghanaמקור: 

. יש לציין 2016עד אלף מ"ק  600-בולת הפקת המים היומית ללהגדיל את קי מתכננתחברת המים הלאומית 

מקורות מים במדינה, אלא מתשתיות רעועות וישנות מהיעדר באספקת המים אינם נובעים  המחסורכי 

המועדות לדליפות רבות, מניצול לא מספיק של משאבי המים הקיימים בהפקה, וממחסור בתשתיות או 

תשתיות שיש לחדשן. כפי שיפורט בהמשך, חברת המים הלאומית משקיעה מאמצים רבים בפיתוח התשתיות, 

 עות חברות פרטיות זרות. באמצ

37% 

57% 
64% 

76% 
84% 

58% 
63% 

80% 

54% 
58% 

63% 

77% 

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

 (יעד) 2015 2014 2008 1990

 כיסוי באיזורים כפריים ואורבניים -אספקת מים 

 כ"סה איזורים אורבניים איזורים כפריים

http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
http://www.purc.com.gh/purc/sites/default/files/WATERPOLICY.pdf
http://www.spyghana.com/president-mahama-infrastructure-expansion/
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ghana.pdf
http://www.globalwaterintel.com/archive/13/11/general/ghana-water-company-re-inveghana-water-company-re-invents-itselfnts-itself.html#sthash.i9s2EuGG.dpuf
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  CWSA 2009מקור: 

במטרופולין אקרה, חברת המים הלאומית מפעילה שני מתקני טיפול במים, שאינם מספיקים לקיבולת 

הכנסות )למשל, מלקוחות לא משלמים(, -הדרושה לעיר. מגבלות הייצור וההפצה, כמו גם הפסדי מים נטולי

ין, פחות מהמטרופול 80%-שהחברה מכסה טכנית כ אףמחלישים עוד יותר את יכולת החברה לספק מים. 

, תושבים רבים, במיוחד בשכונות העוני, בנוסףממחצית התושבים נהנים מצינור מים בביתם או בחצר. 

. גם אספקת 20פי עד מתעריף המים המקומי, ובתקופות יבשות יותר  8משלמים לספקי מים פרטיים עד פי 

 מה צורות של שיווק מים נקיים: יצרו שוק לכ האלבעיות מבניו יורק, לשם השוואה.  4המים הסדירה יקרה פי 

 מיכלי מים המשונעים במשאיות 

 מיכלי מים מברזים המחוברים למים של חברת המים 

 וכן מטוהרים בדרגות טיהור שונותשקיות פלסטיק סגורות, שהמים בת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Water, Sanitation and Hygene for Development Journal ofמקור: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 ממוצע לאומי
 צפון מערב

Ashanti
 אגן הוולטה

 צפון  
 אקרה רבתי

 צפון מזרח
 מזרח

Brong Ahafo
 מרכז
 מערב

 שיעור הכיסוי של רשת המים באיזורים כפריים ובעיירות
2009 

http://wsmp.org/downloads/4d8ca15ec1a12.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842094/
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 Journal of Water, Sanitation and Hygene for Developmentמקור: 

הפופולריות שלו שתיה שרמת -מ"ל, ועשויות מפוליאתילן. זהו מקור מי 500-כלרוב שקיות מים מכילות 

מים בשקיות הם לפיה ת, גוברת בגאנה ובמערב אפריקה בכלל. קיימת תפיסה ציבורית, שאינה בהכרח מבוסס

בעלי איכות גבוהה יותר ממי ברז. עם זאת, לשקיות השפעות חיצוניות סביבתיות, והן יוצרות פסולות רבה 

 שאינה ממוחזרת כיום.

 
 WSMPמקור: 

נראה כי הפופולריות הרבה של השקיות משקפת מגמה צרכנית עולמית של משיכה למוצרים ביחידות מידה 

קטנות. בגאנה, התקציבים הנמוכים שמשמשים משקי בית למחיה יומיומית מונעים רכישה של מוצרי צריכה 

16.2%, צינור עד הבית14.6%, צינור עד הבית16.4%, צינור עד הבית

,  צינור עד קבוצת בתים
20.3%

1.6%, צינור עד קבוצת בתים

,  צינור עד קבוצת בתים
18.2%

20.1%, ברז ציבורי
53.1%, ברז ציבורי

23.9%, ברז ציבורי

,  מים בשקיות פלסטיק
37.0%

,  מים בשקיות פלסטיק
18.8%

,  מים בשקיות פלסטיק
34.9%
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90%

100%

כ"סהאיזורים כפרייםאיזורים אורבניים

2008, מקורות מי שתייה באיזורים אורבניים וכפריים בגאנה

צינור עד הבית צינור עד קבוצת בתים ברז ציבורי

באר פתוחה בחצר באר פתוחה ציבורית באר סגורה בבית או בחצר בין בתים

בור מעיין לא מוגן מי גשם

משאית מיכליות מים בבקבוק מים בשקיות פלסטיק

0.0% 
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5.4% 

6.7% 
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1998 2003 2006 2008 

 שיעור חדירה, שימוש במים משקיות ובקבוקים

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842094/
http://www.wsmp.org/downloads/4d4bcd3dae66b.pdf
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רים על החיסכון לטווח ארוך של רכישה בכמויות גדולות. כמו בעולם בנפחים גדולים, והצרכים המיידים גוב

המפותח, שבו מים מינרליים בבקבוקים נחשבים טובים יותר, כך גם שקיות מים מקושרות, באופן תרבותי, 

( דיווחו slum neighborhoodsממשקי הבית העניים ) 50%-עם סטטוס חברתי גבוה יותר. באקרה הבירה, כ

 . 2009-2010-ם כמקור מי השתייה העיקריים שלהם, לפי מחקר שנערך בעל שקיות המי

התרשים הבא מציג את השינוי בשיעור משקי הבית המשתמשים בשקיות כמקור מי השתייה העיקרי שלהם, 

 :2008-ל 2003לפי איזורים, במטרופולין אקרה, בין 

.  
 Journal of Water, Sanitation and Hygene for Developmentמקור: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3842094/
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    מים שימושי .4
 כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן, שימוש המים העיקרי במדינה הוא ביתי:

 
 בנק העולמיהמקור: 

וסקטור  , השקייהבגאנה, אך קיים פונציאל משמעותי להרחיב את ה אינן נפוצות השקייהטכנולוגיות 

רשמי מתרחב מהר ועושה שימוש במגוון מקורות מים, כולל מיחזור מים, במיוחד מסביב -הלא ההשקיה

 לאיזורים אורבניים. 

פקטו של גאנה מורכבת משתי תחנות כוח הידרואלקטריות הממוקמות לאורך -היכולת ההידרואלקטרית דה

ולת מכלל היכ 51%-, מייצג כלפי מועצת האנרגיה העולמית, 2008-נהר הוולטה. החשמל שהופק מהתחנות ב

 הפוטנציאלית במדינה. 

 

66.4%, חקלאות  

9.7%, תעשייה  

,  שימוש ביתי
24% 

 2011, התפלגות צריכת המים

5619, הפקה בפועל  
יכולת פוטנציאלית  

להפקה שאיננה  
5381, מנוצלת  

 פוטנציאל הפקת אנרגיה הידרואלקטרית וניצולו
2008 (Gwhלשנה  ) 

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
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 מים זיהום .5
מקרים של רמות  דווחואיכות המים במדינה הינה טובה בסך הכל, וזיהום קרקע אינו מאוד נפוץ. עם זאת, 

גבוהות של ניטריטים ופוספטים, במיוחד ליד איזורים חקלאיים. תעשיית המכרות היא דומיננטית מאוד 

קרקעיים גבוה יותר, בשל שימוש -מערבית, ובאיזור זה זיהום פני המים ומים תת-לאורך מערכת הנהר הדרום

נוסף, קיימת בעיה של זיהום מקורות מים בכימיקלים רעילים כגון ציאניד בפעולות כרייה בלתי חוקיות. ב

מדד מכלל שטח האדמה של גאנה. לפי  10%-טיפול ראוי במי שפכים. ביצות מהוות כ-עיליים כתוצאה מאי

, הולכה, pHבהתבסס על חמישה פרמטרים: רמת , 100מתוך  61.8-של האו"ם, גאנה זוכה ב איכות המים

 רמות חנקן וזרחן, וחמצון.

תחנות ניטור ברחבי המדינה. על פי  40ניטור איכות המים של ועדת מקורות המים של גאנה מכסה  תוכנית

המדינות הנותרות  18-התחנות סווגו כ"איכות מים לא טובה" ו 40מתוך  22,  2012אוקטובר שנערכה ב בדיקה

כת כי איכות המים מידרדרת עם השנים, בין השאר בשל השל מציינתסווגו כ"איכות מים די טובה". הוועדה 

 פסולת לגדות הנהר. 

 

 הלאומי המים משק פיתוח .6

בלבד מתקציב  0.5%עמדה על  2003-2011, ההשקעה הכוללת הקשורה במים בין השנים לפי הערכות האו"ם

המבוצעים/ממומנים על ידי ממשלות אחרות או גופים פרטיים מפורטים הממשלה )הערה: פרוייקטי תשתית 

 בהמשך(.

 

 Water-UNמקור: 

מקורות מים  
53.4%, חקלאיים תחנות כוח   

,  הידרואלקטריות
20.1% 

אספקת מים  
12.9%, לשתיה  

אספקת מים  
וסניטציה למערכות  

10.5%, גדולות  

 התפלגות ההשקעה הממשלתית בסקטור המים
 2003-2011 

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://doc.wrc-gh.org/pdf/WRC%20Annual%20Report%202012_Final%201.pdf
http://doc.wrc-gh.org/pdf/WRC%20Annual%20Report%202012_Final%201.pdf
http://doc.wrc-gh.org/pdf/WRC%20Annual%20Report%202012_Final%201.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/GHA_pagebypage.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/כלל%20האוכלוסייה%20בגאנה%20בסוף%202012%20הייתה%20כ-25.55%20מיליון,%20בצפיפות%20אוכלוסייה%20של%20107%20תושבים%20לקמ%22ר.%20שיעור%20מקרי%20המוות%20כתוצאה%20מסניטציה%20והיגיינה%20לקויה%20ומים,%20לפי%20ארגון%20הבריאות%20העולמי,%20היה%20כ-15.5%25%20ב-2004
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ההשקעה האסטרטגיות של חברת המים הלאומית וגופים מקומיים האחראים על מקורות המים  תוכניות

 דורשות השקעה כספית כדלקמן )במיליארדי דולרים(: 2008-2015בשנים 

 

דרישות חברת המים 

עות הלאומית )להשק

 אורבניות(

דרישות מועצות מים מקומיות 

 )להשקעות כפריות(

 פעילות
מתקנים 

 חדשים
 סה"כ שיקום

מים 

 וסניטציה

תוכנה 

וניהול 

 פרויקטים

 סה"כ

 505 36 469 1,373 352 921 עלות

  Sector Performance ReportGhana Water and Sanitationמקור: 

 

 

 

 תשתיות ובניית מים אספקת ניהול המים: שוק .7

 המים אספקת .7.1

לבעלות פרטית  עברה. החברה GWCLהרשמית בגאנה היא באחריות חברת המים הלאומית,  אספקת המים

של הבנק  יוזמה. העברת הבעלות הייתה Aqua Vitens Rand (AVRL)במשך כמה שנים, ונוהלה ע"י חברת 

מיליון לממשלה כדי להסדיר חוזה של חמש שנים שיסייע  $150, שאף הקצה מענק של 2006-העולמי ב

והחברה חזרה לבעלות ממשלתית,  2011-. החוזה הסתיים ב25%-להקטין את ההפסדים בגין אספקת מים ב

, וגם קיבולת הייצור פחתה במקום 50%-: שיעור הפסדי המים בהפצה נותר כלא הושגו כללכשמטרותיה 

 (.  67%-ל 74%-לגדול )מ

מכלל האוכלוסייה(, וועדות  %50-ככפי שצוין, חברת המים הלאומית אחראית על אספקת מים אורבנית )

 מקורות המים המקומיות אחראיות על אספקת המים לאיזורים הכפריים. 

שמיים, קיימים יזמים פרטיים רבים שמספקים באופן רשמי ולא רשמי מים מטוהרים בנוסף לספקים הר

בשקיות. לעתים מדובר במפעלים ביתיים ממש, ומערכת ההפצה כוללת או סיטונאים או שיווק ישיר לצרכנים 

באמצעות משאיות. המכונות עצמן שמשמשות לטיהור המים למילוי מיוצרות בסין ומשווקות תחת כמה 

 . Koyoם, הנפוץ שבהם הוא מותגי

, הקרוב למתקן הפקת המים Temaהיצרניות הגדולות של שקיות מים הן מעטות ורובן ממוקמות באיזור 

Kpong נמנים, שם המים של החברה הלאומית הם ברמת האמינות הגבוהה ביותר. בין היצרנים הבולטים 

Everpure, Ice Cool, Mobile, Standard Water ו-Voltic. 

מאוד, עם יצרנים  גמישהיה יתעש יצרוביקוש עונתי גבוה למים וחסמים מזעריים לכניסה לשוק שקיות המים 

 יצרנים שמשווקים מותגים שמתאימים ספציפית לשכונות אתניות מסוימת. , בהם תשנכנסים ויוצאים תדירו

 

http://wsmp.org/downloads/4d8ca15ec1a12.pdf
http://www.gwcl.com.gh/pgs/hmp.php
http://www.world-psi.org/en/aqua-vitens-hands-over-operations-back-ghana-water-company
http://washafrica.wordpress.com/tag/aqua-vitens-rand-limited/
file:///C:/Users/dell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V4H0QQDC/ה
http://www.globalwaterintel.com/archive/13/11/general/ghana-water-company-re-inveghana-water-company-re-invents-itselfnts-itself.html
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 המים תשתיות .7.2

בנייה וניהול של תשתיות מים, לעומת זאת, הינה פתוחה ליוזמות מצד הסקטור הפרטי, ובשנים האחרונות 

, עם אישור המדיניות הרשמית של 2011השינוי החל בסביבות ניכרת מעורבות רבה של חברות זרות בנושא. 

השתתפות רחבה יותר של מיזמים פרטיים  מאפשרת(. מדיניות זו PPPציבורית )-גאנה בנושא שותפות פרטית

מספר פרויקטי  מתבצעיםבתשתיות ושירותים ציבוריים, בכפוף לועדות אישור וניטור. בשנים האחרונות 

למשך  Build-Operate-Transferתשתית בשיתוף עם יוזמות פרטיות בסקטור המים בגאנה, על בסיס חוזי 

 שנים: 25

  מתקןNunguaי ": פותח עAbengoa Water  ביום"ק מ אלף 60הספרדית, וקיבולתו 

  מתקןAsitsuare –  ליום מ"ק  360,000מתקן שקיבולתו 

  פרויקטSogakop-Ome – מים מתקן שאיבה של מים מנהר הוולטה וצינורות שיובילו את ה הקמת

 לקהילות בגבולות גאנה וטוגו

 פרוייקטי תשתית נוספים שהתבצעו בשנים האחרונות:

 הרחבת תשתית  כוללפרויקט הרחבה ושיקום תשתיות במימון ארה"ב ובביצוע חברות אמריקניות: ה

, והפחתה של הדליפות הרבות במערכת הפצת המים של המדינה. במדינהאיזורים  8-הפצת מים ל

 Environmentalבין חברת המים הלאומית של גאנה ובין  2012-חוזה בתחום זה נחתם ב

Chemical Corporation (ECC)  האמריקנית. גם קבלן מקומי בשםLogistical Services 

Limitedשנים. לצורך השלמת הפרויקט קיבלה גאנה הלוואה  5-כ צפוי להימשך, משתתף בפרויקט, ש

 מיליון מממשלת ארה"ב. $400של 

  :חברת תהל הישראלית ביצעה מספר פרויקטים בתחום תשתיות המים בגאנה בשנים האחרונות

מערכות מי שתייה במספר  איזורים  עיצבה ובנתהוף עם חברת המים הלאומית, החברה, בשית

 מיליון דולר.  $282 בגאנה, בשווי כולל של 

  חברתTaqa, תשתית בחשמל גאנה פרוייקטי ב מבצעתיות הערביות, ושבסיסה באיחוד האמיר

 מחזיקה בבעלות כמעט מלאה בכמה תחנות כוח.  ובמים, ובתחום החשמל

  החברה הבלגיתDenys מיליון. $438מתקן טיפול במים בסך  בונה 

http://africaaustraliaconference.com/wp-content/PDF2/7-Hon-Min-PPP-Rashid-Pelpuo.pdf
http://www.globalwaterintel.com/archive/13/11/general/ghana-water-company-re-inveghana-water-company-re-invents-itselfnts-itself.html#sthash.i9s2EuGG.dpuf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-related-Procurement/Ghana-Togo%20-%20Sogaokpe%20%E2%80%93%20Lome%20Trans%20boundary%20Water%20Supply%20Project%20-%20GPN.pdf
http://www.gwcl.com.gh/pgs/news3.php
http://www.globes.co.il/en/article-1000729591
http://gulfnews.com/business/investment/ghana-invites-taqa-to-increase-investment-in-power-and-water-infrastructure-1.1280856
http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/a-water-crisis-threatens-ghanas-economic-growth
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 Businessweekמקור: 

 

 עסקיות הזדמנויות – הפרטי הסקטור מעורבות .7.3

-ב החל לארח -כנס שנתי בחסות הגורמים הממשלתיים האמונים על מים במדינה  -פורום המים של גאנה 

קאות, איגוד גם שולחן עגול בהשתתפות צמרת קהילת העסקים במדינה. בין המוזמנים יצרני מש 2011

הבנאים, איגוד המהנדסים, איגוד התעשיינים, איגוד הבנקאים, איגוד מפעילות הטלקום, לשכת הכורים, 

 ארגון היזמים הפרטיים ועוד.   

בשנים האחרונות, הסקטור הפרטי משתתף יותר ויותר בהפעלה ותחזוק של מערכות המים במדינה, פעמים 

ת. המגזר הציבורי הוא האחראי הרשמי על תשתית מים ותברואה, רבות באמצעות שותפויות עם חברות זרו

 מנת להבטיח שיתרכז בניהול ושירות בתחומים הבאים:-על זוכה לעידודואילו הסקטור הפרטי 

 אותמים לחקל 

  מים לאנרגיה 

 אספקת מי שתיה 

לפי פורום המים של גאנה, חברות קטנות ובינוניות מקומיות יכולות לתרום רבות לאספקת מי שתייה בעיירות 

קטנות וקהילות פרבריות, ולחבור לשירותים הציבוריים במשימות תחזוקה. הפורום הזמין במיוחד חברות 

 ביטחון תזונתי.  תחום הבמטרה לפתח את  ,השקייהפרטיות להשתתף בתחום ניהול מים ל

בנוסף, חברות ומפעלי תעשייה רבים בגאנה זקוקים לאספקת מים לצורך פעילותם השוטפת. בשל האספקה 

מתעריפי חברת המים  11לספקי מים פרטיים עד פי  משלמותסדירה של מים במדינה, חברות רבות -הלא

המציעים הלאומית. על כן, גם פתרונות אספקת מים לחברות ומפעלים מחוץ לפעילות חברת המים הלאומית 

 ינת לפעילות בסקטור המים במדינה.כיום מהווים הזדמנות עסקית מעניזול יותר מרמתו מחירים במים 

 

23% 

22% 

19% 

17% 

5% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

 אספקת מים

 השקיה לחקלאות

 הפקת חשמל

 שדרוג כבישים

 שיקום מסילות רכבת

 החזר השקעה בתשתיות באפריקה מתחת לסהרה

http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/a-water-crisis-threatens-ghanas-economic-growth
http://ghanawaterforum.org/
http://ghanawaterforum.org/
http://ghanawaterforum.files.wordpress.com/2011/06/gwf-2_business-roundtable-concept_final.pdf
http://ghanawaterforum.files.wordpress.com/2011/06/gwf-2_business-roundtable-concept_final.pdf
http://www.businessweek.com/articles/2013-04-11/a-water-crisis-threatens-ghanas-economic-growth


22 
 

 רקע :ניגריה
 774-מחוזות ומ 37-ניגריה היא המדינה הגדולה והמאוכלסת ביותר באפריקה. המדינה מורכבת מ 

רשויות מקומיות. קצב גידול האוכלוסין במדינה מהיר, ויחד איתו עולים גם שיעור העוני במדינה. 

-חיו במדינה קרוב ל 2013מהאוכלוסיה משתכרת פחות מדולר אחד ליום. בשנת  54%ההערכות הן כי 

 . 18מיליון איש, כמחצית מהם מתחת לגיל  175

 שרובם מגיעים ממאגרי מים עיליים.  מ"קמיליון  250-פוטנציאל מקורות המים במדינה מוערך בכ 

  כמו  חיצוניים, היעדר יכולת הפצה מספקת, יחד עם גורמים מקורות המים המגווניםלמרות

 , בעיקר בצפון. בניגריהתנודתיות בכמות הגשם, גורמים למחסור במים בחלק מהאזורים ה

  מים הם עדיין משאב במחסור שמגביל את התפתחות החקלאות ברוב המדינה אך בעיקר באזורים

  החמים שבצפון המדינה.

 יחת במדינה מתקיים תהליך עיור מואץ: כמחצית מהאוכלוסיה מתגוררת בערים, כאשר שיעור צמ

 משיעור צמיחת האוכלוסיה באזורים כפריים. 4האוכלוסיה בערים גדול פי 

 בתחום המים. המדינה עושה מאמצים לשיפור ממשלתי ניגריה אין חברת מים מרכזית או רגולטור ב

באזורים  הכניות אלוכניות שונות. עם זאת, התפעול וביצוע של תומשק המים באמצעות יצירת ת

 השונים אינו זהה.

  באיזורים עירוניים . 64%הגיעה לשיעור של למקור מים נקיים של האזרחים הגישה  2012בשנת

 Standpipesעם זאת, בחלק ניכר מהערים הגישה למים היא באמצעות שיעור הנגישות גבוה יותר. 

 המחליפות צנרת מים קבועה. 

 סית. עם זאת, ביתר , לאגוס ואבוג'ה, נהנות מאספקת מים סדירה יחבניגריה הערים המרכזיות

 30%-(, רק כBenue, עיר הבירה של מחוז בנו )Makurdi-הערים המצב קשה משמעותית: לדוגמא, ב

 . מיםהמהאוכלוסיה מקבלת מים ממערכת הובלת 

  בניגריה כמעט ואין : הסניטרי והגישה למים נקיים בניגריה הן מהנמוכות בעולם הטיפולרמות

אגנים של נסמכות על ניטציה כך שפעולות הס -מלבד בערים המרכזיות לאגוס ואבוג'ה –תשתית ביוב 

 מי שופכין.

  מחסור במקורות מים מהווה  שימוש.למאגרי המים הראויים לשתייה ובעיות אלה מביאות להקטנת

 אפיינת את אזור הדרום.מים ירודה מבעיה בעיקר באיזורי צפון, בעוד שאיכות 

 יפור משק המים בניגריה מגיע מגופים חיצוניים למדינה, רובם גופי סיוע.לש יםהתקציב מרבית 
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  צפיפות אוכלוסין במחוזות השונים בניגריה

 

 

 

 שיעור הגידול באוכלוסיה במדינות שונות בעולם

 

 מדינות לא מפותחות מדינות מתפתחות מדינות מפותחות

 1.76% קמבודיה 2.0% פיליפינים 0.1% ספרד

 2.63% אפגניסטן 0.2%- רומניה 0.3% קוריאהדרום 

 2.71% סנגל 1.3% פרו 0.8% קנדה

 3.21% קונגו 0.9% צ'ילה 1.2% אוסטרליה

 3% מדגסקר 2.0% ניגריה 0.2% טיוואן
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 ניגריה: מדינה צעירה

 

 www.cia.gov: מקור

GDP )לדוגמא במדינות שונות בעולם )במיליארדי דולרים 

 

 

 

 

 מדינות לא מפותחות מדינות מתפתחות מדינות מפותחות

 ספרד

       

 פיליפינים  1,402

          

 קמבודיה  318

            

28  

 דרום קוריאה

       

 רומניה  1,338

          

 אפגניסטן  272

            

22  

 קנדה

       

 פרו  1,303

          

 סנגל  247

            

22  

 אוסטרליה

          

 צ'ילה  803

          

 קונגו  245

            

21  

 טיוואן

          

 ניגריה  714

          

 מדגסקר  336

            

20  

44% 

19%

44% 31% 
4% 

3% 

http://www.cia.gov/
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 המים משק ניהול .1
בתחום המים. המדינה עושה מאמצים לשיפור משק ממשלתי לניגריה אין חברת מים מרכזית או רגולטור 

 באזורים השונים אינו זהה. הכניות אלוכניות שונות. עם זאת, התפעול וביצוע של תוהמים באמצעות יצירת ת

 .רמות ניהול: מקומית, מחוזית וממשלתית 3מתחלקת בין  בניגריה האחריות לאספקת המים

 ברמה הלאומית, הרשות הממשלתית למקורות מים (FMWR ,אחראית לפיתוח מדיניות, איסוף מידע )

ניטור ופיתוח של מאגרי מים, ומימון מחקר ופיתוח בתחום. הרשות משתפת פעולה עם המשרד לאיכות 

רשויות של ניהול אגני  12 הסביבה בנושא הסניטציה כולל ביוב, ובקרת האיכות של מקורות המים.

אחראיות לפיתוח, תפעול וניהול  - River Basin Development Authorities (RBDAs)- הנהרות

 על כמות המים. FMWR-מאגרי המים באזורי השיפוט שלהן. הרשויות מדווחות ל

 הרשות המחוזית אחראית לאספקת מים לערים. ברמה האזורית, סוכניות המים האזוריות - State 

Water Agencies (SWAs) -  קת אספקת המים אחראיות להקמה, תפעול בקרת איכות ותחזו

אך מתנהלים ממשלתיים  תאגידיםכבאזורים עירוניים וסמי עירוניים. רוב סוכניות המים הוקמו 

 כרשויות אזרחיות לכל דבר.

  הרשות המקומית יחד עם הקהילות המקומיות אחראיות לאספקת המים לאזורים הכפריים. האחריות

רשויות  774קיימות ניגריה בקוחו של גוף אחד. ברמה המקומית, לנושא הסנטיציה אינה נמצאת תחת פי

כניות ומקומיות המנוהלות על ידי מועצה מקומית. הרשויות המקומיות אחראיות להוציא לפועל את ת

 Water Sanitation Higene  - הממשל באזורים שלהן וליצירת מחלקות מים, סניטציה והגיינה

(WASH)- ,רק מעט מרשויות אלו הן בעלות משאבים ויכולות לענות על  באזורים שלהן.  עם זאת

 הצרכים המקומיים ולבנות מערכות מים קטנות.

. באופן רשמי, תוכניות פעולה לביצוע בכל הנוגעשיתוף הפעולה בין הרשויות ברמות השונות חלש, במיוחד 

 הרשויות נפגשות רק פעם אחת בשנה.

  

 מספר רשויות  תיאור רשות

המדינהברמת   

FMWR - Federal 

Ministry of Water 

Resources 

ניסוח והטמעה של מדיניות ניהול המים במדינה. 

אחריות לניטור ותיאום של פיתוח מקורות המים 

 במדינה

1 

 –רמה מחוזית 

 עירונית

SWAs - state water 

agencies 

ניהול ותפעול אספקת המים לאזורים עירוניים. מתן 

פעילות של ספקי מים פרטיים וניטור רשיונות וניטור 

 LGA-איכות המים. אספקת סיוע טכני ל

37 

-רמה מקומית

קהילתית באזורים 

 הכפריים

LGAs - local 

government authorities 

שירות אספקת מים וסניטציה באזורים כפריים. 

הקמה, מימון ומתן ציוד למחלקות המים והסניטציה 

 WES  - Water and Environment) השונות 

Sanitation) 

774 
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 מספר רשויות  תיאור רשות

 משרד הסביבה ברמת המדינה
אחריות מסוימת לנושא הסניטציה וניסוח אסטרטגיות 

 בנושא
1 

 רשויות אזוריות

RBDAs - River Basin 

Development 

Authorities 

אזורי שיפוט. אחריות  12-מספקים מטעני מים ל

 לניהול מאגרי ומקורות מים
12 

 

 המים מקורות .2
-. לפי הבנק העולמי, כמות המשקעים השנתית הממוצעת עומדת על כים טרופיהאקלים בניגריה מוגדר כאקל

. מקורות המים העיקריים נים במדינה בכמות המשקעיםאך קיימים הבדלים ניכרים בין אזורים שו ס"מ, 115

 של המדינה הם הנהרות הגדולים: נהר הניג'ר ונהר הבנו, אגם צ'אד, ומאגרי מי תהום. 

 אזורים הידרולוגיים:  8-המדינה מחולקת ל

 

נבנו סכרים המשמשים לשליטה בהיקף המים ולתיעול המשקעים לצריכה פרטית וחקלאית.  ניגריהברחבי 

 להלן רשימת הסכרים ברחבי ניגריה:

 מ"קמיליוני בכמות  סכר מחוז
 הקטארפני שטח ב

 )עשרה דונם(
 שימוש עיקרי

Admawa Kiri Dam 615 11,500 
איריגציה ומתוכנן גם  -חקלאות 

 שימוש הידרואלקטרי

Bauchi 
Kafin Zaki 

Dam 
 לאיריגציה -מתוכנן  22,000 2,700

Gombe 
Dadin 

Kowa Dam 
 אספקת מים 29,000 2,800

 אזורים הידרולוגים בניגריה

 אחוז מכלל ניגריה % מספר אגני מים באזור שם האזור

Niger North 15 13.6 

Niger Central 23 16.9 

Upper Benue 17 16.9 

Lower Benue 16 8.1 

Niger South 12 5.9 

Western Littoral 16 11.1 

Eastern Littoral 17 6.5 

Lake Chad 21 21.1 



27 
 

Kano 

Challawa 

Gorge 

Dam 

 אספקת מים 10,117 930

Kano Tiga Dam 1,874 17,800 איריגציה ואספקת מים 

Katsina Jibiya Dam 142 4,000 אספקת מים וחקלאות איריגציה 

Katsina Zobe Dam 177 5,000 אספקת מים 

Kebbi 

Zauro 

polder 

project 
  

 איריגציה -חקלאות 

Niger Jebba Dam 3,600 35,000 תחנת כוח הידרואלקטרית 

Niger Kainji Dam 15,000 130,000 אנרגיה הידרואלקטרית 

Niger 
Shiroro 

Dam  
 תחנת כוח הידרואלקטרית 31,200

Ogun 
Oyan River 

Dam 
270 4,000 

אספקת מים, איריגציה ושימוש 

 הידרואלקטרי

Osun 
Ede Erinle 

Reservoir   
 אספקת מים

Oyo 
Asejire 

Reservoir  
 אספקת מים 2,369

Oyo 

Ikere 

Gorge 

Dam 

690 4,700 
אנרגיה הידרואלקטרית ואספקת 

 מים

Sokoto 
Bakolori 

Dam 
 איריגציה -חקלאות  8,000 450

Sokoto 
Goronyo 

Dam 
 איריגציה -חקלאות  20,000 942

 

שרובם מגיעים ממאגרי מים עיליים. עם זאת,  מ"קמיליון  250-פוטנציאל מקורות המים במדינה מוערך בכ

מים הם עדיין משאב במחסור שמגביל את התפתחות החקלאות ברוב המדינה אך בעיקר באזורים החמים 

 שבצפון המדינה.
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  ובעיות שימושים .3

 במים שימושים .3.1

 צריכה לחקלאות: 

  :חקלאות באמצעות תעלות השקייה החלה כפיילוט בתחילת שנות השבעים בשלושה אזורים מרכזיים

Bakolori ,Kano River ו-Chad Basin 11אזורי פיילוט אלו הוקמו עוד  3. בעקבות ההצלחה של 

 .River Basin Development Authorities (RBDAs)רשויות פיתוח באגני נהרות בניגריה 

  שיטת האיריגציה )הטיית תעלות מים מהנהר( שיחקה תפקיד קריטי בהגדלת היצע המזון ומניעת רעב

בניגריה. חלק ממערכות אלו יושמו כדי להקטין את התלות במזון מיובא כגון אורז וחיטה, אך רק 

  מעטות מהן הצליחו בכך.

 השקייהקית ממי גשמים או בתעלות באופן כללי, למדינה יש מקורות משמעותיים של אדמה המוש . 

 צריכה פרטית:

  ,באיזורים עירוניים שיעור . 64%-הגישה למקור מים נקיים היתה כ 2012בשנת לפי נתוני הבנק העולמי

המחליפות  Standpipesעם זאת, בחלק ניכר מהערים הגישה למים היא באמצעות הנגישות גבוה יותר. 

 צנרת מים קבועה. 
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 לפי מדינה, שימוש ממוצע במים לאדם
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 מחסור בעיות .3.2

תנודתיות הכמו  חיצונייםיחד עם גורמים , היעדר יכולת הפצה מספקת, מקורות המים המגווניםלמרות 

 , בעיקר בצפון. בניגריהבכמות הגשם, גורמים למחסור במים בחלק מהאזורים 

רשות אגן  :שתי רשויות שעוסקות בניהול מקורות מים משותפיםב משתתפתבהקשר זה יש לציין כי ניגריה 

סובלים מהתחממות והתייבשות, מיעוט שטפונות, היסחפות  ההניז'ר ורשות אגן אגם צ'אד. שני אגני מים אל

 קרקע וזיהום ביתי ותעשייתי, מה שגורם למחלות ולירידה במספר האדמות הפוריות מסביב.

אלה מביאות להקטנת , והסניטרי והגישה למים נקיים בניגריה הן מהנמוכות בעולם הטיפול, רמות בנוסף

מחסור במקורות מים מהווה בעיה בעיקר באיזורי צפון, בעוד  שימוש.למאגרי המים הראויים לשתייה ו

 אפיינת את אזור הדרום. מים ירודה משאיכות 

תעריפי מים נמוכים לצד גורמים נוספים המשפיעים על המחסור במים הם גידול מואץ של האוכלוסיה, 

בעייתית, הגורמים לכך שמפעלי מים שונים מסתמכים בעיקר על סובסידיות כדי לכסות את ויכולת גבייה 

מגיעות בעיקר מתרומות של גורמים חיצוניים ואינן מספיקות בתחום שקעות ההעלויות התפעוליות שלהם. ה

 איכות המים.  אתבכדי לשפר 

ה יחסית. עם זאת, ביתר הערים המצב , לאגוס ואבוג'ה, נהנות מאספקת מים סדירבניגריה הערים המרכזיות

מהאוכלוסיה מקבלת  30%-(, רק כBenue, עיר הבירה של מחוז בנו )Makurdi-קשה משמעותית: לדוגמא, ב

הסמוך, הסובל  Benue River-מים בכדים מנאלצים לשאוב והתושבים , מיםהמים ממערכת הובלת 

מי  המים מגיעים ממאגר Kanoבעיר  .יננסיתצוקה פר שנבנה באזור לא הושלם בשל מ. מפעל טיהומזיהום

קיימות בעיר נקודות לצידם ו יםמספיק םאינ אלהמהנהרות הסמוכים, אך כן תהום המנוצל יתר על המידה, ו

 מכירה פרטיות של מים.

 וסניטציה מים זיהום .3.3

מלבד  –בניגריה כמעט ואין תשתית ביוב  בריאות הציבור.מביא לפגיעה חמורה בהיעדר מתקני סניטציה 

 אגנים של מי שופכין.נסמכות על ניטציה כך שפעולות הס -בערים המרכזיות לאגוס ואבוג'ה

 ותפעול תחזוקה .3.4

 2010-תחזוקה נמוכה. לפי נתוני הבנק העולמי, בברמת בשנים האחרונות בניגריה התאפיינה תשתית המים 

ר בכוח ייצור לשאיבה. רוב מפעלי המים וחסומ מינימלי בשל ציוד שבור באופןפעלו מפעלי המים בניגריה 

, תחנות כוח עצמאיות. במקרים מסויימים מקימים מפעלי המים פועלים באמצעות גנרטורים של דיזלבמדינה 

במדינה סובלים מתחזוקה הציוד והצנרת גם אספקת החשמל של המדינה. בשל המיהמנות הנמוכה של 

ממערכות המים בבעלות המדינה בערים קטנות לא תפקדו. בשנים האחרונות  80%-, כ2000בשנת לקויה: 

. עם זאת, UNICEF מונרשם שיפור נקודתי, בעיקר באזורים כפריים, באמצעות השקעה של גופים חיצוניים כ

 .צפוי לשפר את מצב הצנרת בשנים הקרובותלא שמדובר בשיפור מזערי לטווח קצר, 
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 הלאומי מיםה משק פיתוח .4
זו כללה עידוד של מדיניות  רשמית בנושא אספקת מים וסניטציה.מדיניות הכריזה ניגריה על  2000בשנת 

, הרחבה של מערכות אספקת מים באזורים כפריים ורפורמות בקרב בתחום השתתפות של הסקטור הפרטי

 ספקי המים העירוניים. 

 National Economic Empowerment andנוספת בשם  תוכניתהמדינה קה יהש 2003-ב

Development Strategy (NEEDS), יתה שיפור ה תוכניתשמטרתה ביעור העוני. אחת המטרות של ה

 . ות הנמוכיםרמת הסניטציה במדינה, שמשפיעה בעיקר על המעמד

 Presidential Water Initiative (PWI): Water forנוספת בשם תוכנית ניגריהבאותה שנה השיקה 

People, Water for Lifeהיתה הגדלת הגישה למאגרי מים וסניטציה ) תוכנית. מטרת הWater Supply 

and Sanitation – WSS66%-באזורים אורבניים ופריפריאליים ול 75%-בערים הגדולות, ל 100%-( ל 

באזורים כפריים. הכספים לפיתוח הגיעו וממשיכים להגיע בעיקר מגופים זרים התורמים למדינה 

 פרויקטים ספציפיים.ול

, National Water Supply and Sanitation Policyהיא בעיותאותן תוכנית נוספת שהושקה בכדי לטפל ב

לגישה של האזרחים למים וכן לרמת הציבה יעדים זו  תוכניתשמטרתה לשפר את מצב משק המים הקיים. 

 .2015עד שנת  הנדרשת במים הסניטציה
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 המים בתעשיית והשקעה מימון .5
רוב התקציב לשיפור משק המים בניגריה מגיע מגופים חיצוניים למדינה, רובם גופי סיוע. הגופים הבולטים 

 הם:

 מטרות ותחום פעילות גוף חיצוני תורם

DFID - Department for 

International Development (UK) 

באזורים  WSS (water sanitation and supply)פיתוח תשתיות 

 כפריים ובניית יכולת ניהול מקומית

 הבנק העולמי

עירוניים. בניית יכולת ניהול -באזורים חצי WSSפיתוח תשתיות 

באזורים  WSS-מקומית. פיתוח תשתיות ורפורמות בסקטור ה

הלאומי.  WSS-עירוניים. פיתוח מדיניות ורפורמות בסקטור ה

 תמיכה בסקטור הפרטי ועידוד יוזמות

 באזורים כפריים ואורבניים WSSתכנון שירותי  הפיתוח האפריקאיבנק 

JICA  פיתוח תשתיותWSS באזורים כפריים 

 פיתוח תשתיות מים באזורים כפריים ופריפריאליים סין

 פיתוח תשתיות מים באזורים עירוניים וכפריים האיחוד האירופי

UNICEF  הכפריותארגון האו"ם מבצע פעולות בעיקר בקהילות 

USAID 

 –גוף אמריקאי ללא מטרות רווח. תומך בעיקר באזורים הכפריים 

באספקת מים, חינוך להגיינה, סניטציה ועוד. מממן פרויקטים 

 ממשלתיים

WATERAID 
NGO יחד עם .UNICEF שניהם מקבלים מענקים מהממשלה ,

 ומתרומות בכדי לבצע את הפרויקטים שלהם בקהילות כפריות
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 המים בתחום לפרויקטים הדרוש למימון באשר UNICEF הערכות
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 ישראל עם יחסים .6

לאחר מלחמת יום כיפור   1973 בשנת. היחסים התנתקו 1960 וישראל כוננו יחסים דיפלומטיים בשנת ניגריה

מיליוני של בהיקף  מישראלמייבאת ציוד צבאי  ניגריה . מאז חידוש היחסים1992 והתחדשו שוב בשנת

 .בשנה דולרים

בתחומי החקלאות,  –חברות ישראליות  50-כטחוני. יהמסחריים בין המדינות חורגים מהתחום הבהיחסים 

 באמצעות השקעות ושותפויות ניגריהפועלות ב –החינוך והבריאות   ,המים  ,התשתיות ,הבנייה, התקשורת

  .שונות

בשנת  ת.והשקעו ITחתמו ישראל וניגריה על הסכם סחר רשמי. ההסכם כולל חקלאות, תיירות,  2009בשנת 

נחתם הסכם תעופה בילטרלי בין שתי המדינות. ההסכם יאפשר לחברות תעופה לבצע טיסות ישירות בין  2013

הקל על מסעם של העולים לרגל הנוצרים מניגריה לירושלים. עד כה, המדינות. אחת ממטרות ההסכם היא ל

בנוסף,  ות אלו עדיין לא החלו לפעול.יש לציין כי טיס .נאלצו הניגרים להגיע לישראל דרך תחנות מספר בדרך

 מתנהל מו"מ לשיתוף פעולה בנושא הלחימה בטרור בין שתי המדינות. 

מיליון דולר עם חברת אלביט   40 חר שחתמה על חוזה בשוויאחרונה ספגה הממשלה הניגרית ביקורת לאב

של אלביט לניטור אחר תעבורת האינטרנט  שה שימוש בטכנולוגיית הביון החכםהישראלית, לפיו הממשלה תע

-רכי לוחמה בטרור. אזרחים ניגרים רבים רואים בטכנולוגיה ובשימוש בה אמצעים אנטיולצ במדינה, 

 דמוקרטיים.

מיליון דולר  393לעומת יצוא בהיקף של מיליון דולר,  205-תכם היצוא הישראלי לניגריה בהס 2007בשנת 

חברות  412היו רשומות בישראל  2007-נכון ליצוא הישראלי ליבשת. לפריקה, הנחשבת ליעד המועדף א-לדרום

, ריה לישראל זניחהיבוא מניג. 2006-לעומת מספר היצואניות ב 1%שייצאו ציוד ושירותים לניגריה, עלייה של 

 .2007-אלף דולר בלבד ב 200-והסתכם ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i-hls.com/he/tag/%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%94/
http://i-hls.com/he/tag/%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%94/
http://i-hls.com/he/tag/%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%94/
http://i-hls.com/he/tag/%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%94/
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 רקע קניה:
  מצמיחה כלכלית מהירה  נהניתקניה היא מדינה ענייה שאוכלוסייתה צומחת בקצב מהיר. המדינה

פחות  ופיתוח, אך בבד בבד סובלת מגידול משמעותי בשיעור התושבים החיים מתחת לקו העוני של

 (. 2006בשנת  57%-ל 1997מהאוכלוסייה בשנת  48%-מדולר ליום )עלה תוך עשור מ

  מחסור טבעי במים יוצר בקניה משברי מזון קשים בתכיפות גבוהה. המדינה אינה משופעת במקורות

מים, וכמות המשקעים בה איננה יציבה ונעה בין בצורות לשטפונות, אשר שניהם בעייתיים לגידולים 

 צחיחה ואיננה מתאימה לחקלאות.-או חצי צחיחהמאדמת קניה היא  80%-כים. נוסף על כך, חקלאי

  ניהול יעיל יותר של מקורות המים היה מאפשר לקניה למצות היטב את פוטנציאל אספקת המזון

 מהווה נתח קטן מאוד מכלל החקלאות. השקייהחקלאות שכיום אינו מנוצל. כיום 

  אף שמקורות המימון לסקטור המים בקניה התרחבו באופן משמעותי בשנים האחרונות, הקצאה לא

לצמיחה "מעוותת" של הנגישות למקורות מים: יותר ויותר תושבים צורכים יעילה שלהם הביאה 

 מים ממקורות עיליים )מזוהמים( בשל השקעה לא מושכלת בצינורות במקום בקידוח בורות מים.

  .קניה מפולגת מאוד מבחינת משק המים בכפרים ובערים, ומדובר בשני סקטורים נפרדים ממש

ותי, הן מבחינת פעילות של תאגידי מים והן מבחינת ספקים בערים התרחש תהליך מיסחור משמע

 "משלימים" לפעילות תאגידי המים באמצעות "קיוסקי מים", מורשים ובלתי מורשים.

  בכפרים, לעומת זאת, קהילות מתאגדות לצורך אספקת מים באופן התנדבותי ולא מסחרי, לצד

 ונות.מימון שנעשו רווחות יותר בשנים האחר-יוזמות של מיקרו

  בניית תשתיות מים מופקדת עדיין, ברובה, בידי חברה ממשלתית, אולם קיים מרחב לשיתופי פעולה

 עם חברות פרטיות בייעוץ ותכנון, ובפרוייקטי אספקת מים קטנים בכפרים.

 

 

  

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.jica.go.jp/kenya/english/activities/activitiy01.html
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 המים משק ניהול .1
תשתית מוסדית נרחבת האחראית כללה הקמה של ש ,במשק המיםמקיפה בקניה רפורמה אושרה  2002-ב

פיתוח החקיקה, הרפורמה הפקידה בידי משרד המים וההשקייה את האחריות על לניהול הסקטור עד היום. 

 שקעה והנעת משאבים בסקטור כולו. התכנון הכמו גם המדיניות והאסטרטגיה, 

 פעולות משרד המים מתבצעות דרך ארבע מחלקות טכניות:

 שירותי מים וביוב 

 מקורות מים ניהול 

 ניקוז ואגירת מיםהשקייה , 

 השבחת קרקע 

רשות ניהול משאבי המים להגנת מקורות מים ; (WABאת ועדת ערעורי המים ) כולליםמוסדות אחרים 

(WRMA); ( מכון המיםKEWIלהכשרה ומחקר ); ( תאגיד צינורות המים ושימור המים הלאומיNWCPC )

 ( למימון תשתיות מים לעניים.WSTFקרן הנאמנות לשירותי מים ); ואת סכרים וקידוח בארות מיםלבניית 

מועצות שירותי המים  ,(WASREBלשירותי מים )הלאומית נוספים הם המועצה הרגולטורית  מוסדות

מדידת על , בין השאר, אחראית (. המועצה הרגולטורית הלאומיתWSP( וספקי מים )WSBהאיזוריות )

בידי נמצאת . האחריות לתכנון, פיתוח והרחבה של תשתיות מים ואישור ספקי המים והתעריפיםביצועים 

 מינוי הספקים. על גם האחראיות עצות שירותי המים האיזוריות, מו

מועצות שירותי מים איזוריות, המחולקות לפי מאגרים, גבולות אדמיניסטרטיביים ויכולת  8קיימות בקניה 

אספקת מים וסניטציה, ומפוקחים על , יים להפעלה ותחזוקה של נכסי מיםקיום כלכלית. ספקי המים אחרא

רשויות של הבעלות נמצאים תחת . רובם ארגונים מסחרייםקת שירות. ספקי מים הם ידי הסכמי אספ

 ישויות מסחריות עצמאיות תחת חוק החברות הקנייתי. נחשבים כימקומיות, אך ה

חולייה החלשה של סקטור ל נחשבות 2002( שהוקמו בעקבות הרפורמות של WSBמועצות שירותי המים )

 רמה האיזורית והיכולת למנות ספקי שירות הופכת את. האחריות לתכנון אספקת המים בבקניה המים

, וחוסר השקיפות המאפיין את למרכז הכוח ברשת צפופה של קשרים פורמליים ולא פורמלייםהמועצות 

וסוגי שחיתות בין אנשי עסקים לפוליטיקאים קשרים פסולים שוחד, להצעות ל מטרהפעילותן הפך אותן 

  נוספים.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
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 2002שנת מערך המוסדי שהוקם בעקבות הרפורמה בב ההיררכי

 

 European Center for Development Policy Managementמקור: 

כלומר מערכות שונות באזורים העירוניים  - מערכת משילות דואלית" סקטור המים בקניה מתאפיין ב"

בקביעת הזדמנויות וביצירת  עתפקיד מכרימלאת ממערכת המשילות הכללית במדינה והכפריים. עם זאת, 

במדינה כי סוגיית המשילות תורמת להכשלת התפתחות הסקטור. קיים קונצנזוס המונעים את צווארי בקבוק 

רפורמות בסקטור המים עקב מאפיינים של שבטיות, שחיתות, נפוטיזם וכדומה, הנפוצים בכל חלקי החברה, 

 הן בפעילויות ציבוריות והן בפעילויות פרטיות. 

השונים,  להעביר יותר סמכויות ותקציבים למחוזות התחייבה ,2013הממשלה החדשה בקניה, שנבחרה במרץ 

 תוח אספקת מים, כולל כוח אדם, תחזוקה וכדומה. לפיספק מימון לשאמורים 

 חבויות עלויות .1.1

, 40%-בכ מוערכיםחסר ומים "אבודים". הפסדי ההפצה -בעיקר מתמחור ותהעלויות החבויות בסקטור מורכב

משקפים כמות מים , למשל, 2009-2010הכנסה אחרות ביבשת. ההפסדים לשנת -במדינות נמוכות 33%לעומת 

 מיליון בני אדם.  4.6-יכולה להספיק לכש

 

שיעור מתקני המים  
העירוניים הזקוקים  

לשיקום
 42%

הפסדי מים בתהליך  
ההפצה מתוך סך 

התוצרת
 40%

שיעור כיסוי  
58%ההוצאות 

שיעור עלויות  
סך חבויות מתוך 
ההכנסות

 173.9%

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
https://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/Devolution-in-Kenya-Opportunities-and-Challenges-for-the-Water-Sector.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
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על הסקטור. המרכזי שבהם הוא פער משמעותי באיסוף  מעיביםיתר על כן, אתגרים טכניים משמעותיים 

הגדרות לא אחידות כמו גם  ,ולעתים קרובות מיושן וניהול אינפורמציה: סקטור המים מתאפיין במידע חלקי

 לאיסוף מידע. אפילו ההגדרה לאיזור אורבני/כפרי משתנה בין גופים שונים. 

 המים מקורות .2
מחסור משמעותי מ סובלתמ"מ בשנה, והמדינה  630-בכ מוערכתכמות המשקעים השנתית הממוצעת בקניה 

חמורה, שהביאה לפגיעה קשה בצורת מ קניה סבלה 2000-עשור הראשון של שנות הבמקורות מים. ב

. קניה סובלת גם משטפונות, בתקופות שונות ובאיזורים שונים, שכן בחקלאות במדינה ולרעב המוני

 -נובמבר -אוקטוברהחודשים מרץ עד מאי והחודשים  -אינטנסיביות הממטרים במהלך שתי עונות הגשמים 

 גברה עם שינויי האקלים.

 300במדינה הם מים עיליים מנהרות ומי תהום. מי התהום מגיעים לעומק של עד  עיקרייםמקורות המים ה

מכלל שטחה  2%-רק כ מכסיםמטרים, ועל כן בנקודות מסוימות שאיבתם כרוכה בעלות גבוהה. מים עיליים 

 של המדינה. 

 Elgon, הר Mau, קומפלקס Abedares-מרכסי ההרים במדינה: הרי ה נובעיםמקורות המים העיליים 

, כאשר השני הוא מקור Mauזורמים מקומפלקס  Sondu-וה Mara-. נהרות הCheranganiוגבעות 

-לרשת החשמל הלאומית. נהר ה 60Mw-תורם כלקומפלקס הידרואלקטרי הנתמך בידי הממשלה היפנית, ש

Njorno שזורם מקומפלקס ,Mau הוא המקור הראשי לאגם ,Nakuru הר .Kenya  הוא המקור לנהרTana 

שהוא מרכז הפקת האנרגיה ההידרואלקטרית בקניה, עם חמישה סכרים. פעילויות אנושיות כגון הרס יערות 

 ושינוי ייעודי קרקע פוגעים בתפוקת המים ממקורות אלו. 

דרום, ממנו מים זורמים מערבה לאגם -העובר בציר צפון Rif-מערכת הניקוז הלאומית מתחילה בעמק ה

 איזורים:-תת 192-אגני ניקוז ו 5וס ההודי. בקניה ויקטוריה ומזרחה לאוקיינ

 

 kenyawashמקור: 

http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Kenya.pdf
http://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/Global_Majority_e_Journal_2-1_Marshall.pdf
http://kenyawash.groupsite.com/uploads/files/x/000/06f/443/Water%20Framework%20Study%20-%20A%20Rapid%20Assessment%20of%20Kenyas%20Water%20Sanitation%20and%20Sewarage%20Framework.pdf?1318921072
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/water/documents/Presentations/Water%20Situation%20in%20Kenya%20(Robert%20Ndetei).pdf
http://kenyawash.groupsite.com/uploads/files/x/000/06f/443/Water%20Framework%20Study%20-%20A%20Rapid%20Assessment%20of%20Kenyas%20Water%20Sanitation%20and%20Sewarage%20Framework.pdf?1318921072
http://kenyawash.groupsite.com/uploads/files/x/000/06f/443/Water%20Framework%20Study%20-%20A%20Rapid%20Assessment%20of%20Kenyas%20Water%20Sanitation%20and%20Sewarage%20Framework.pdf?1318921072
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 מחסור בעיות .3
 500-צמיחת אוכלוסייה מהירה, וכמות המים השנתית לנפש צפויה לרדת מחריף עם מ בקניההמחסור במים 

, אך 2015עד  80%-כיסוי שירותי מים נקיים של כשיעור . היעד הלאומי הוא 2020עד "ק מ 359-ל 2012-ב "קמ

 . מנוצליםממקורות המים המתחדשים של המדינה  20%-פחות מכיום 

על מים  נסמכיםמתושבי קניה  רבים גישה למים נקיים.מתושבי קניה  61.7%-לפי נתוני הבנק העולמי, ל

. זהו שיעור גבוה משמעותית , שנוטים להיות מזוהמים יותרלא דרך צינורות(ועיליים )ישירות ממקור המים, 

ות מים במדינה, אשר נותבה מזה שמאפיין את שאר היבשת. שיעור זה קשור בהשקעה לא מושכלת בתשתי

שיעור על כן, כבורות ובארות.  –צינורות, במקום למקורות מים זולים  –במידה מוגזמת למקורות מים יקרים 

הכנסה אחרות, בעוד ששיעור -פריקניות נמוכותמשל מדינות א כפולהגישה למקורות מים בצינורות כמעט 

הגישה לברזים ציבוריים ובארות מים הוא חצי מהשיעור במדינות אלה. על כן, מרבית האוכלוסיה, שאינה 

 צורכת מים עיליים. מים, נגישה לצינורות

 

 
 הבנק העולמימקור:                         

 

התושבים שסובלים מהיעדר נגישות  – פליית מחירים מובניתיוצר אמחסור במקורות מים זולים )בארות( ה

 .מים סכומים גבוהים בהרבה על אספקתנאלצים לשלם צינורות למים ב
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 stand) ברזים צינורות מים
posts) 

שירותים   בור שופכין מים עיליים בורות ובארות
 תקינים

שירותים  
 מסורתיים

 2009, כשיעור מהאוכלוסייה, מתקני תברואה/ גישה למקורות מים 

 מדינות שההכנסה בהן בינונית מדינות שההכנסה בהן נמוכה קניה

http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdfה
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdfה
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
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 התפלגות עלות חודשית לאספקת מים באוכלוסיית קניה

 

 iHub Researchמקור: 

 מבחן כמקרה ניירובי המים: שוק כשלי .3.1

. צרכן Thika Damק"מ מהעיר, הגדול שבהם הוא  50-נשאבים מסכרים במרחק של כניירובי מרבית המים ב

(, slumsרשמיים )-אותם מתאגיד המים והביוב של ניירובי. במשכנות עוני לא מקבלהמים בצינורות בניירובי 

בלים את מק המוכרים אלבמקרים רבים מקיוסק מים או ממוכרים בעגלות. מרבית התושבים רוכשים מים 

המים מתאגיד המים העירוני דרך קשרים לא חוקיים, או מגורמים פרטיים שקדחו בארות מים. המוכרים 

ההפסקות נוסף, ב מהמחיר שנקבע ברגולציה למים בצינורות לצרכנים ביתיים.  26גבוהים פי הגובים מחירים 

נחפרו  2005חלק מהתושבים וארגונים שונים לחפור בורות מים עצמאית. מאז  והביא אספקת המיםב

 . העירבורות, המאיימים על קיימות מי התהום של  2,500-כבניירובי 

ישנו מעין קרטל שמורכב מפוליטיקאים, עובדי תאגיד המים לפיה ניירובי תושבי בקרב  תפיסהקיימת 

המקומי, מוכרי מים, עובדי מועצת העיר ואחרים, המנסים להבטיח שהסטטוס קוו של בעיות המים יישמר, 

 באמצעות סיכול יוזמות לשיפור שירותי המים בעיר.

 

 

 

 

 

 

http://research.ihub.co.ke/uploads/2012/july/1343052795__537.pdf
http://research.ihub.co.ke/uploads/2012/july/1343052795__537.pdf
http://research.ihub.co.ke/uploads/2012/july/1343052795__537.pdf
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    מים שימושי .4
הצריכה חלק הארי מצריכת שאיבת המים במדינה, בשיעור גבוה בהרבה מל אחראיסקטור החקלאות 

 . הביתית

 

 2011 -התפלגות שאיבת מים בקניה 

 
 בנק העולמיהמקור: 

 

כאמור, מרבית צריכת המים במדינה מבוססת על מים עיליים, אולם מעניין לראות גם את התפלגות השימוש 

ונדיר יותר: ייעודם של כמעט ממחצית הבורות אינו ידוע, ונתון בבורות מי תהום, שנחשבים מקור זול יותר 

 בניצולם.חוסר יעילות ל זה כפי הנראה תורם

 

 University of Alabamaמקור: 

 

 

אספקת מים  
22.7%, ציבורית  

10.1%, חקלאות  

4.6%, שימוש ביתי  

,  תעשייה ומסחר
2.4% 

1.9%, חיות משק 1.2%, מחקר  9.7%, אחרים   

47.4%, לא ידוע  

 2008, התפלגות לפי ייעוד שימוש -בורות מי תהום 

http://unix.eng.ua.edu/~rpitt/Class/Computerapplications/Water%20Use%20in%20Kenya.pdf
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 השקייה .4.1

 מנסהמשטח המדינה. הממשלה  בלבד 1.7%-כ - הקטרים אלף 140-כ מכסהבקניה כלל השטח המושקה 

פריסת , הפועלות ל(PPPפרטיות )-במדינה באמצעות שותפות ציבוריות השקייהלהרחיב את תפוצת ה

 . השקייהועידוד מגדלים קטנים לשימוש ב השקייהמערכות 

 2009התפלגות הגידולים המושקים במדינה, 

 

 UNEPמקור: 

 חשמל .4.2

-קניה את רוב החשמל מתחנות הידרו הפיקהבעבר בקניה נעשה שימוש נרחב במים להפקת חשמל. 

 רית. אהפקת אנרגיה סולבשנים האחרונות פועלת המדינה לקידום אלקטריות, אך 

 

 

49.7%, הידרואלי  

34.2%, תרמי  

12.9%, גאותרמי  

Cogeneration, 
0.4%, רוח 2.4%  רשת חשמל פרטית 

)isolated grid), 
1.2% 

 הפקת חשמל לפי מקורות אנרגיה

http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/Country_studies/GWGovernanceKenya.pdf
http://www.irinnews.org/fr/report/96414/kenya-irrigation-catches-on
http://www.irinnews.org/fr/report/96414/kenya-irrigation-catches-on
http://www.unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/water/documents/Presentations/Water%20Situation%20in%20Kenya%20(Robert%20Ndetei).pdf
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/17/kenya-solar-power-plants
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 מים זיהום .5
את שירותי המים הציבוריים במדינה מתבטאת הן בכיסוי המרחבי של השירותים והן  מאפיינתהיעילות ה-אי

באיכות המים. חוסר היכולת לשמור על מים נקיים בקניה הינו מאפיין מרכזי בתחום אספקת המים. קנייתים 

נפוצה בעיקר בשכונות עוני בערים. בשנים האחרונות אף הבבורות מים מזוהמים, בעיה  משתמשיםרבים 

ן לצד תוהשלכמנהג, בשכונות בהן לא קיימים מתקנים סניטריים, של עשיית צרכים לתוך שקיות  התפתח

 הדרך, וכך נוצר גורם נוסף המזהם את אספקת המים באיזור.

 הלאומי המים משק פיתוח .6
בין היתר , בו בסך המשאבים המושקעים גידול המשמעותיבסקטור המים בקניה  השנים האחרונות התאפיין

, ולאחריהן הגדלת ההוצאה מצד הממשלה, משקיעים פרטיים ותורמים 2002בעקבות הרפורמות של 

זאת, הוצאות הממשלה על מים וסניטציה מהוות עדיין חלק קטן מההכנסה הלאומית. יתר עם . אומייםבינל

באימפקט נמוך  מאופיינתרשת המים  –על כן, איכות התשתית הקיימת לא משקפת את העלייה בהשקעות 

  להשקעות.

 

 ecdpmמקור: 

 1.05%-לשיעור הנגישות למקור מים נקיים מדי שנה, בעוד ש מתווספיםמהאוכלוסייה  0.3%-רק כ

מהאוכלוסייה עוברים להסתמך על מים עיליים מדי שנה, כלומר, המצב למעשה מידרדר ככל שנוקפות 

לים אחראית במידה חלקית פני בורות זו-כלת בצינורות יקרים עלמוש-השנים. כפי שצויין, השקעה בלתי

 75%-מיליארד בשנה כדי להגשים את מטרות הפיתוח, שכ $2-שדרושים כ מצייןהבנק העולמי  למצב זה.

 מתוכם יוקצו להשקעות הון. 
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 במיליוני דולרים, השקעה כוללת במים

http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/Global_Majority_e_Journal_2-1_Marshall.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Kenya.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/Kenya.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5596
http://www.kippra.org/downloads/Kenya%20Economic%20Report%202013.pdf
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 תשתיות ובניית מים אספקת ניהול – המים שוק .7
 בתחום אספקת המים במדינה הם: השחקנים

  למעשה אלה( חברות מיםUtilities )ציבוריים, תאגידי מים שבבעלות מועצת העיר 

 חברות רשומות, המקימות "קיוסק מים" כדי לשווק מים מצינורות של חברות המים 

 חברות רשומות, המפעילות משאיות שמוכרות מים בעת מחסור 

 קיוסקי מים שמופעלים ע"י ארגונים קהילתיים 

 ברים באופן לא חוקי צינורות של חברות המים וגובים מחירים גבוהים מוכרים לא חוקיים המח 

 מוכרי מים מינרליים 

שירותי מים, בעידוד יועצי הבנק העולמי. יצירת שוק להיתה  2002-של הרפורמות מ המטרות המרכזיותאחת 

את ה"משילות הכפולה"  חיזקמסחור אספקת המים חלחל מהר באיזורים האורבניים, ובמידה מסוימת 

בו חברות שהמפרידה בין הערים לכפרים. וכך, באיזורים האורבניים מתקיים שוק מגוון לאספקת מים, 

פרטיות משתלבות בעיקר ב"מילוי חורים" בתשתית אספקת המים הסדירה, בעוד שבכפרים טרם התרחש 

 מסחור דומה.

 Harambeבאספקת מים עצמית אמצעות מערכת  פעילותמאוד  הילות כפריות רבותיש לציין כי ק

מערכת התנדבותית שדואגת לגישה למים, אבל אין היא  Harambe)בסווהילי: "בואו נעבוד כולנו ביחד"(. 

ה של מקורות המים והקהילות, היעדר גישה לאשראי בה מאפיינים מסחריים, בין השאר בשל פרגמנטצי

לספקים, היעדר כישורים ניהוליים וחוסר יכולת להתמודד עם שחקני מפתח כמו מועצות אספקת המים 

 האיזוריות. 

פליית מחירים על בסיס נכונות לשלם ותכיפות שימוש, וכך אבנוסף, בעוד שבערים יכולים ספקי מים לנקוט 

לספקים במקרה הטוב לכסות את ההוצאות  מתירותהרי שרמות המחירים בכפרים , שמור על רווחיותל

 תחזוקה או שיפור שירות. התפעול, וכך לא נותרים רווחים לצורך 

מימון על מנת לעודד הקמת גופי אספקת מים מסחריים -בעשור האחרון הוצגו מספר יוזמות לשימוש במיקרו

לעבוד עם בנק מסחרי  Water and Sanitation Program Africa (WSP)ארגון ההחל  2004-בכפרים. ב

במסגרתו גוף מימון מסחרי יעניק  מודל, על מנת לפתח K-Rep Bankמימון, -מקומי המתמחה במיקרו

( GPOBAתפוקה )-השותפות העולמית לסיוע מבוסס 2006-הלוואה לספקי מים קטנים בבעלות קהילתית. ב

על מנת להקל גישה למימון לספקי מים בבעלות  K-Rep Bankאישרה פרויקט פיילוט שהוטמע על ידי 

מיליון, באיזורים סביב ניירובי.  $2-פרוייקטים, בהשקעה כוללת של כ-תת 21קהילתית. הפיילוט כלל 

 קהילות.  55-הפרויקט מתרחב לסקאלה לאומית ויתרחש ב

 

 

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
file:///C:/Users/Yair/Downloads/ה
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/E9310677D7FBD0E9C12579370037F82D/$FILE/DP%20124%20Water%20gov%20Kenya_final.pdf
https://www.gpoba.org/sites/gpoba/files/OBApproaches%20Kenya%203-4-10screen.pdf
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 הפרטי לסקטור הזדמנויות .7.1

שוק פרטי לאספקת מים כבר קיים במידה רבה בערים בקניה, והכפרים הם אלו שזקוקים יותר למסחור 

 שירותי המים ולהצגת פתרונות אספקת מים זולים ונגישים. 

ולמי והבנק נרחב במימון מגופים כמו הבנק הע סיועל זוכהמבחינת בניית תשתיות מים במדינה, המדינה 

יה, תשתיות הפצת מים וכדומה. יפרויקטים גדולים לבניית סכרים, מערכות השקעבור ח אפריקה, לפיתו

בביצוע בנתח הולך וגדל גוף מלווה משמעותי במדינה, ועל כן זוכה את מעמדה כסין  מבססתאחרונה ב

 פרוייקטי תשתית. 

 National Water Conservation and Pipelineהוא בקניה הגוף האמון על בניית התשתיות 

Corporation לשילוב עבודות ייעוץ  פתוחה, חברה ממשלתית הבונה סכרים וקודחת בורות מים. הממשלה

מתקיימים  Build-Operate-Transferמודלים של ותכנון הנדסי ואספקת ציוד לפרוייקטי החברה, אך 

 .Ecotactשל חברת  פרויקט הסניטציהבנקודות מסוימות בלבד בסקטור, למשל, 

דווקא בתוך מגמת פרוייקטי אספקת המים ה"קטנים" בכפרים, הן  קייםנראה כי חופש פעולה גדול יותר 

 מבחינת מימון והן מבחינה ביצועית.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/06/18/world-bank-finance-new-kenyan-water-infrastructure-irrigation-agriculture-jobs
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/afdb-and-kenya-sign-agreements-for-financing-infrastructure-projects-12767/
http://www.theeastafrican.co.ke/business/China-lending-to-Kenya-hits--750m/-/2560/2029144/-/focl61/-/index.html
http://www.nwcpc.go.ke/
http://www.nwcpc.go.ke/
http://www.nwcpc.go.ke/
http://www.kenyarep-jp.com/business/business_images/SUMMARY%20OF%20KEY%20INVESTMENT%20OPPORTUNITIES%20IN%20KENYA.pdf
http://www.iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/Articles/Ikotoilets+-+Kenya
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e0b7e50048d60ac094b7f681dd77ebd3/Kenya_SmallPipedWaterMarket_IFC_July+2011.pdf?MOD=AJPERES
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 אנגולה: רקע

  תושבים  17מיליון, בצפיפות אוכלוסייה של  20.82 -על כ עמד 2012מספר התושבים באנגולה בסוף

 לקמ"ר. 

 שנים, גרמה לאורבניזציה חסרת תקדים בשל נהירת  30 -מלחמת האזרחים באנגולה, שנמשכה כ

צמח  האוכלוסייה המתגוררת בעריםשיעור  2005ועד  1975לערים הבטוחות יחסית. מאז האוכלוסייה 

 .54% -ל 19% -מ

  למרות שהמדינה משופעת במקורות מים, הממשלה לא הצליחה להרחיב מספיק את אספקת המים

הינה היעדר תשתית  והתוצאהתי הסניטציה כדי להדביק את קצב גידול האוכלוסייה המאסיבי, ושירו

 לחלק נרחב מהאוכלוסייה העירונית, בנוסף לחסר קיצוני באזורים הכפריים, כמובן.

  נתוני העל פי- JMP ((WHO / UNICEF Joint Monitoring Program  הנגישות הכוללת למים

נגישות  38% -נגישות בערים ומ 60% -, והורכבה מ50%על  2008-ממקורות מוסמכים עמדה ב

קעה בנושא מצד הממשלה, וביסוס תשתית הולמת בשני באזורים הכפריים. יש לציין שעקב הש

 (.1990בשנת  30%בנגישות למים בערים )שעמדה על  100% -העשורים האחרונים, ניכרה צמיחה של כ

  היעדר אספקת מים שוטפת לצד שימוש במקורות מים לא מוסמכים, ובמיוחד באזורי אוכלוסייה

, שיעור לפי ארגון הבריאות העולמיחמורים.  צפופים כמו בערים, יוצרים תנאי תחלואה ותמותה

, והינו 2002 -ב 24.1% -מקרי המוות כתוצאה מסניטציה והיגיינה לקויה ומים לא תקינים עמד על כ

 מהגבוהים בעולם. 

  אנגולה, יצואנית הנפט השניה בגודלה באפריקה, ויצואנית היהלומים הרביעית בגודלה בעולם, נהנתה

 2013 -שלה ב ושיעור הצמיחה השנתימתקופה ממושכת של האצה כלכלית, טרם המשבר העולמי, 

טים מעריכים כי אנגולה לא תוכל להמשיך בצמיחה בקצב צמיחה זה ללא . אנליס7.5% -הוערך בכ

 מערכת מים מודרנית. 

 המרכזיות הינה היעדר גישה למים בחלקים נרחבים מהמדינה. קיימים מספר  אחת הבעיות

פרויקטים שמטרתם שיקום וסלילת כבישים לאזורים הכפריים, האמורים לשפר בצורה ניכרת את 

בי המדינה, נגישות התושבים למקורות מים מוסמכים. בנוסף לכך, שדות מוקשים, אשר פזורים ברח

 מונעים פיתוח שטחים נרחבים ממנה.

 נוספת היא מחסור בכוח אדם מיומן בנושא, על אף שמתקיימים פרויקטים  בעיה משמעותית

 להכשרת אנשי צוות לצרכים שונים.

  כן קיים -חלשות למדי, שלא פסחו גם על סקטור המים והסניטציה, ועל ניהול ידעלמדינה יש מערכות

 מחסור בנתונים עדכניים. 

 

 

http://countryeconomy.com/demography/population/angola
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-angola.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-angola.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-angola.pdf
http://www.unwater.org/downloads/9789241596435_eng.pdf
http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-growth
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
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 המים משק ניהול .1
בניהול  מרכזייםהוסדות המ .ורמוסדות הוקמו בעשור האחרון לצורך קידום הסקטאנגולה הקימה כמה 

(, שדרך מנהל המים והסניטציה הלאומית MINEAיה ומים )סקטור המים והסניטציה הם המשרד לאנרג

(DNAAS ,אחראי על מדיניות הפיתוח, ייעוץ והדרכה אישית למחוזות ולעיריות ) עמידה בתקנים כמו גם

האחראי על המדיניות בכל הקשור לסניטציה, כאשר בשטח  ,(MINAMBוהמשרד להגנת הסביבה ) ,לאומיים

 ( להבטחת עמידה בתקנים לאומיים.UTNSAית הלאומית לסניטציה )נעזר ביחידה הטכנמשרד הכפרי ה

 תוכניותושל ההממשלתית הוצאה לפועל של המדיניות עיריות, שאחראים על  164-וזות ומח 18 באנגולה

 .לחץ כאןהשונות. לרשימת המחוזות 

 אורבניים:איזורים 

 ( באנגולה פועל ספק מים ציבורי אחד, במחוז לואנדהEPALאך הוא מספק שירותים רק לכ ,)- 50% 

(, והן MUמתושבי המחוז. בשאר השטח העירוני האחריות על אספקת המים הינה של העיריות )

 עומדות בתיאום עם הגופים הממשלתיים. 

 ( בנוגע לסניטציה, הספק של מחוז לואנדהELISAL ) הוא הבולט ביותר. מלבד למחוז לואנדה, לארבע

ערים נוספות בלבד יש תשתית מערכות ביוב, שנחשבות גם הן לבלתי הולמות, ומכסות רק את מרכזי 

 הערים.

 איזורים כפריים:

 ( האחריות העיקרית לאספקת מים היא של מנהל המים והסניטציה הלאומיתDNAAS התיאום .)

(, שעליהן מוטלת האחריות על תכנון ויישום פעולות LGsות )מתבצע בעזרת מנהל המים במחוז

 הנוגעות לתעשיית המים וסניטציה במחוזן. 

 " התפעול מתבצע ע"יUser Groups( "UGs קבוצות משתמשים מקומיות המספקות מים ,)

 לכפרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Angola


47 
 

 סניטציה בכפרים אספקת מים בכפרים סניטציה אורבנית מים אורבנייםמקורות  

התויית 

מדיניות 

 ורגולציה

    

פיתוח 

ואספקת 

 שירות

    

 Water Supply and Sanitation in Angolaמקור: 
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http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-angola.pdf
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 המים מקורות .2

 
 Private Solutions for infrastructure in Angolaמקור: 

 

מספר נהרות ואגמים שמרביתם מתחילים בהרים שבמרכזה,  במדינהאנגולה שופעת במקורות מים. 

ונגו שבצפון מערב. הנהרות, הזורמים ממרכז המדינה ומתנקזים לאוקיינוס האטלנטי שבמערב או לנהר הק

מזרח, מתנקזים לבוטסוואנה. אקלים המדינה הוא טרופי, והעונה הרטובה נמשכת מאוקטובר -לכיוון דרום

מ"מ, כאשר ישנם הבדלים משמעותיים בכמות המשקעים  1,014על  עומדועד מאי. ממוצע המשקעים השנתי 

 50באזורים השונים במדינה. במרחב קו החוף הדרום מערבי, ממוצע המשקעים הינו הנמוך ביותר, ועומד על 

http://books.google.co.il/books?id=sePLA5MOhhkC&printsec=frontcover&hl=iw#v=onepage&q&f=false
http://folk.ntnu.no/jjunju/Christer/Jjunju/Angola_hydrology_CD/Nhangue%20Final%20CDRom/Previous%20studies/00-%20FINAL%20REPORT%20-%20FULL.pdf
http://folk.ntnu.no/jjunju/Christer/Jjunju/Angola_hydrology_CD/Nhangue%20Final%20CDRom/Previous%20studies/00-%20FINAL%20REPORT%20-%20FULL.pdf
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כמות המשקעים. במרכזה ההררי של המדינה עומד ממוצע  גדלההחוף ככל שעולים צפונה על קו מ"מ לשנה. 

( ממוצע המשקעים הוא Lunda Norteמ"מ. בחלקה הצפון מזרחי של המדינה ) 1,400המשקעים השנתי על 

 מ"מ בשנה, ומרבית מקורות המים הם עיליים.  1,600הגבוה ביותר, ועומד על 

 Cunene, Namibe, Cuando- אנגולהרום מערב שוררת בצורת קשה בחמישה מחוזות בד 2011מאז 

Cubango, Benguela and Huila%60 –. בשלוש השנים האחרונות היו המשקעים באזור נמוכים בכ 

מיליון  2-בצורת, המשפיעה על כהבעיות שיוצרת ה בהצנעת ממשלת אנגולההואשמה אחרונה בממוצע. מה

פי האו"ם, המדינה לא הכריזה על מצב חירום ולא -, עקב הרצון לשמר תדמית כלכלית צומחת. עלתושבים

 פנתה לעזרה, וכך למעשה גרמה לאזרחיה להשתמש במים לא תקינים.

 מחסור בעיות .3
ליטרים לאדם. צריכה זו נמוכה משמעותית מהמלצת  1.3-1.8היומית באנגולה עומד על  ממוצע צריכת המים

 מקורותהיעדר מ תנובעהנמוכה אינה אספקת המים  .ליטרים ליום 10.5-( לWHOארגון הבריאות העולמי )

מים במדינה, אלא מניצול לא מספק של משאבי המים הקיימים, ממחסור בתשתיות ומהתיישנות תשתיות 

 קיימות. 

ניתן להבחין שחלה התקדמות משמעותית באספקת המים באזורים האורבניים, אותה ניתן הבא תרשים ב

חירום בנושא זה במרכזים יחס לאסטרטגיה לפיתוח סקטור המים והסניטציה, שקבעה כי יש לבצע פעולות יל

 העירוניים הצפופים.

 

 Sanitation and Water for All: A Global Framework for Actionמקור: 

(, Water For All" )מים לכולם, כאשר המרכזי בהם הוא "2000-במסגרת זו בוצעו פרויקטים רבים בשנות ה

מיליון תושבים. למרות זאת, הצמיחה המהירה של האוכלוסייה העירונית,  4-שהגביר את הנגישות לכ

והתשתיות המיושנות עדיין, מהוות מכשול לאספקת המים, כאשר את הפער בין הביקוש להיצע מנצלים ספקי 

שיעור מתושבי  2007-לראיה, ב מים פרטיים, הגובים מחירים יקרים עבור אספקת מים ממקורות לא מורשים.

http://www.theguardian.com/global-development/2013/oct/22/angola-in-denial-severe-drought
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/safeguardingfy12_101013_508.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2151/safeguardingfy12_101013_508.pdf
http://www.unwater.org/downloads/washAngola-EN.pdf
http://allafrica.com/stories/201308050811.html
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צרכו מים  70%-. בפרברי לואנדה, כ2011-ב 10%, לעומת 35%-( היה כtankersכליות )מים ממי צרכוהערים 

 דרך מוכרי מים פרטיים ולא באופן מוסדר. 

, וכן 1990ים מאז ירידה באספקת המהבא ניתן לראות את הבאזורים הכפריים המצב רע משמעותית. בגרף 

עיקר לאלימות הרבה הקיימת באזורים אלה, על . ניתן לייחס זאת בבר השגהלא נראה  2015-שהיעד שהוצב ל

אף חתימת הסכמי השלום. כמו כן, מיליוני מוקשים ממלחמת האזרחים שנותרו פזורים באדמה מוסיפים 

 לבעיית הגישה לחלקים נרחבים מהמדינה.

 אספקת מים בשטחים האורבניים והכפריים

 

 

  African development bank –Angola country profileמקור: 

 

 מים שימושי .4
. מבחינת שימושים 38.4%היה  2011-באנגולה בלפי נתוני הבנק העולמי, נתח הצריכה הביתית למים 

מרבית התפוקה החקלאית מבוססת על מי גשמים. לפי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם,  לחקלאות,

באופן פוטנציאלי להשקייה, אולם לא קיימים נתונים מסודרים  מתאימיםמיליון הקטרים ה 3.7-באנגולה כ

 פוטנציאל זה. מימושאודות 

בעיקר על הנהרות שבמדינה, אולם כיום לשימוש במים להפקת חשמל, המבוסס  משמעותילאנגולה פוטנציאל 

 11לבניית  כניותתומפורטות  2013-2017האסטרטגית הלאומית למים לשנים  תוכנית. בלוקה בחסרניצולו 

 מכלל ההשקעה במקורות חשמל. 55% אמורה להוותשפרויקטים הידרואלקטריים במדינה, בהשקעה 
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 כ"סה כפרי אורבני

http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/water-Background-Report-Urban-Access-WSS-in-SSA-FINAL.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/Angola%20%20-%20Private%20Sector%20Country%20Profile.pdf
http://www.kunenerak.org/en/management/water+infrastructure/irrigation+infrastructure/angola.aspx
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/2012-2013%20Country%20Profiles/Angola%20Country%20Profile_2012-2013_02.pdf
http://www.vda.pt/xms/files/Newsletters/Flash_VdAtlas_-_Angola_-_The_Strategic_National_Programme_for_Water_2013-2017.pdf
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 מים זיהום .5
צריכת מים לא נקיים,  דרךבאנגולה בעיה משמעותית של זיהום מים בקטריאלי. מחלת הכולרה, המתפשטת 

מקימה מתקני בקרת איכות, אולם נראה אנגולה ממשלה במדינה. תמותת ילדים משמעותי למהווה גורם 

מעבדת איכות  הוקמה, למשל, Lunda Sulשלא קיימת מערכת בדיקת איכות אחידה ברמה הלאומית. במחוז 

ה בקטריולוגית, הן מבחינה כימית והן למים במימון האיחוד האירופי, הבודקת את איכות המים הן מבחינ

הפועל בכפרים  Unicefממשלתיים לזיהום המים: פרוייקט של -מבחינה פיזיקלית. קיימים גם פתרונות לא

 לדאוג שתושבי הכפרים יטהרו את המים עבור עצמם באמצעות כלור שמסופק להם ע"י הארגון. נועד

 הלאומי המים משק פיתוח .6
, אנגולה משקיעה כספים רבים בשיקום ופיתוח מגזרי הכלכלה 2002-מאז סיומה של מלחמת האזרחים ב

לניהול, ועשתה התקדמות  הגדירה המדינה מדיניות לאומית וקווי מתאר סקטור המיםעבור השונים. 

 משמעותית בהרחבת הגישה הסדירה למים, בעיקר בשטח האורבני.

לניהול ושיתוף מקורות המים של המדינה, שבבסיסם עומדת ההשקפה לביזור ההוצאה  העקרונות הבסיסיים

 2003-. ב2002-לפועל על פי יחידות גיאוגרפיות )אחריות למחוזות ולעיריות(, עוגנו "בחוק המים הלאומי" ב

. בשלב 2016עת קווי מתאר לפעילות בנושא עד אושרה אסטרטגיה לפיתוח סקטור המים והסניטציה, הקוב

על האזורים העירוניים  הראשון של האסטרטגיה בוצעו פעולות חירום ושיקום של המערכות הקיימות בדגש

פיתוח התחום בכל האזורים שנועד להשגת "יעדי פיתוח המילניום" שלה. כולל השלב השני ם. המאוכלסי

לאנגולה חסרים , עם זאת מיליארד. $3-האסטרטגיה לפיתוח מוערך בכהיקף ההשקעה בפרוייקטים במסגרת 

קווי מתאר פרטניים ליחסי העבודה והגומלין בין המוסדות השונים הפועלים בתחום. כמו כן, גם בנוגע למגזר 

 הפרטי, תחומי האחריות והסמכות לאישור פרויקטים אינה ברורה.

 , כאשר המרכזיים בהם:חום המיםבת פרויקטים רבים ביצעה אנגולה 2000-בשנות ה

 "מים לכולם( "Water For All )- ומטרתו להגביר את הנגישות למים 2007 -הפרויקט החל ב ,

, אך 2015 -סתיים בבאזורים בכפריים וכן בעירוניים. על פי התכנון המקורי היה הפרוייקט אמור לה

גביר את .  עד כה הפרויקט הצליח לה2017מהיעדים ולכן ימשיך עד  %57-הוא עומד כרגע רק ב

בארות  500 -מהם באזורים הכפריים. במסגרתו נקדחו כ 500,000 -מיליון תושבים, כ 4 -הנגישות לכ

מים, והונחו תשתיות רבות לאספקת מים. בנוסף לכך, במסגרת הפרויקט בוצעו הכשרות לחברים 

 בקהילות, בנושא שמירה טובה יותר של סניטציה ובריאות.

 לדוגמא, פרויקט סומבה  -שתיות בערים הצפופות במספר מחוזות השקעה כספית נרחבת לשיפור הת

 )בבירתה של מחוז קוואנזה סול( שמומן חלקית ע"י הבנק לפיתוח אפריקה וממשלת אנגולה.

 כאשר מטרותיה העיקריות הן: את סקטור המים בשנים הקרובות, להמשיך ולפתחממשלת אנגולה מתכננת 

 לשפר את איכות אספקת המים באזורים הכפריים והעירוניים 

 להמשיך ולבנות תשתיות ובארות מים, וכן לספק מערכות סניטציה קהילתיות 

 למסד מדיניות, שתפעיל בצורה יעילה את הגופים האמונים על הנושא 

http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/sociedade/2014/1/7/Minister-unveils-Laboratory-for-Water-Quality-Test-Lunda-Sul,8b80ac98-89f2-4008-bed9-38989ccd5a10.html
http://mg.co.za/article/2008-06-18-angola-works-to-improve-water-quality
http://mg.co.za/article/2008-06-18-angola-works-to-improve-water-quality
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/AO-2007-090-EN-ADF-BD-WP-ANGOLA-AR-SUMBE-WATER-SUPPLY-AND-SANITATION-AND-INSTITUTIONAL-SUPPORT-PROJECT.PDF
http://english.people.com.cn/90001/90777/90855/6287943.pdf
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/sociedade/2014/1/9/Water-for-All-reaches-coverage-rate,ec6f5bf1-a0f4-4ac0-8337-bfdf34722696.html
http://www.angolatradeusa.org/?page_id=1409
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  ,)בכדי לתת תמורה מלאה לאוכלוסייהלהחיל מערכת מס נכונה )שתכסה את ההוצאות השוטפות 

 הפרויקטים המרכזיים המתוכננים לעתיד הם:

 Water For All -  קעה המתוכננת בכפריים. ההש 80% -כיסוי באזוריים העירוניים ו 100%השגת

 מיליון $600 -היא כ

 $5-כשל השקעה מתוכננת ב והסניטציה בשטח האורבני הצפוף שיקום והרחבת מערכות המים 

 מיליארד

  של תשתית במרבית ממחוזות המדינה פרויקטים 65 -תשתית 

 מימון סוגיות .6.1

 97%-לא מסתמכת משמעותית על קרנות, וקרוב ל אנגולהבניגוד למרבית מהמדינות הדרומיות לסהרה, 

הפיתוח מגיע מהממשלה ומהלוואות ישירות שנלקחות על ידה )בניגוד לפרויקטים במימון  מהמימון למדיניות

פשרה למדינה לדחוף להתנעת התהליכים, למרות היעדר רפורמות מסודרות יישיר של גופים זרים(. עובדה זו א

 בנושא.

כי לאנגולה לא מקשה להעריך את התכנון והביצוע מבחינה פיננסית, אך נראה  מחסור בנתוניםהכאמור, 

צפויה בעיה מימונית בפיתוח משק המים. ההשקעה השנתית הנדרשת לפיתוח ותחזוקת אספקת המים )לשטח 

הממשלה  ל ידימיליון, בעוד שההשקעה השנתית המתוכננת ע $150-האורבני והכפרי יחדיו( מוערכת בכ

ים פער מימוני אך ניתן ליחסו מיליון. בתחום הסניטציה בשטחים הכפריים ככל הנראה קי $350-מוערכת בכ

 והיעדר יעד מימוני סדורים. תוכניתלהיעדר 

 מסגרת מוסדית ורגולטורית :מעורבות הסקטור הפרטי. 7
אספקת המים הסדירה הינה באחריות המדינה דרך הגופים השונים שברשותה, ומבוזרת למחוזות ולמועצות 

באופן עצמאי שמוביל לחוסר אחדות בנושא  המקומיות. למחוזות ולמועצות גם הכוח לקביעת תעריפים

 ברחבי המדינה.

, שהינה ספקית המים של מחוז EPAL, כאמור, באנגולה קיימת רק חברה אחת הפועלת במסגרת המחוזית

הוסבה לחברה בפיקוח ממשלתי, כאשר חבר המנהלים  2001-לואנדה. החברה הוקמה כחברה ממשלתית וב

 הממשלה, ולחברה חופש מוגבל בנוגע למדיניות, מחירים ופיטורים.י ועדת השרים של ל ידממונה ע

עקב היעדר רפורמות, המגזר הפרטי בסקטור המים הורכב ברובו מספקים פרטיים בקנה מידה קטן יחסית, 

(. לספקים הוענקו חוזי EPAL -מ 50אשר משתמשים במכליות מים וגובים מחירים יקרים מאוד )כמעט פי 

 ידי מנהל המים והסניטציה הלאומי.  לשנה ע 15 -שירות ל

, בדומה לחברה חברות מחוזיות 8על כוונת המדינה להקים  באנגולה אחרונה הודיע השר לאנרגיה ולמיםב

(, שיהיו אחראיות על אספקת המים ותחזוקת התשתית במחוזן. השר ציין כי EPALנדה )הפועלת במחוז לוא

כמו כן, על יש לארגן את סקטור המים בדחיפות, ולצורך כך אישרה הממשלה את הקמת החברות המחוזיות. 

בקרוב יאושרו ו ,לחברות פרטיות, הכוונה היא לפתוח את סקטור המים 2014השר מינואר ת פי הצהר

 רפורמות הנוגעות לאספקת מים וניהול המקורות. 

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-angola.pdf
http://www.macauhub.com.mo/en/2013/03/22/angolan-government-to-set-up-provincial-water-companies/
http://www.macauhub.com.mo/en/2014/01/07/angolan-gov%E2%80%99t-to-open-water-management-and-distribution-to-private-initiative/
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יקט ושירות ציבורי ריכוזיות מסורתית של הממשלה מביאה לדומיננטיות של מעורבות ממשלתית בכל פרוי

בשנים האחרונות נראתה השתתפות של חברות זרות במספר מצומצם של פרוייקטי במדינה. למרות זאת, 

 תשתית גדולים.

 זרות פרטיות חברות בהשתתפות תשתית פרויקטי .7.1

 כמו במדינות וסקטורים אחרים באפריקה, גם לאנגולה סין שולחת חברות מטעמה לבנות תשתיות, גם בתחום

 המים באנגולה:

  חברתCEIEC שיקום והרחבת תשתית, חברת לפתרונות טכנולוגיים והנדסיים ביצעה פרויקטים של 

הסינית, זכתה  Hwam Chan. גם חברת Huamboבמחוז  הגדול מביניהםבמספר מחוזות במדינה, 

 מיליון.  139$בהיקף של  Namibeלאחרונה במכרז לביצוע להרחבת תשתית בעיר 

  החברה הגרמניתEngineering GAUFF  ביצעה מספר פרויקטים ברחבי המדינה להקמת תשתיות

 .Lubangoמבניהם בעיר  הגדול ,לאספקת מים ולביוב

  בשטח הכפרי במדינה, בעיקר במחוז  לקידוח בארות מיםפרויקטHuila במסגרת התוכנית ,"Water 

For All" י הממשלה, וכלל אספקה והתקנה של מתקני ל ידמיליון. הפרויקט מומן ע 200$, בהיקף של

טיפול במים ומשאבות מי שתייה במגדלי מים, חפירת יסודות להנחת צינורות מי שתיה והנחת 

 צינורות. 

 

 עסקיות הזדמנויות – הפרטי הסקטור מעורבות .7.2

 בניית והפעלת מתקנים לטיהור שפכים 

 הכללת אספקת המים ושירותי הביוב תחת חברה אחת 

 ם הכפריים, בניית תשתית לאספקת מים ותפעולהבשטחי 

 )במרכזי הערים: בניית תשתית בשכונות ללא אספקת מים נאותה )שמתבססות על מכליות מים 

 אמצעי טיפול וטיהור מים מזוהמים 

 לחקלאות השקייה 

  The World Bank -Private Solutions for Infrastructure in Angolaמקור : 

 

 

 

 

http://www.ceiec.com/documentation/432
http://www.ceiec.com/news/553
http://www.gauff.net/en/references/angola/lubango-i.html
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/sociedade/2013/6/28/AKZ-billion-invested-water-boreholes,0d1054b6-b2a5-430d-9173-4e4a793335c6.html
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/28/000012009_20051128134703/Rendered/PDF/344130PAPER0AN101Official0use0only1.pdf
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 ישראליות חברות פעילות .7.3

 ביצעה שני פרויקטים באנגולה הקשורים לאספקת מים ולבניית תשתית: Tahalחברת 

 2008 - תכנון והקמתה של מערכת לאספקת מים, לשבע שכונות בדרוםLuanda   .בירת אנגולה ,

מרכזי חלוקת מים. הפרויקט מומן ע"י  140 -ק"מ של צנרת ושל כ 400 -נה של כהפרויקט כלל התק

 אירו. מיליון 34ממשלת אנגולה ועלותו היתה 

 2011 - ק"מ דרומית מזרחית לעיר  70 -אספקת מים וחיבור לרשת החשמל לאזור חקלאי הנמצא כ

יחידות משק, הכוללות בית מגורים  310הבירה, לואנדה. במסגרת הפרויקט נבנה ישוב חקלאי שכולל 

ופיתוח חקלאי. כמו כן הוקם מרכז לוגיסטי, שישרת  השקייהדונם צמודים עם מערכות  30למשפחה, 

 10,000 -שוב לצורך עיבוד, שימור ושיווק התוצרת. הפרויקט כלל גם שטח חקלאי משותף של כאת הי

הפרויקט מומן ע"י  .דונם כל אחת 500 -חוות נוספות בנות כ 64דונם, ובנוסף הכנת שטח עבור 

 מיליון דולר. 208 -ממשלת אנגולה בעזרת הסכמי הלוואה עם ארבעה בנקים ועלותו הגיעה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000309359
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000309359
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3529549,00.html
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3529549,00.html
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 רקע אתיופיה:
 משקעים ממוצעת משמעותית ומקורות מי תהום בהיקף נרחב. עם זאת, המשקעים  באתיופיה

ים מאוד קצרה ובלתי צפויה הן מבחינת זמן והן מקום. בשל הזנחה של תשתית עונתיים, ועונת גשמ

 אגירת המים במדינה, התוצאה הינה בצורת ושיטפון לסירוגין. 

  הבצורות הורסות מאגרי מים, שנים 3-5מדי אירועים משמעותיים של בצורת או שיטפון מתרחשים .

אדמות חקלאות וחורש, גורמות למוות חיות משק ולהרס סחורה חקלאית. ירידה מאוחרת או 

לכלל מחזור החקלאות בשל היעדר  להפריעמוקדמת מדי של הגשם, או היעדר גשם בכלל, נוטים 

 יכולות אחסון ואגירה שממתנות את השפעת התופעה. 

 ן כתוצאה מנזקי צנרת, גניבה, מדי מים פגומים ואספקה ללא כמות משמעותית של מים יורדת לטמיו

 תשלום לגופים מורשים. למשרדים המקומיים אין סמכות לשנות את התעריפים.   

 של מים לשימוש ביתי הן בכפרים והן בערים הוא מי תהום. מים עיליים מזוהמים  מקור העיקריה

 באופן משמעותי, ועל כן עלות הטיפול בהם גבוהה יותר. 

  מבחינת תיזמון ומרחב, והשקעה  לא שווההבעיה המרכזית של ענף המים היא תפוצת מקורות מים

היסטורית נמוכה בתשתיות מים. בנוסף, יכולת הביצוע המוסדית במדינה הינה נמוכה, ועל כן 

 אסטרטגיות הפעולה יוצאות לפועל באופן חלקי בלבד במקרים רבים.

  מים. המדד אינו משקלל כלל את איכות מתושבי הכפרים היו בעלי נגישות ל 49%-רק כ 2013בשנת

 מכמות אספקת המים הכפריות שתוארו הן פונקציונליות. 74%-המים, בעוד שההערכה היא כי רק כ

 באתיופיה אכן פותחו כאדמה חקלאית  השקייהקמ"ר של אדמה הניתנת ל 37,000-מכ 5%-פחות מ

 מושקית.

  במי תהום רווח יותר. בנוסף,  השימושכן המים העיליים באתיופיה מזוהמים יותר ממי התהום, ועל

על התחדשות מי התהום. באזורים בהם מים עיליים הם  משפיעחוסר היציבות בכמויות המשקעים 

 מקור המים העיקרי, משקעי טין העלו את עלות מי השתייה בשל עלויות הטיפול. 

  אולם ההשקעה השקייהקיימים מספר פרויקטי פיתוח להרחבת תשתית מים אורבנית וחקלאות ,

שנה,  15-פני כ-מיליארד על $8-פיתוח סקטור המים בכללותה מוערכת בכ תוכניתמימוש הדרושה ל

 . השקייהמיליארד ל $1.7-ועוד כ

  למימון מלא של ציוד על ידי המשתמשים ולכן דווקא לא צפוי מחסור  תוכניותבתחום התברואה יש

 במימון. 

 

 

 

http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
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 המים משק ניהול .1

ת במסגרת רפורמות שהונהגו מספר גופים לקידום ענף המים, וזאאתיופיה  ימהקהבמהלך העשור האחרון 

 . גופים אלה כוללים:במדינה

 תוכניותאחראי על גיבוש מדיניות ואסטרטגיית מים לאומית, להכנת  -( MoWRמשרד מקורות המים )

פעולה, וכן לקביעת סטנדרטים לאומיים לאיכות המים, לתשתיות המים ועוד. בנוסף לסמכויות הרגולטוריות, 

 Regional Waterהמשרד עוקב אחר ישום המדיניות וכן מספק תמיכה טכנית ללשכות המים האזוריות )

Bureaus.) 

גוף ביצועי ברמה האזורית, האחראי להטמעת המדיניות הפדרלית,  -( BoWRDפיתוח מקורות המים ) לשכת

פעולה ולהתאמתן לתנאים הספציפיים של האזור. ארגון הלשכות שונה מאיזור  תוכניותלפיתוח אסטרטגיה ו

אספקת המים כפופה ללשכת מקורות המים, המכרות והאנרגיה, בעוד  Tigrayלאיזור. לדוגמא: באזור 

 פועלת לשכה נפרדת לענייני מים.  Amharaשבאזור 

לשכות פיתוח מקורות מים אזוריות הינן זרועות מקומיות התומכות בפעילות לשכות המים, והמנדט שלהן 

 של כפרים אתיופיים( והעיירות.  )המועצה המקומית Woreda-הינו לספק תמיכה טכנית למשרדי המים של ה

קיים צוות אספקת מים וסניטציה שמורכב מנציגים של מגזר הבריאות, חינוך והחקלאות,  Woredaבכל 

 האחראים על תכנון והטמעת פעילויות מים וסניטציה. 

http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
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 Odi Water Policy Programמקור: 

 

 המקומית ברמה המים ניהול במערכת אתגרים .1.1

ביר  1.5במידה רבה להפסדים. הם גובים  חשופים( Town Water Supply Officeמשרדי המים המקומיים  )

ביר. בנוסף,  6ליטר מים, בעוד שעבור בקבוק מים במגזר הפרטי, המחיר הוא  1,000)המטבע המקומי( עבור 

ותית של מים יורדת לטמיון כתוצאה מנזקי צנרת, גניבה, מדי מים פגומים ואספקה ללא תשלום כמות משמע

 לגופים מורשים. למשרדים המקומיים אין סמכות לשנות את התעריפים.   

לשיתוף  תוכניותשל תיאום בין ספקי שירותים ציבוריים ורשויות. ברמה האזורית קיימות  בעיותכמו כן, ישנן 

עולה מוגבל במידה רבה ומשפיע על לשפר את ניהול המים, אך שיתוף הפ במטרהפעולה בין ארגונים שונים 

בנושא מניעת גניבת  Woreda-אספקת מים סדירה לתושבים. כמו כן, שיתוף הפעולה בין המשטרה למועצת ה

 צינורות הינו מוגבל ביותר. 

http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
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ידי סוכנויות ממשלתיות אחרות. לדוגמה, בשנת -בנוסף קיים גם עיכוב בתשלום עבור נזקים הנגרמים על

התבזבזה כתוצאה מפרויקטי פיתוח כבישים  Bahir Darמכמות המים השנתית באזור  38%-, כ2001

 ותשתיות טלקום שבוצעו באזור.

 המים מקורות .2
מספר נהרות ואגמים, כמות משקעים ממוצעת משמעותית ומקורות מי תהום בהיקף נרחב. עם  באתיופיה

גשמים מאוד קצרה ובלתי צפויה הן מבחינת זמן והן מקום. בשל הזנחה של  זאת, המשקעים עונתיים, ועונת

 תשתית אגירת המים במדינה, התוצאה הינה בצורת ושיטפון לסירוגין. 

. הבצורות הורסות מאגרי מים, אדמות שנים 5-3מדי אירועים משמעותיים של בצורת או שיטפון מתרחשים 

חיות משק ולהרס סחורה חקלאית. הבצורת יכולה גם לפגוע בהפקת של חקלאות וחורש, גורמות למוות 

ידה מאוחרת או מוקדמת מדי של אנרגיה הידרואלקטרית שמהווה מקור מרכזי לייצור אנרגיה במדינה. יר

רה לכלל מחזור החקלאות בשל היעדר יכולות אחסון ואגי להפריעהגשם, או היעדר גשם בכלל, נוטים 

 שממתנות את השפעת התופעה. 

 

 

 Ministry of Water Resourcesמקור: 

של מים לשימוש ביתי הן בכפרים והן בערים הוא מי תהום. מים עיליים מזוהמים באופן  מקור העיקריה

 ול בהם גבוהה יותר. משמעותי, ועל כן עלות הטיפ

מהמים  80-90%-כ

-העיליים נקווים מ

אגני נהרות באזור  4

-המערבי והדרום

 מערבי של המדינה

 20%-פחות מ

מפוטנציאל המים 

ם באגני קהעיליים ממו

באזורים  ותהנהר

המזרחיים והמרכזיים 

 של המדינה

אך אזורים אלו 

 60%-מאכלסים כ

 יהימהאוכלוס

 

http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
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מחלוקות סביב הבעלות על מי הנילוס מעיבות אף הן על ביטחון המים במדינה: הנילוס הוא אחד הנהרות 

מזרם הנהר למצרים. המתחים הבינלאומיים באגן הנילוס  85%-החשובים במדינה, ואתיופיה מספקת כ

 דול באוכלוסין. נותרים גבוהים מזה שנים, בעוד שהביקוש למים הולך וגובר עם הגי

 

 לשנה מ"ק –זרימת המים באגני הנהרות המרכזיים במדינה 

 
 World Bankמקור: 

 מחסור בעיות .3
מבחינת תיזמון ומרחב, והשקעה היסטורית  לא שווההבעיה המרכזית של ענף המים היא תפוצת מקורות מים 

אסטרטגיות הפעולה בנוסף, יכולת הביצוע המוסדית במדינה הינה נמוכה, ועל כן נמוכה בתשתיות מים. 

 יוצאות לפועל באופן חלקי בלבד במקרים רבים.

'. החל 90-מציג את שיעורי הנגישות למים בערים, בכפרים וסה"כ לאורך השנים, מאז שנות ה הבאהגרף 

שיעורי הנגישות נמוכים יותר מבעבר. לפי הנתונים,  2013-שונתה שיטת המדידה ועל כן נראה כי ב 2010משנת 

 שצופה כיסוי קרוב להרמטי מסתמנת כבלתי אפשרית. 2015-הלאומית ב תוכניתהגעה ליעד ה

file:///C:/Users/Oz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CT8HG27L/v
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
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  AMCOW, IRCמקור: 

 

 Ministry of Water Resourcesמקור: 

 בכפרים במים מחסור .3.1

אתיופיה לא עברה תהליך עיור מואץ כמו מדינות אחרות באפריקה, והמדינה עדיין כפרית ברובה מלבד 

בעקבות רפורמה באופן חישוב הנגישות למים במדינה, כיום ידוע שבעיית הנגישות מטרופולין אדיס אבבה. 

מתושבי הכפרים היו בעלי  49%-רק כ 2013קודם לכן. בשנת  שסברובכפרים )ובערים( גדולה יותר מכפי 
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http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
http://www.irc.nl/content/download/189780/877678/file/WASH%20monitoring%20Ethiopia%20Butterworth%20Hailu%20IRC%20symposium%202013%20final.pdf
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf


61 
 

ל נגישות למים, ואומדן זה כולל גם מערכות שאינן מתפקדות כרגע אך ניתן לתקנן. כמו כן, המדד אינו משקל

. בנות שימושמכמות אספקת המים הכפריות שתוארו הן  74%-איכות המים, בעוד שההערכה היא כי רק כ

מחוברים לאספקת  31%-מהמוסדות מכילים בתי שימוש, וכ 85%-80%-במוסדות חינוך ובריאות בכפרים כ

 מים.

באירופה הם בארות בתרשים הבא ניתן לראות כי מקורות אספקת המים הנפוצים ביותר באזורים הכפריים 

 ללא תשתית שאיבה משמעותית, ומעיינות מים ללא תשתית הפצת מים אל צרכני הקצה.

 

 

 תשתית אספקת מים באזורים כפריים באתיופיה

 

 WASHמקור: 

 

משאיות מים ומחלקים שקיות מים לכפרים.  מפעיליםבזמני מחסור ובצורת, ארגוני הסיוע והממשלה 

המשאיות הצבועות בכחול במפה שלהלן מסמנות אזורים הזוכים לאספקת מים. האזורים בהם מופיעות 

 המשאיות האפורות זקוקים לאספקת מים אך אינם מקבלים אותה. 

בארות עם משאבות  
 מים ידניות

40% 

מעיינות ללא מערכת  
 הפצה
29% 

מעיינות עם מערכת  
 הפצה
13% 

בורות מים שטחיים  
 יחסית

9% 

בארות עם משאבות  
 חבלים

6% 

בארות עם מערכות  
 הפצה
3% 

http://www.irc.nl/content/download/189586/876353/file/WASH%20monitoring%20Ethiopia%20Butterworth%20Hailu%20IRC%20symposium%202013%2002042013.pdf
http://www.trust.org/item/20120228220605-k0ztf/?source=search
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 reliefwebמקור: 

 

    מים שימושי .4
(, נקבע כי שימושי המים בעלי החשיבות 1999של ממשלת אתיופיה ) במסמך מדיניות ניהול מקורות המים

מכלל  %1-פחות מוצריכה עבור חיות משק. עם זאת, האחרונים מהווים ביחד העליונה הם צריכה אנושית 

באזורים מסוימים חקלאים . למעשה, . מצב זה נוצר הודות לשימוש מסיבי במים לצרכים חקלאייםהצריכה

"גונבים" מים ממקורות מים טבעיים, ולכן מתמעטים המקורות לשימוש ביתי. לדוגמה, חקלאים בקרבת אגם 

Alemaya  גידלו כמויות גדולות של גת שהפך לסחורת הייצוא השנייה בהיקפה של אתיופיה, ושאיבת המים

נאלצה כתוצאה מכך לאתר מקורות מים  Hararהמסיבית שלהם מהאגם הביאה לייבושו. העיר השכנה לאגם 

 חדשים.

קמ"ר  37,000-מכ 5%-, פחות מלפי ההערכותעם זאת, יש להדגיש כי גם בענף החקלאות המצב איננו שפיר. 

באתיופיה אכן פותחו כאדמה חקלאית מושקית. סקטור דומיננטי במערכת  השקייהשל אדמה הניתנת ל

 100,000-של דגנים באמצעות משקעים, המכסים שטח כולל של כ מגדלים קטניםנה הינו החקלאית במדי

 קמ"ר. 

חוסר היציבות הגבוה בכמויות המשקעים ותנאי מזג האוויר מהווים בעיה מרכזית עבור הגידולים החקלאיים 

ב זה משפיע הן על אזורים בעלי פוטנציאל חקלאות גבוה והן על אזורים בעלי פוטנציאל חקלאות במדינה. מצ

נמוך, אך האחרונים סובלים יותר. היבולים לרוב נובלים כאשר יש מעט מדי גשם, אך הם גם ניזוקים 

חסור מכמויות מוגזמות של גשם והצפות. ירידה בתוצרת החקלאית מובילה להשלכות שליליות מעבר למ

היא מונעת השקעות בניהול קרקע ומעודדת הרחבה של קרקעות חקלאיות על חשבון הגדלת  –באספקה 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/25_WASH_00_ETH_021714_A4_v2.pdf
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.IRIG.AG.ZS
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(, והפיכתה לחשופה עוד Degradationהתוצרת החקלאית. התוצר הסופי הוא מעגל של השחתת האדמה )

 יותר לבצורת ושחיקה כתוצאה ממשקעים. 

אתיופיה, רמת התלות הגבוהה של המדינה במשקעים עקב מקומה המשמעותי של החקלאות בתוצר המקומי ב

 ובתנאי מזג האוויר מערערת את יכולתה לשמור על שיעור צמיחה יציב.

 צמיחת התמ"ג )באחוזים(לביחס  חריגות בכמויות משקעים סביב הממוצע השנתי )באחוזים(

 

 World Bankמקור: 

בתחומים נוספים: יציבות נתיבי התחבורה )במקרים  השפעותלחוסר היציבות הגבוה בכמויות המשקעים יש 

של הצפה, למשל(, פיתוח תעשיות מבוססות מים, והפקת חשמל. חוסר יכולת אגירת המים פוגעת בתחומים 

מיליארד כדי להקים תשתית אגירת מים מפותחת  $35-אלו. לפי הערכות, אתיופיה זקוקה להשקעה של כ

קיימא. -כזת בניהול מים ותשתיות בלבד אם כן, איננה אפשרות ברתכמו זו של דרום אפריקה. השקעה מרו

שימושית -ההערכות קובעות כי יש לנקוט באמצעים נוספים כגון השקעה באגני ניקוז ובתשתית מים רב

 ואמצעי אגירת מים.  השקייהשתוכל גם לתמוך בהפקת חשמל, מערכות 

 מים זיהום .5
במי תהום רווח יותר. בעיות איכות  השימושמי התהום, ועל כן המים העיליים באתיופיה מזוהמים יותר מ

המים הנפוצות ביותר קשורות בזיהום מיקרוביולוגי )קוליפורמים(, בעיות פיסיקליות )צבע, ריח, טעם, 

ריכוזים גבוהים מדי של פלואוריד, חנקה, חנקית, גופרה, ברזל(. בנוסף, חוסר היציבות עכירות( וכימיות )

מי התהום. באזורים בהם מים עיליים הם מקור המים העיקרי, על התחדשות  משפיעבכמויות המשקעים 

 משקעי טין העלו את עלות מי השתייה בשל עלויות הטיפול. 

יקות בקטריולוגיות. במקורות בקרת איכות עצמית באמצעות בד מבצעיםמרבית מתקני המים במדינה 

הוק באזורים מועדים להתפרצות -אספקת מים קהילתיים לא מקובל לבצע בדיקות איכות, מלבד בדיקות אד

מגיפות מבוססות מים. הגורם להיעדר פרקטיקה רשמית ומסודרת של בקרת איכות הוא מחסור תקציבי 

 רמת מקור המים המקומי. ומחסור במשאבי אנוש וידע ברמה הלאומית, ברמה האזורית וב

http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximize-sustainable-growth-water-resources-assistanc
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
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 הלאומי המים משק פיתוח .6
האוכלוסייה הענייה והכפרית בעיקרה, ועל אף היסטוריה של השקעה נמוכה בתשתית, נעשתה  למרות

מסגרת  הגדירהבשנים האחרונות. הממשלה באתיופיה התקדמות משמעותית בהרחבת הגישה הסדירה למים 

לרפורמות חוקיות ומוסדיות לסקטור המים, באמצעות ניירות עמדה וסיוע משמעותי מהבנק העולמי, 

מהאיחוד האירופי, מבנק הפיתוח האפריקני ומגופים נוספים. גם בתחום התברואה ניכרת התקדמות, אם כי 

 פחותה, בעיקר דרך קידום שינוי התנהגותי וטכנולוגיות זולות. 

', עם ביזור השליטה ללשכות 90-הרפורמות בסקטור, כמו רבות מהרפורמות בממשל האתיופי, החלו בשנות ה

מהלך שסיפק מידה גדולה של אוטונומיה על פיתוח מקורות  – Regional Water Bureaus -אזוריות 

יות רגולטוריות. גל והוא אמון על מדיניות, תיאום ופונקצ 1995-ורות המים נוסד בקהמים בכל אזור. משרד מ

, כאשר גם האחריות למתן שירות בסיסי התפתחו ברמת האזור, 2004-נוסף של פירוק הריכוזיות התרחש ב

 .Woreda-אף שהממשלות האזוריות עדיין מספקות תמיכה טכנית ל

קווים מנחים להשקעה  מספקים( 2000( והאסטרטגית )1998מסמכי מדיניות ניהול משאבי המים הלאומית )

 תוכניתבאספקת מים אורבנית וכפרית. לסקטור המים גם ניתנה עדיפות באסטרטגיית הפחתת העוני וה

רות לפיתוח מואץ לסיום העוני, וכן הוגדלה הקצאת התקציבים אף שזו לא מספיקה להגשמה מלאה של מט

על שיפור האינטגרציה של מים, תברואה והיגיינה.  דגשבנוסף, בשנים האחרונות ניתן  פיתוח סקטור המים.

ודגש גדול  Low-costעל תזוזה אסטרטגית לכיוון טכנולוגיות  המליץ 2008-נייר העמדה של המשרד למים ב

 יותר על אספקה עצמית, מתוך הבנה של מגבלות המימון. 

פערים הפיננסיים שיפורטו בהמשך, הוא מלבד היש לציין כי אחד מהאתגרים המשמעותיים לפיתוח הסקטור, 

מכיוון שאוכלוסיית אתיופיה כפרית פערי מידע. ניטור והערכה הם חלשים, במיוחד ביחס לרמת ההשקעה. 

ברובה, הגשמת המטרות תלויה בעיקר בהגדלת הכיסוי באזורים כפריים. למרות ההצלחה המסויימת 

הניטור של אספקת המים על פני שטח כה רחב ועם בהרחבת הגישה למים באזורים אלו בשנים האחרונות, 

 אחוז גבוה של אוכלוסייה מנותקת, מהווה אתגר משמעותי וצפוי להמשיך להקשות על השגת היעדים.

 מימון סוגיות .6.1

, אולם ההשקעה הדרושה השקייהקיימים מספר פרויקטי פיתוח להרחבת תשתית מים אורבנית וחקלאות 

 $1.7-שנה, ועוד כ 15-פני כ-מיליארד על $8-פיתוח סקטור המים בכללותה מוערכת בכ תוכניתלמימוש 

למימון מלא של ציוד על ידי המשתמשים ולכן דווקא לא  תוכניות. בתחום התברואה יש השקייהמיליארד ל

 צפוי מחסור במימון. 

( למחמון השקעות בשירותים בסיסיים )כגון Local Investment Grant (LIGמימון בשם  תוכניתקיימת גם 

זו היא  תוכניתביצועים למועצות מקומיות שמציגות תכנון שקוף וקיבולת נורמלית. -מים( דרך מענק מבוסס

 חלק ממגמת פירוד הריכוזיות בממסד האתיופי.

 

 

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
http://www.globe-spotting.de/fileadmin/user_upload/globe-spotting/english/Ethiopia_Water.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Ethiopia.pdf
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 עצמית אספקה .6.2

באספקת מים עצמית, והדבר מוצהר אף במסמכים רשמיים: הממשלה  באופן גובר אתיופיה מתעניינת

המים והסניטציה  תוכנית( על מחויבות לכך וליסוד מנגנון אספקת מים בכפרים במסגרת 2012הצהירה )

מהאזרחים שאין להם גישה בטוחה למים. משרד מקורות המים האתיופי  30%-הלאומית, על מנת להגיע לכ

  צוות פנימי לנושא האספקה העצמית. הקיםאף 

לאספקת מים עצמית באתיופיה מתוארים שני מודלים: השקעת משקי בית  בקווי המדיניות הלאומיים

עם במקורות פרטיים עם תמיכה טכנית ממשלתית, והשקעות קבוצתיות של עשרה משקי בית לפחות, 

 בעלויות הציוד.  50%סובסידיה עבור 

 

 תשתיות ובניית מים אספקת ניהול – המים שוק .7

 ורגולטורית מוסדית מסגרת :הפרטי הסקטור מעורבות .7.1

אספקת המים הסדירה במדינה היא באחריות המדינה, כאשר באזורים כפריים ומרוחקים האחריות מבוזרת 

"תאגידי מים" ולא קיימת מעורבות של חברות פרטיות. כאמור, לעתים למועצות המקומיות. לא קיימים 

 מגיעה אספקת מים במשאיות בזמני בצורת, מטעם הממשלה או מטעם ארגוני סיוע.

התפתחות החלשה של הסקטור הפרטי, כמו גם ריכוזיות מסורתית של הממשלה, מבחינת בניית תשתיות, ה

היו רשומות  2009מביאה לדומיננטיות של מעורבות ממשלתית בכל פרויקט ושירות ציבורי במדינה. בשנת 

חברות, מתוכן בודדות היו פעילות ברמה האזורית. מרבית החברות הללו  63במשרד מקורות המים רק 

  .Mekelס אבבה ובערים גדולות יחסית, כגון ממוקמות באדי

בעיקר בבניית תוכניות אספקת מים, אספקת חומרי בנייה וחלקי חילוף, וכן בשירותי  עוסקהמגזר הפרטי 

אחרונה התפרסמו מספר מכרזים בתחום המים ובנייה למים: קידוח ובניית בארות מים, במא, ייעוץ. לדוג

 אספקת צינורות מים והתקנת צינורות מים. 

גם בתחום קידוח בארות המים, שבו דווקא ניכרת מעורבות רבה של חברות פרטיות, החברה הממשלתית 

Water Works Enterprises  מייצגת את חברות הקידוח הגדולות, ואלה חתומות על חוזים מול לשכות

המים. החברה, שמשרדיה ממוקמים באדיס אבבה, מוגדרת כחברת ייעוץ, המתכננת פרויקטים הידרולוגיים 

 ומפקחת עליהם. 

, שהם דרך חוזי שירותפיה הינו כיום, אופן המעורבות הנפוץ ביותר של הסקטור הפרטי בתחום המים באתיו

צורת ההשתתפות הפרטית המינורית ביותר. מעורבות נוספת מוסדרת באמצעות זכייה במכרזים ממשלתיים 

דיים(. בחוזי שירות, הבעלות על הנכס היא ציבורית, השקעת ההון היא ציבורית, אך  )שכאמור, אינם שקופים

הסיכון המסחרי נופל על החברה הפרטית, ולרוב החוזה הינו לטווח קצר. זאת, בניגוד למודלים חדשניים יותר 

 הנהוגים בפרויקטי תשתית במדינות מפותחות יותר. Build-Operate-Transferכדוגמת 

מבט של חברות פרטיות, לשכות המים האזוריות הן אלה המטמיעות את המדיניות המרכזית מנקודת ה

ממשלתיים ומוסדות בינלאומיים. -בסקטור המים, ויש בידיהן תקציבים מהממשלה הפדרלית, מארגונים לא

http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://waterinstitute.unc.edu/files/2013_ethiopia/2013Ethiopia_04_Abiy.pdf
http://www.irc.nl/page/81564
http://www.irc.nl/page/81564
http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
http://www.cap-net.org/node/514/
http://www.cap-net.org/node/514/
http://www.wateraid.org/~/media/Publications/private-sector-participation-water-supply-sanitation.pdf
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מהוות שחקניות חשובות בהיבט זה. רפורמות בשנים האחרונות נתנו יותר  Woreda-גם רשויות ברשת ה

 וטונומיה בידי ערכאות אלו, אך חופש הפעולה שלהן עדיין מוגבל.א

. בהקשר זה קיימות( אינן נפוצות מאוד באתיופיה, אך בכל זאת PPPשותפויות בין המגזר הפרטי לציבורי )

פרוייקט תשלום חשבונות באופן אחיד למים, חשמל וטלפון  -שנוגעת לתחום המים  ICTניתן לציין יוזמת 

קהילתית דרך חוזה ניהול )מול  השקייהדרך חוזי שירות )מול המשרד לתקשורת וטכנולוגיית מידע(, ופרויקט 

 המשרד למקורות מים(. 

ות הפיננסיות מהוות חסם משמעותי. לא קיימות פונקציות בנוסף לחסמים המוזכרים לעיל, גם המגבל

מהותיות כמו משכון או אגרות ביטוח במכרזים, ותהליכי המכרז האיטיים "כובלים" מזומנים שניתן היה 

להשתמש בהם באופן יעיל יותר. קבוצות בעלי מלאכה ואומנים נתקלים בקשיי מימון, במיוחד באזורים 

 מוסדות פיננסיים, ועל כן נאלצים לקחת הלוואות בריבית גבוהה מאוד.  כפריים בהם לא קיימים כמעט

 זרות פרטיות חברות בהשתתפות תשתית פרויקטי .7.2

על אף המגבלות והנוכחות הדלה יחסית של חברות פרטיות בסקטור המים, בשנים האחרונות כן נראתה 

 גדולים:השתתפות של חברות זרות במספר מצומצם של פרויקטי תשתית 

  חברות מטעמה לבנות תשתיות גם בתחום המים באתיופיה: חברת  שולחתסיןCGC Overseas 

Construction Groupשנה, הצהירה  15-, שהינה חברת בנייה סינית גדולה שפעילה במדינה כ

ונה שתסטה מעסקי הבנייה לכיוון ייצור וחקלאות. החברה כבר פעילה בחפירת בארות במדינה, לאחר

באספקת מים ובפרויקטי אנרגיית רוח. החברה התקדמה מבארות עבור חקלאים לביצוע פרויקטי 

-מפרויקט מערכת אספקת מים באדיס אבבה בהיקף של כ 60%-אספקת מים בערים, לדוגמה, כ

 מון משותף של הממשלה, הבנק העולמי ובנק הייבוא וייצוא של סין. מיליון, במי $200

  החברה האיטלקיתConsta לן כעיירות במדינה, שגוד 15-ביצעה פרויקט קידוח בארות מים ב-

בארות בסך הכל. הפרויקט מומן ע"י הממשלה, וכלל אספקה  70-תושבים, ובנתה כ 10,000-80,000

והתקנה של מתקני טיפול במים ומשאבות מי שתייה במגדלי מים, חפירת יסודות להנחת צינורות מי 

 שתיה והנחת צינורות. 

 Grand Ethiopian Renaissance Dam - הכחול, בגבול סודן,  בניית הסכר הגדול על הנילוס

האיטלקית, אך בניהול חברת החשמל הלאומית של  Salini Construttoriמתבצעת על ידי חברת 

באמצעות  ממשלתימהמימון הוא  26.3%-מיליארד, וכ $4.7-בהיקף של כאתיופיה. הפרויקט הוא 

. מאגר המים הושלמהכבר מבניית הסכר  30%-, כ2014הנפקת אגרות חוב לציבור. נכון לפברואר 

 מים."ק מיליארד מ 63-וצר מהסכר יכיל כשיו

 ואגירת מים בסיוע חברת הייעוץ הבריטית השקייהגם פרויקט  בוצע 2013-בMott MacDonald ,

 הקשור אליו.  השקייהופרויקט  Koga Damשתכננה ופיקחה על בניית סכר 

 

http://addischamber.com/aaccsa/userfiles/2011-09-29_psdbooks/thepotentialforpublicprivate.pdf
http://africa.chinadaily.com.cn/weekly/2014-01/24/content_17255713.htm
http://www.consta.it/en/accomplishments/detail/64/15-towns-water-supply-and-sanitation-project-ethiopia
file:///C:/Users/Oz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CT8HG27L/ה
file:///C:/Users/Oz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CT8HG27L/ה
http://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/
file:///C:/Users/Oz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CT8HG27L/ה
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 עסקיות הזדמנויות – הפרטי הסקטור מעורבות .7.3

  פיסיקה, מדעי החברה, מיפוי -בכוח עבודה מוכשר בתחומי הנדסה, גיאולוגיה, גיאו מחסורניכרGIS 

 ובקרת איכות. 

 מבעלי התפקידים בכל  50%-מבחינת משאבי אנוש, קיים מחסור של כWoreda קיימת תחלופה .

 גבוהה בשל שכר נמוך, הזדמנויות מועטות לקידום. בנוסף, קיימות גם בעיות של שקיפות במינויים. 

 עם אספקת מים סדירה וזולה. השקייה, חשיבות עליונה ניתנת לחקלאות מבוססת לפי הבנק העולמי ,

 כך יוכלו החקלאים המקומיים לצאת מהמצב של חקלאות לצורכי קיום ולעבור לחקלאות מסחרית.

  חמורה ברמת ה בעיהמחסור באומנים ובעלי מלאכה הוא-Woreda . 

 ישראליות חברות פעילות .7.4

חברות מתחומי  60פגישה באדיס אבבה בחסות שר החקלאות יאיר שמיר, בהשתתפות  נערכהאחרונה ב

 ועוד.  Aquacultureהחקלאות, גידול בעלי חיים, חממות, חלב, כימיקלים לחקלאות, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
http://www.globe-spotting.de/fileadmin/user_upload/globe-spotting/english/Ethiopia_Water.pdf
http://www.globe-spotting.de/fileadmin/user_upload/globe-spotting/english/Ethiopia_Water.pdf
http://www.odi.org.uk/publications/4995-governance-drivers-change-ethiopias-water-supply-sector
http://allafrica.com/stories/201403100057.html
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 רקע טנזניה:
 התמ"ג לאדם במדינה הוא 2.8%מיליון תושבים וקצב גידול האוכלוסייה הוא  49.6 -בטנזניה חיים כ .

 .2013 -לשנה, נכון לדולר  1,700

 (2010) 2050קצב גידול האוכלוסייה ההיסטורי והצפוי )במיליונים( עד 

 
 אוניברסיטת דאר אס סלאםמקור: 

  כיוון שהם טי בכלכלהכיב קריאחת הכלכלות העניות ביותר בעולם. מים מהווים מר הינהטנזניה ,

 45%-25% רק מהווהאך מכוח העבודה,  80% מעסיקהבסיס לחקלאות הטנזנית. סקטור החקלאות 

במדינה. בנוסף  השקייהמרווחי הייצוא. למרות זאת, יש מחסור גדול בתשתיות  85%-55%-מהתמ"ג ו

 אנרגיה.ובלחקלאות, למים תפקיד מרכזי בתעשייה 

  בטנזניה יש ריבוי של רשויות מים וביוב לאומיות ואזוריות לצד ריבוי של תוכניות מדיניות לשיפור

ים אלה מתנהלים בצורה לא יעילה. התוצאה של התנהלות זו היא תשתיות המים במדינה. אולם, גופ

מיליארד שילינג טנזי. סכום זה כמעט שווה לרווחים של  49עלויות חבויות המוערכות בשווי של 

 מיליארד שילינג טנזני. 51סקטור המים: 

 תר מקורות המים מתחלקים בצורה לא שווה במדינה. באזורים העירוניים יש תשתיות טובות יו

ונגישות רבה יותר למים ולמערכות סניטציה. זאת, לעומת האזורים הכפריים, שם הנגישות היא 

 מצומצמת יותר. אולם, גם בערים הרשויות לא מצליחות לעמוד בדרישות הצרכנים.

  מהשפכים מטופלים במערכות  25%בטנזניה חסרות גם תשתיות לטיפול בפסולת מים, כאשר רק

תשתיות סניטציה יש השלכות בריאותיות של מחלות ומוות. זאת לצד למחסור במים וב ביוב.

השלכות חברתיות שנובעות מכך שתושבי המדינה, ובמיוחד תושבות המדינה, נאלצות ללכת מרחקים 

 ארוכים כדי למצוא מים, ובכך הן חשופות לאלימות.

  90% -ל למההוצאות הממשלתיות היו קשורות למים. מע 1%, רק 2011-ל 2002בין השנים 

 מההוצאות הממשלתיות האלה נותבו לטיפול בסוגיות של אספקת מים וסניטציה.

http://economics-of-cc-in-tanzania.org/images/Water_resources_final_.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
http://economics-of-cc-in-tanzania.org/images/Water_resources_final_.pdf
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 אף ניסיונה הכושל של טנזניה עם הפרטת רשות המים של דאר אס סלאם, ממשלת טנזניה -על

מחפשת משקיעים מבחוץ שיעזרו להצמיח את הסקטור הפרטי. טנזניה מתקשה בניהול ובארגון 

 טציה שלה.מערכת אספקת המים והסני

 

 תשתיות ובניית המים אספקת המים, משק ניהול .1

 מוסדות .1.1

הגוף האחראי על  הוא (MoW)בטנזניה מספר רב של מוסדות פעילים בסקטור המים. בממשלה, משרד המים 

קביעת מדיניות ותיאום בסקטור המים, כמו גם על גיוס משאבים להשקעה בפרוייקטים לאומיים ועל 

 לתחום הסניטציה.  אחראי (MoHSW)משרד הבריאות והרווחה החברתית  רגולציה.

 Urban Water Supply and -רשויות מים וביוב מקומיות 19בטנזניה קיימות לצד משרדי הממשלה, 

Sewerage Authority (UWSA )- אלה  שויותרשיתוף ובתיאום עם משרד המים. פועלות בערים בה

 שנתרשויות נוספות פועלות מאז -תת 98תעריפים. בנוסף לרשויות אלה, הקביעת אחראיות בין היתר על 

הוקמה רשות האנרגיה  2001ידי התושבים במקום. בשנת -עלוכן חלק מהמערכות הכפריות מנוהלות  ,2002

. הרשות 2006-החלה לפעול בש -Energy and Water Regulatory Authority (EWURA ) - והמים

ים טכנולוגיים אחראית על רגולציה טכנולוגית וכלכלית, כולל מתן רישיונות, אישור תעריפים, קביעת סטנדרט

 ובקרת איכות.

 Community Owned Water-בכפרים, שירותי מים וסניטציה מנוהלים בידי ארגונים קהילתיים מקומיים 

Supply Organizations (COWSOs) . ארגונים אלה מקבלים מימון ותמיכה ממשרד המים ומצוותי מים

 .Regional Water and Sanitation Team (RWST)-וסניטציה מקומיים 

תרשים זרימת המשאבים בסקטור המים

 

 הבנק העולמימקור: 

http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2008-en-water-supply-sanitation-sector-reforms.pdf
http://www.wsscc.org/countries/africa/tanzania/wash-sector-glance
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1


71 
 

 מדיניות .1.2

ושותפים עסקיים, באמצעות ועידה ממשלת טנזניה מנסה לקדם דיאלוג בין משרדי ממשלה, תורמים 

. National Sanitation and Hygiene Technical Committee (NSHTC) - לסניטציה והיגיינה

היא  -National Water Sector Development Strategy (NWSDS )-ת אסטרטגיית המים הלאומי

 National (NAWAPO) – הלאומיתיות ליישום מדיניות המים קובעת הנחה, 2006-2025לשנים  תוכנית

Water Policy - תשתית מוסדית לניהול מקורות מים, בטנזניה  םוקאמורה לפי מדיניות זו, -. על2002-מ

 Water Supply and Sewage)לאספקת מים ולסניטציה. בנוסף, רשויות לאספקת מים ולביוב 

Authorities, WSSA)  כן, ארגונים להספקת מים לקהילות יוקמו תחת סמכות הרשויות המקומיות. כמו

 יוקמו באזורים כפריים.
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 (2011מבנה משרד המים )

 
 משרד המים הממשלתי של טנזניהמקור: 

 

 

 

Minister 
Permanent 
Secretary 

Policy and Planning 

Finance and Accounts 

Internal Audit 

Legal Services 

Procurement Management 

HR 

Government Communication 

Info and Comm. Technology 

Water Program Coordination 

Rwegarulila Water Resources Institute, 
Maji Central Store, Drilling and Dam 

Construction Agency 

Water Resources 

Urban Water Supply & Sanitation 

Water Quality Services 

Rural Water Supply 

http://www.maji.go.tz/about_us/org.php
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 אבני דרך ברפורמות בסקטור המים

 )"אדם הוא בריאות"( על סניטציה Mtu ni Afyaקמפיין 

 

 היצע מים בחינם – Top-Downגישת 

 

 מדיניות המים הראשונה, הכנסת חיובים למשתמשים

 

והשקת תוכנית  NAWAPO –אימוץ מדיניות מים לאומית 

 להספקת מים לאזורים כפריים ותוכנית סניטציה
 

החכרת הספקת המים בדר אס סלאם לחברה פרטית בריטית, 

Biwater 
 

הלאמת הספקת המים בדאר אס סלאם ואימוץ אסטרטגיה 

 (NWSDS)לאומית לפיתוח סקטור המים 
 

 מיליון במשך חמש שנים $951בעלות  NWSDSהשקת 

 

 NWSDSאישור 

 

 חקיקת מים חדשה עוברת בפרלמנט

 

 

 חבויות עלויות .1.3

חסר, איסוף לא יעיל, מים "אבודים" -בתמחור באות לידי ביטויהעלויות החבויות ברשויות המים המקומיות 

השקעות בסקטור -יתר של כוח אדם. תוצאת חוסר היעילות הזו היא היעדר תחזוקה נאותה, תת-והעסקת

מיליארד שילינג טנזני, כאשר רווחי  49-, שווי העלויות החבויות מוערך ב2009ושירותים מדרדרים. נכון לשנת 

, ספק המים והביוב בדאר אס סלאם, מוערך DAWASCOילינג טנזני. מיליארד ש 51-הסקטור מוערכים ב

בהיקף של כגורם הנושא בעלויות החבויות הגבוהות ביותר. לפי הבנק העולמי, טנזניה יכולה לצמצם עלויות 

2008 

 

2008 

 

2007 

2005 

 

2003 

2002 

 

1991 

 

 שנות

 70 -ה

80-וה  

 שנות

 70-ה

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1
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מיליארד שילינג טנזני בשנה אם רשויות המים יפעלו באותו האופן שפועלות הרשויות היעילות ביותר  27

 ם, כאשר החיסכון יכול להתפלג בין תחומי ניהול המים השונים באופן הבא:  בטנזניה כיו

הבנק מקור: 

 העולמי

 2009שילינג טנזני, ניתוח עלויות חבויות לפי רשות מקומית, 

חסכונות לאור  רשות
שיפור ב"מים 

 אבודים"

חסכונות עם 
 איסוף יעיל

 100% -ב

תוספת הכנסה 
עם תמחור גבוה 

 יותר

הפחתת 
 יתר-העסקת

Arusha 199,921,513 52,135,158 2,898,507,586 57,166,276 

Babati 60,683,834 -15,942,929 153,887,742 30,949,766 

Bukoba 292,296,894 -  154,872,035  215,486,266 92,435,502 

Dodoma 193,987,918 -  52,257,979  202,758,369 158,561,286 

DAWASCO 11,407,199,414 6,698,146,424 7,174,512,066 3,525,236,724 

Iringa 403,406,834 -  84,262,421  287,704,967 102,222,527 

Kigoma 221,878,175 6,775,368 614,814,298 45,156,175 

Lindi 142,858,309 -  167,419,230  -  36,882,629   

Mbeya 501,327,239 306,477,078 1,212,231,428 - 

Morogoro 134,106,568 -  111,705,847  1,541,511,936 173,262,376 

Moshi 140,877,271 -  460,985,498  1,459,612,654 143,092,359 

Mtwara 3 5,773,275 105,904,868 62,406,414 70,979,593 

Musoma 270,237,034 1,705,790 602,091,994 73,672,341 

Mwanza 231,227,792 2,014,563,693 1,742,380,618 277,080,776 

Shinyanga 186,121,734 -  253,804,261  354,837,229 69,281,305 

, תמחור-תת
45% 

, "אבודים"מים 
30% 

איסוף לא 
15%, יעיל  

כוח 
, אדם
10% 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1
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Singida 41,306,204 -  54,092,109  122,894,820 109,311,469 

Songea 28,923,757 60,446,227 400,928,625 78,661,864 

Sumbawanga 70,784,784 52,079,539 306,339,462 42,340,400 

Tabora - 36,034,326 935,202,406 66,418,131 

Tanga -  -  515,798,470  1,717,646,916 - 

 5,152,711,498 22,005,755,796 7,463,127,693 14,562,918,549 סה"כ

 הבנק העולמימקור: 

 מים מקורות .2
העיקריים לתושבים הם האגמים, מי למחצה. מקורות המים -שליש משטחי טנזניה הם צחיחים או צחיחים

( Long-term average annual precipitationתהום ובארות. אחוז המשקעים השנתי ארוך הטווח )

 מ"מ בשנה. אולם, חלוקת המשקעים אינה שווה בכל המדינה. 1,071בטנזניה עומד על 

 2010ממוצע משקעים שנתי, 

 
 אוניברסיטת דאר אס סלאםמקור: 

. אגמים אלה הם הגדולים ביותר Nyasa -ו Victoria ,Tanganyikaבטנזניה שלושה אגמים עם מים נקיים, 

  בכל אפריקה. אולם, המים מתוכם נגישים בעיקר לאוכלוסייה שחיה בסביבתם.

 

 

 

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3116/509050ESW0P0871Box342011B001PUBLIC1.pdf?sequence=1
http://economics-of-cc-in-tanzania.org/images/Water_resources_final_.pdf
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 אגמים בטנזניה

 

פני האדמה נמצאת בנהרות שזורמים -בטנזניה יש שמונה אגני נהרות. כמחצית מכמות המים שניגרת על

 לאוקיינוס ההודי, והכמות הנותרת זורמת בעיקר לאגמים.

 אגני נהרות בטנזניה

 

 אוניברסיטת דאר אס סלאםמקור: 

 

http://economics-of-cc-in-tanzania.org/images/Water_resources_final_.pdf
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 מחסור בעיות .3
מסך  5.2%ולם, רק . אטווח-מתחדשים ארוכיממקורות של מים  מ"ק 2,020 עומדיםלרשות כל אדם בטנזניה 

כיום על מקורות לא  מתושבי טנזניה נסמכים 47%מקורות המים הטריים המתחדשים, נשאבים לצריכה. 

 מוגנים כמו בורות ובארות, נהרות, אגמים, מים עיליים ומים מבקבוקים.

 

 CIA World Factbookמקור: 

כולרה. זאת, מחלות מהם סובלים תושבי טנזניה, כמו מלריה ויותר ממחצית ל גורםהמחסור במים נקיים 

כתוצאה מחוסר נגישות למים או נגישות למים לא נקיים, כמו מי תהום שזוהמו בביוב או מים עיליים 

נגישות למים או של מחסור ב תוצאההם בטנזניה ממקרי המוות  12%שמכילים בקטריות ופסולת אנושית. 

זיהום במים. בנוסף להשלכות הבריאותיות, לחוסר נגישות למים יש גם השלכות חברתיות. חוסר נגישות 

למים מביא את הנשים במשפחה ללכת מדי יום במשך שעות כדי להביא מים. נשים אלה חשופות לתקיפות 

  הספר כדי להביא מים למשפחתן.-ולאונס ונערות רבות נושרות מבית

לאוכלוסיית הערים יש נגישות רבה למים מוגנים ולמתקני סניטציה, בהשוואה לאוכלוסייה שגרה באזורים 

 כפריים, כפי שניתן לראות בגרפים.

מקורות מים  
תשתיתיים  , מוגנים

תשתית  : ונקיים
צינורות לבית פרטי  

,  או למתחם ציבורי
בארות ובורות  

,  מוגנים או מי גשם
53% 

מקורות מים לא  
:  מוגנים וזמניים

בארות ובורות לא  
מים  , מוגנים

,  מעגלות ומשאיות
נהרות  , מים עיליים

ואגמים או מים  
47%, בבקבוקים  

 2011, סוגי מקורות מים

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
http://thewaterproject.org/water-in-crisis-tanzania.php
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
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 CIA World Factbookמקור: 

2013מן, היצע מים לאורך ז

 

NBS – הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ;MoW – משרד המים ;EWURA – רשות האנרגיה והמים 

 משרד המיםמקור: 

79% 

21% 

44% 

56% 

תשתית  : תשתיתיים ונקיים, מקורות מים מוגנים
בארות ובורות  , צינורות לבית פרטי או למתחם ציבורי

 מוגנים או מי גשם

בארות ובורות לא : מקורות מים לא מוגנים וזמניים
נהרות  , מים עיליים, מים מעגלות ומשאיות, מוגנים

 ואגמים או מים בבקבוקים

 2011, נגישות למקורות מים בחתך סוג התיישבות

 אוכלוסייה כפרית אוכלוסייה עירונית

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html
http://www.opml.co.uk/sites/opml/files/WSDP%20Phase%20I%20Evaluation%20-%20Final%20report.pdf
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2013שימוש, -שימוש בבתי –סניטציה 

 
 משרד המיםמקור: 

 גם ספקיות המים בערים לא מצליחות לעמוד בדרישות התושבים למים, כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן:

 2009ם, שיעור העמידה בדרישות התושבים למים באזורים אורבניי

 ייצור לעומת דרישה )%( גודל האוכלוסייה שם הרשות

Lindi 44,000 26 

Kigoma 144,853 31 

Sumbawanga 90,000 42 

Mtwara 102,457 44 

Musoma 132,000 45 

Singida 81,662 58 

Dar es Salaam 2,860,149 61 

Shinyanga 135,166 61 

Babati 64,00 69 

Tabora 152,075 70 

http://www.opml.co.uk/sites/opml/files/WSDP%20Phase%20I%20Evaluation%20-%20Final%20report.pdf
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Mwanza 515,000 72 

Songea 104,516 75 

Morogoro 286,580 81 

Iringa 134,831 83 

Arusha 356,933 85 

Dodoma 267,660 86 

Bukoba 68,875 88 

Mbeya 262,000 90 

Moshi 156,234 94 

Tanga 240,000 98 

 אוניברסיטת דאר אס סלאםמקור: 

 

    מים שימושי .4

מהמים משמשים  10% -, משמשים לחקלאות מסוגים שונים. רק כ90%-כרוב מוחלט של המים במדינה, ה

 לצרכים מוניצפליים/ביתיים.

http://economics-of-cc-in-tanzania.org/images/Water_resources_final_.pdf
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 UN Waterמקור:  

 השקייה .4.1

במדינה. כמו כן,  השקייהמהאזורים הפוטנציאליים ל 9%-2%מהווה רק טנזניה ב השקייהל המצוידהשטח 

 . השקייהמהאזורים המעובדים יש תשתיות ל 1.8%-ברק 

 תחומים: ארבעהנחשבות ללא יעילות, בשל ליקויים ב השקייהמערכות ה

 ניהול, תכנון והשקעת משאבים בשיפור ובנייה של תשתיות מתאימות 

  השקייהתחזוקה שוטפת של מערכות 

 הם קהילתיים( השקייהמותאמים למהאזורים ש 80%)  השקייהקהילתיות ל תוכניות 

 ברמה הלאומית )למרות שקיים מימון מתורמים( השקייהפיתוח ה 

טרת החוק . מThe National Irrigation Act - השקייההפרלמנט הטנזני חוק לאומי ל אישר 2013באוגוסט 

מייצור האוכל במדינה מאדמות מושקות. החוק קבע כי תוקם ועדת  25%יגיע  2015היא לוודא שעד שנת 

פעילויות טור של רגולשמש כגוף לאומי שתפקידו לתאם, לקדם ול (Irrigation Commission) השקייה

 - Nation Irrigation Fund - השקייהברחבי המדינה. כמו כן, החוק איפשר הקמת קרן לפיתוח  השקייה

שתפקידה לסייע כלכלית לחקלאים פרטיים ולמשקיעים, באמצעות הלוואות או מענקים. הקרן צפויה לייסד 

 .בהתאם למימון שתקבלחדשות,  השקייה תוכניות 1,000

 16,710בשטח של  השקייה תוכניות 39שר החקלאות הטנזני, ממשלת טנזניה מיישמת  לטענתבנוסף, 

 מיליון. 400$היקף של בטפטוף, ב השקייהתוך שימוש בטכנולוגיות  הקטארים,

השקיית   -חקלאות 
88.7%, גידולים  

השקיית   -חקלאות 
,  חיים-ונקיון בעלי
4.1% 

חקלאות   -חקלאות 
0.1%, ימית  

6.1%, מוניציפלי  

1.0%, תעשייה  

 2012, שימוש במים לפי סקטור
 (מטרים מעוקבים 4,975 -כ "סה)

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://reliefweb.int/report/united-republic-tanzania/tanzania-adopt-irrigation-law-improve-food-security
http://reliefweb.int/report/united-republic-tanzania/tanzania-adopt-irrigation-law-improve-food-security
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 40% -כפי שניתן לראות בגרף, רוב היבולים המושקים במדינה הם אורז, תירס וירקות, כאשר אורז מהווה כ

פרטיות לגידולים שמיועדים  השקייה תוכניותמהתוצרת החקלאית המושקית. בנוסף, קיימות בטנזניה 

 ליצוא: קפה, תה, קשיו וסוכר.

 

 UN Waterמקור:  

 מים זיהום .5
 חמישה פרמטרים: רמתבהתבסס על , 100מתוך נקודות  64.9נזניה קיבלה ט  דד איכות המים של האו"םבמ

 ן. , הולכה, רמות חנקן וזרחן, וחמצו(pHחומציות )

מטופלים במערכות ביוב. כתוצאה, מים מזוהמים מגיעים למקורות  (wastewater)מהשפכים  25%רק 

 , ההערכות היו כי2010 -, נכון לבזנזיברהמים העיליים במדינה ופוגעים בסביבה ובבריאות הציבור. לדוגמה, 

של פסולת נוזלית הושלכו לים, מדי יום. מרבית השפכים מגיעים משימוש מ"ק  12,000–9,000

 מוניציפלי/ביתי, כפי שניתן לראות בגרף.

40%, אורז  

25%, תירס  

20%, ירקות  

15%, אחר  

 התפלגות היבולים המושקים במדינה

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://www.irinnews.org/report/88901/tanzania-zanzibar-s-sewage-disposal-challenge
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 הם:האתגרים העיקריים בטיפול בפסולת המים 

 תיאום בין מוסדות 

 התאמת תשתיות 

 העלאת מודעות בקרב התושבים והרשויות 

 עלויות גבוהות 

 רפורמות חוקיות 

 יכולות טכנולוגיות 

 

 הלאומי המים משק פיתוח .6
האו"ם, נדרשת בטנזניה השקעה ממשלתית מוגברת לצד עידוד המגזר הפרטי, בכדי לקדם את  להערכת

פוטנציאל. לטענת האו"ם, טכניקות בעלי לאזורים שכבר מזוהים כ השקייההמערכות הקיימות ולהרחיב את ה

התוצרת הכרחיים להגברת צעדים  פשוטות של איסוף מי גשמים, תשתיות אחסון ושימוש בטכנולוגיות הם

 החקלאית בטנזניה.

הוציאה המדינה  שורות למים. בשנים אלהמההוצאות הממשלתיות היו ק 1%, רק 2011-ל 2002בין השנים 

מההוצאות הממשלתיות נותבו  90%-מיליון בממוצע לשנה על תשתיות ופרוייקטים של מים. מעל ל$ 32.45

עבור  12.2%-ש עבור מערכות גדולות ובנעשה שימו 81.5%-לסוגיות של אספקת מים וסניטציה, כאשר ב

 אספקת מים בסיסית וסניטציה.

 

84.0%, מוניציפלי  

15.7%, תעשייתי  

0.3%, אחר  

 2007, יצרני שפכים
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 2002-20111הוצאות ממשלת טנזניה על תשתיות ותוכניות מים, 

 

 UNמקור: 

Water 

7. 

 שוק

המים

: 

הזדמ

 נויות

 הפרטי לסקטור
אף ניסיונה הכושל של טנזניה עם הפרטת רשות המים של דאר אס סלאם, ניסיון שהסתיים בהלאמה -על

משפט, ממשלת טנזניה מחפשת משקיעים מבחוץ שיעזרו להצמיח את הסקטור הפרטי. טנזניה -ובתביעה בבית

 תוכנית, ומתקשה בניהול ובארגון מערכות אספקת המים והסניטציה שלה ומקדמת מדיניות אחר מדיניות

 , אולם ללא הצלחות משמעותיות.תוכניתאחר 

 התחומים העיקריים בהם קיימות הזדמנויות השקעה הם:

 ניהול מקורות מים שמשמשים להשקייה, הפקת אנרגיה, שימוש תעשייתי ושימוש ביתי 

 שדרוג תשתיות ומתן שירותי אספקת מים באזורים כפריים 

  בדאר אס סלאםשיפור תשתיות ומתן שירותי אספקת מים 

 שיפור תשתיות ומתן שירותי  אספקת מים ביישובים קטנים 

 שיפור תשתיות ומתן שירותי אספקת מים במרכזים אזוריים 

 שיפור שירותי סניטציה באזורים עירוניים וכפריים 

 קידום מערכות שליטה וניטור של שפכים 

ערי ההשקעה קיימים בסקטור מיפוי מקורות השקעה קיימים ונדרשים בסקטור המים מראה כי עיקר פ

 העירוני )מסומן בכתום(, אף שפערי התשתית גדולים יותר דווקא באיזורים הכפריים: 

 

 
                                            

1
 לא ניתן היה להשיג מידע לגבי הוצאה ממשלתית על הפקת אנרגיה הידרואלקטרית וטיפול בשטפונות 

http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
http://www.unwater.org/downloads/WCB/finalpdf/TZA_pagebypage.pdf
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 2011מקורות השקעה ומימון, 

 

הטבלה הבאה מציגה את נתוני הכיסוי הנוכחיים של שירותי המים והסניטציה באיזורים כפריים ואורבניים, 

, לעומת המימון הזמין. ניתן לראות כי עיקר פערי 2015-ואת השקעות ההון הדרושות להגשמת יעדי הכיסוי ל

 המימון הם באיזורים האורבניים. 

 2010נתוני כיסוי והשקעה, 

Deficit 

 

Assumed 

HH 

CAPEX 

Anticipated Public CAPEX CAPEX 

Requirements 

Population 

Requiring 

Access 

Target  

Total External Domestic Public Total 2015 2009  

US$ million/year '000/year % %  

- 3 64 51 13 61 64 830 64% 58% Rural 

Water 

Supply 

101 5 101 79 22 197 207 656 90% 80% Urban 

Water 

Supply 

98 9 165 130 35 258 272 1,486 71% 64% Water 

Supply 

Total 

- 150 3 3 0 0 150 2,590 62% 21% Rural 

Sanitatio

n 

25 22 8 7 1 15 55 900 64% 32% Urban 

Sanitatio

n 

21 172 12 10 2 15 205 3,491 62% 24% Sanitatio

n Total 

 AMCOWמקור: 

 

http://www.wsp.org/sites/wsp.org/files/publications/CSO-Tanzania.pdf
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  בטנזניה ישראליות חברות .7.1

חברות ישראליות השקיעו  20-כ 2014פברואר נכון לגיל בשכל, שגריר ישראל במזרח אפריקה,  להערכת

 .IT-טכנולוגיה, השקייה, ניהול מים ו-בטנזניה בתחומי החקלאות, אגרו

  כי חברת המים והביוב של דאר אס סלאם,  פורסם 2013בשנתDawasco חתמה על חוזה לשלוש ,

, לפרוייקט שמטרתו להוריד את אחוז הדליפות Miya Arison Groupשנים עם החברה הישראלית 

 .21%-ל 54% -מ

  מגעים עם חברת  לנהל, ממשלת טנזניה החלה 2013במרץIDE  טכנולוגיות, שמספקת פתרונות

 לטיפול במים, על פרוייקט בדאר אס סלאם.

  15,000וייקט כלל אספקת פרוייקט מערכת לאספקת מים עבור נטפים. הפר תכננהחברת יודפת ha 

 .Razaba Bagamoyo -ב

 לטיהור מים. Watersheerבמוצרי  2008 -ב שימושבטנזניה נעשה 

http://allafrica.com/stories/201402180210.html
http://allafrica.com/stories/201402180210.html
http://www.miya-water.com/user_files/press_room/news/2013_november/lower_ruvu_hitch_leaves_parts_of_dar_dry__nov_2013.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2013-06-06/tanzania-courts-chinese-indian-investors-for-water-projects.html
http://yodfatengineers.com/?page_id=224
http://israel21c.org/environment/water-water-everywhere-and-every-drop-to-drink/


מיפוי ענפי: מים
אנגולה, אתיופיה, גאנה, טנזניה, ניגריה, קניה
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