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 الفصل الثانى
 توصيف الوضع القائم 

 
تناول فى هذا الفصل عرض للوضع القائم من حيث النواحى المؤثرة على إنتاج وتداول ي

  .النفايات الخطرة وبعض الخصائص األساسية ذات العالقة
 
 :  الخصائص الديموجرافية- 1

يبلغ إجمالى عدد سكان الجمهورية اليمنية  .م2000 لبيانات كتاب اإلحصاء السنوى لعام وفقاً
 0 محافظة باإلضافة إلى أمانة العاصمة19 نسمة موزعين على 18.261.000المقيمين حوالى 

 تمثل محافظة تعز أكثر المحافظات من حيث عدد 2كم/ فرد39.7تبلغ متوسط الكثافة السكانية 
 2.018.878(ب إ يليها محافظة 2.295.990حيث يبلغ عدد سكانها حوالى %) 12.6(السكان 
بينما تمثل محافظة %) 10.6 نسمة بنسبة 1.942.251(ثم محافظة الحديدة %) 11.06بنسبة 

 .%)0.38 نسمة بنسبة 70.318(المهرة أقل المحافظات من حيث عدد السكان 
  

والباقى % 73.7ة سكان الريف حوالى يتوزع هذا العدد بين الحضر والريف ، يبلغ نسب
 .يمثل نسبة سكان الحضر% 26.3

 
سنوياً ووفقاً لهذه النسبة يمكن تقدير عدد السكان عام % 3.5تبلغ متوسط الزيادة السكانية 

 :  كما يلى.م2003، م2002
 2002 نسمة عام 19.562.000                      

 2003 عام  نسمة20.246.000                       
 
 
 :  بعض الخصائص البيئية-2 

  :الموقع 1– 2
تقع الجمهورية اليمنية جنوب شبه الجزيرة العربية يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية 
ومن الجنوب البحر العربى وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر 

 .األحمر
 

 : يعية إلى خمسة مناطقوتنقسم اليمن من حيث التكوينات الطب
 .مناطق جبلية تتخللها وديان تصب فى البحر األحمر ، خليج عدن والبحر العربى 
 .مناطق هضبية 
 .سهول ساحلية مطلة على البحر األحمر وخليج عدن والبحر العربى 
 .)منطقة الربع الخالى(مناطق صحراوية تتخللها بعض النباتات  
 .مر والبحر العربى البحر األحيجزر اليمنية تنتشر فال 

 

 :وبشكل عام فإن املناخ العام، ويؤثر هذا التقسيم على املناخ والطقس والبيئة اخلاصة لكل منطقة
 حار رطب على الشريط الساحلى، معتدل فى المرتفعات الجبلية وصحراوى فى المناطق 

 .الصحراوية
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 : بالنسبة للمياة العذبة 2-2
 مليون متر مكعب، منها 2500نوى من المياه العذبة حوالى يبلغ اإلنتاج الس:اإلنتاج السنوى

 . مليون متر مكعب مياه سطحية1500 مليون متر مكعب مياه جوفية ، 1000
  . مليون متر مكعب3200يقدر بحوالى :اإلستهالك السنوى

 
 مليون متر مكعب مياه 700يتضح من بيان اإلنتاج واإلستهالك أن هناك عجز يقدر بحوالى 

 .نوياً مما يشير إلى الحاجة إلى إيجاد مصدر آخر لتوفير اإلحتياجات من هذه المياهعذبة س
ويقترح لذلك إستخدام التقنيات واألساليب المناسبة إلعادة إستخدام وإسترجاع جزء من 
المياه المستخدمة فى الصناعة ، ومياه الصرف الصحى والزراعى بعد إجراء المعالجات 

 .هذه المياه الى الخصائص الالزمة لإلستخدامالالزمة للوصول بخصائص 

 
 : خدمات إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى 2-3

 : م إلى ما يلى2000تشير بيانات اإلحصاء السنوى 
يبلغ نسبة السكان المخدومين بشبكات عامة لمياه الشرب فى المناطق الحضرية حوالى 

داد نسبة السكان الذين يعتمدون على فى الريف ، بينما تز% 11.24 بحوالى نةمقار% 80.0
على % 11.47، % 42.61(اآلبار كمصدر لمياه الشرب فى الريف كثيراً عنها فى الحضر 

 .)التوالى
 
سكان فى المناطق الحضرية الما بالنسبة للصرف الصحى فنجد أن أكثر من نصف عدد أ

يف حيث ينتشر بينما تنعدم هذه النسبة فى الر%) 52.65(مخدومين بشبكات صرف صحى 
 .بالريف ستخدام الحفر المغلقة والمكشوفة

 
من سكان الحضر لديهم شبكة عامة لمياه الشرب وليس % 25يتضح مما سبق أن أكثر من 

 .لديهم شبكة صرف صحى
 

من سكان الريف ال يوجد لديهم وسيلة % 40كما تشير اإلحصائيات أيضاً إلى أن أكثر من 
 .للصرف الصحى

  
 ):القمامة(الصلبة المخلفات  2-4
 :  كمية المخلفات الصلبة-أ 

المتولدة من مراكز محافظات الجمهورية اليمنية ) القمامة(يبلغ إجمالى كمية المخلفات الصلبة 
 3467.8نوياً أى بمعدل س/ طن1.266.084م حوالى 2000وفقاً لبيانات اإلحصاء السنوى 

وبذلك يبلغ متوسط ما يتولد عن ) لجوفبإستثناء محافظات البيضاء، المحويت وا(يومياً /طن
بإستثناء محافظات البيضاء، ( كجم يومياً 0.75الفرد فى مراكز هذه المحافظات حوالى 

وهو معدل متقارب مع بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر ) المحويت، والجوف
 .العربية

 
إجمالى الكمية لجميع  الى أن .م2002وتشير البيانات المتاحة عن كمية هذه المخلفات لعام 

 .ميو/فرد/ر كجم72 طن بمتوسط عام حوالى 1.286.261المحافظات يبلغ حوالى
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، 2000لعامى ) حضر(كمية المخلفات المتولدة من مراكز المحافظات ) 1(ويبين جدول 
 :يتضح من هذا الجدول ما يلىو. م2002

تمثل محافظات ،  عدن ثم تعزأكثر المحافظات إنتاجا للقمامة هى أمانة العاصمة يليها محافظة
  .الضالع، الجوف، المهرة، المحويت وشبوة اقل المحافظات من حيث كمية القمامة المتخلفة

 
 ): القمامة(خصائص المخلفات الصلبة  -ب

م عن تركيب القمامة إلى 2002تشير البيانات المتوفرة فى تقرير عن حالة البيئة باليمن عام 
 : ما يلى 

 % 47  .ضويةنسبة المواد الع .1
 %20  .نسبة مخلفات البناء .2
 % 9    .نسبة المواد البالستيكية .3
 % 9   .نسبة الورق والكرتون .4
 %2   .نسبة األقمشة وبقايا األحذية .5
 %3   .نسبة المواد الزجاجية .6
 %5    .نسبة المواد الحديدية .7
 %5    .مواد أخرى غير محددة .8
 

 :  المخلفات إذا أمكنيتضح من هذا البيان إمكانية اإلستفادة من هذه
  .فصل المواد العضوية عن باقى المواد من المنبع بما يتيح تحويلها إلى مواد سمادية -أ
فصل مخلفات البناء عن القمامة وتحديد مواقع خاصة مستقلة لها بما يتيح إعادة  -ب

  .تدويرها
ة والحديدية ومن ثم إعادة تدوير وإسترجاع المواد البالستيكية والورقية والزجاجي -ج

 .بكفاءة
 

 :  تداول والتخلص من المخلفات الصلبة -ج
 بحمالت نظافة المدن والطرق والسلطة المحليةوزارة األشغال العامة ب متمثلة الحكومةتقوم 

وجمع القمامة ونقلها إلى المقالب كما أصدرت الدولة العديد من التشريعات التى من شأنها 
 من هذه ية البيئة والمجتمع من أضرار هذه المخلفات،التعامل اآلمن مع المشكلة وحما

 : التشريعات
بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين .م1999 لسنة )20 (القرار الجمهورى بالقانون رقم .1

 .المدن
  .بشأن قانون النظافة العامة.م1999 لسنة )40(قانون رقم  .2
  (لتنفيذية لقانون رقمبشأن الالئحة ا.م2000 لسنة )263(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .3

  .بشأن إنشاء صناديق نظافة وتحسين المدن.م1999 لسنة )20
 

 )20(يبلغ عدد هذه المقالب ، ويتم التخلص من المخلفات الصلبة بإلقائها فى المقالب المكشوفة
 بينما ال يوجد مقالب رسمية فى كل من محافظات حجة ،منها ما يخدم أكثر من محافظة

من الجدير بالذكر أن هذة المخلفات تحتوى على مخلفات طبية وصناعية والجرف والضالع و
 .وزراعية ال يتم فرزها وفصلها لعدم وجود نظم مستقلة لها
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لمانى بالتعاون مع األيمنى المشروع المن خالل  ،والطرقألشغال العامة  اكما قامت وزارة
تأكيد على ضرورة تعاون الجهات بإعالن المبادئ التالية مع الGTZ هيئة المعونة األلمانية 

الحكومية ذات العالقة مع المواطنين والسلطات المحلية والقطاع الخاص من أجل العمل على 
 : تطبيق هذه المبادئ

أخذ إمكانية تقليل وتدوير المخلفات فى اإلعتبار فى كل اإلجراءات التى يمكن أن يكون  .1
 .لها تأثير على أوضاع النظافة

نظافة وفقاً لتصورات مدروسة تأخذ فى اإلعتبار الجوانب الفنية القيام بأنشطة ال .2
 .واإلقتصادية والبيئية واإلجتماعية لكل منطقة

تفعيل وتطبيق نظام الالمركزية المالية واإلدارية والرقابة والتقييم من قبل السلطات  .3
 .المحلية

 القوانين ذات إعداد ميزانيات أعمال النظافة على أساس الموارد المالية الموضحة فى .4
  .الصلة ووفقاً ألسس إقتصادية تضمن اإلستدامة المالية واإلستخدام األمثل للموارد

تشجيع المبادرات الذاتية لألفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية الرامية إلى اإلسهام فى  .5
 .تطوير أوضاع النظافة

 فهم القوانين –ظيفة ضرورة العيش فى بيئة ن: تنفيذ برامج للتوعية تؤكد على ما يلى  .6
  . أهمية دور المرأة فى النظافة–والقواعد المتعلقة بالنظافة 

  .إعداد وتطبيق تدابير خاصة ومأمونة بيئياً إلدارة المخلفات الخطرة والخاصة .7
  .تطبيق المعايير المعتمدة فى إختيار وتطوير وتشغيل المقالب .8
بسيطة المتوفرة محلياً لسهولة صيانتها إعطاء األولوية إلستخدام المعدات ذات التقنية ال .9

  .وإصالحها وتحقيق المزيد من فرص العمل وخفض التكاليف
  .نظام األجور والحوافز مرتبطاً باألداء الفعلى بما يضمن رفع كفاءة الخدمات .10
تشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال النظافة وفقاً لعقود متضمنة لمهام واضحة  .11

 .المبينة فى قانون النظافة العامةوشروط ملبية للمتطلبات 
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 .م2002م، 2000يلعام) القمامة( كمية المخلفات الصلبة )1(جدول رقم         
 م2000الكمية عام  المحافظة

 )1(سنة/ طن 
 م2002الكمية عام 

 )2(سنة/طن
 الترتيب حسب الكمية

 م2002لعام 
 أمانة العاصمة

 صنعاء
 عمران

 
58573 

453600 
65000 
50400 

1 
6 
7 

 2 250000 240888 عدن
 3 105000 144000 تعز

 5 81518 67202 الحديدة
 14 10200 9000 لحج
 15 6500 5400 إب
 13 11000 9816 أبين
 12 17300 15261 ذمار
 16 6050 5490 شبوة
 10 21310 25550 حجة

 9 25000 غير متوفرة البيضاء
 4 98500 96792 حضرموت

 11 20000 20144 صعدة
 17 6043 غير متوفرة المحويت
 18 4850 3744 المهرة
 8 28000 28080 مأرب
 19 2500 غير متوفرة الجوف
 20 1500 144 الضالع
 21 غير متوفرة غير متوفرة ريمة

  1.286.261 1ر266ر084 اإلجمالي
 الجهاز المركزى ،ة وزارة التخطيط والتنمي،الجمهورية اليمنية.م2000كتاب االحصاء السنوى : المصدر )1(

 .م2001 صنعاء يونيو ،لإلحصاء
 . الجمهورية اليمنيةق،طرالبيان وزارة األشغال العامة و: المصدر )2(

 
 :ي  النشاط الزراع- 3

 هتكار ، تبلغ المساحة المنزرعة منها 1.668.858تبلغ مساحة األراضى القابلة للزراعة 
 تعتبر ،)م2000تائج اإلحصاء السنوى وذلك بناء على ن% (68.5 هتكار بنسبة 1.143.44

محافظة الحديدة أكبر المحافظات من حيث المساحة المزروعة يليها محافظة صنعاء ثم ذمار 
 .بإومأرب و
  

 وتمثل مياه ،مياه األمطار هى المصدر الرئيسى للرى فى جميع المحافظات يليها مياه اآلبار
 .السيول أيضاً مصدراً هاماً من مصادر الرى

  
حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح والحبوب ، مثل زراعة القمح والحبوب أهم الزراعاتت

، بينما تبلغ المساحة المنزرعة بالقات %)58.7(أكثر من نصف جملة األراضى المنزرعة 
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منزرعة بالخضار % 32.3من إجمالى المساحة ، وباقى المساحة التى تمثل % 9حوالى 
 .يل التقليديةوالفاكهة واألعالف والمحاص

 
 : ينتج عن النشاط الزراعى مخلفات تتمثل فى

 ) .... حطب قطن –قش ارز (محاصيل الزراعية 
وجميعها يمكن إعادة تدويرها واإلستفادة منها إما كمصدر للطاقة أو إلنتاج مواد سمادية أو 

ية مثل قوالب طوب مواد غذائية للحيوانات كما يوجد تقنيات أخرى لتحويلها الى مواد إنشائ
 .أو أخشاب

 .تعتبر مخلفات خطرة  بقايا المبيدات المستخدمة فى الزراعة
 
 : ي النشاط الصناع-4

يشهد النشاط الصناعى باليمن تطوراً مستمراً حيث يتزايد سنوياً إجمالى عدد المنشآت 
 فى أربعة الصناعية بكافة أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويتركز النشاط الصناعى

 .تعز، صنعاء، عدن، أمانة العاصمة: محافظات هى 
 

 1996م، ونتائج المسح الصناعى األول الذى أجرى عام 2000تشير بيانات اإلحصاء السنوى 
 منشأة 33972 م إلى 1996 منشأة عام 33284إلى زيادة إجمالى عدد المنشآت الصناعية من 

 عمال أكثر عام 10شآت الكبيرة التى يعمل بها  يبلغ عدد المن، منشأة688 بزيادة 2000عام 
م ، أما المنشآت متوسطة الحجم 1996 منشأة عن عام 20 منشأة بزيادة 383م حوالى 2000

 عن عام 113 منشأة بزيادة 1304 عمال فيبلغ عددها 7 إلى 5التى يعمل بها من 
 عامل فقد وصل 4 إلى 1وكذلك بالنسبة للمنشآت صغيرة الحجم التى يعمل بها من .م1996

 .م1996 منشأة عن عام 55 منشأة بزيادة 32285م إلى 2000عددها عام 
  

 : فى مجال الصناعات التحويلية
، وتضم هذه %)46.6(تمثل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات النسبة الكبرى  

المنشآت الطواحين، األفران، المخابز، محالت الحلويات، مصانع المياه والمشروبات، 
 .%)97حوالى ( غالبية هذه المنشآت صغيرة الحجم ،والبسكويت والشيكوالته واأللبان

  
من إجمالى المنشآت وتشمل %) 10.3(تمثل المنشآت العاملة فى مجال المعادن حوالى  

صناعة األدوات المعدنية المنزلية وورش الخراط وصناعة األبواب والنوافذ والبراميل 
 .%)93.3(هذه المنشآت صغيرة الحجم وخزانات المياه ، وغالبية 

 
% 9.0أما صناعة المنتجات الالفلزية فتشمل صناعة األسمنت والبالط وتمثل حوالى  

 .%)90.0حوالى (معظمها صناعات صغيرة 
 

 .صناعات صغيرة% 98منها حوالى % 8.6تمثل صناعة المالبس نسبة حوالى  
 

من القطاع الصناعى اليمنى حيث تبلغ وعموماً  تمثل الصناعات الصغيرة الغالبية العظمى  
من إجمالى النشاط الصناعى، ويتوزع الباقى بين الصنـاعات % 95نسبتها حوالى 

 .%)01.1( والكبـيرة %) 3.8(المتوسطـة 
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 : فى مجال الصناعات اإلستخراجية
 :يمثل إنتاج النفط الخام والغاز أحد األنشطة الرئيسية

المنشآت الصناعية تتبع فى ملكيتها القطاع الخاص حيث تبلغ أما من حيث الملكية، فإن غالبية 
 .من إجمالى القطاع الصناعى% 95هذه النسبة أكثر من 

 
تتفاوت هذه النسبة حسب حجم المنشآت الصناعية حيث يمتلك القطاع الخاص حوالى 

فقط % 57من إجمالى المنشآت المتوسطة، % 91.6من إجمالى المنشآت الصغيرة، % 95.65
 .من المنشآت% 29إجمالى المنشآت الكبيرة، ويشارك القطاع التعاونى فى حوالى من 

  
 :يتضح مما سبق

تركز النشاط الصناعى فى الصناعات الصغيرة األمر الذى يستدعى زيادة الوعى لدى هذه         ♦
الصناعات فى مجاالت ترشيد إستخدام المياه والطاقة وإدارة المخلفات مـع األخـذ فـى               

  .لبية النشاط الصناعى يمتلكه القطاع الخاص اليمنىاإلعتبار أن غا
تعز، صنعاء، عدن ،وأمانة العاصمة ممـا يعنـى         :  تركز النشاط الصناعى فى محافظات     ♦

 .أهمية البدء بالتركيز على هذه المحافظات
 
 :  الخدمات الصحية- 5

 : تقدم الخدمات الصحية من خالل
 ، وحدات رعاية صحية أولية ومراكـز      ةوحدات حكومية تشمل مستشفيات، مراكز صحي      -أ  

  .9715طفولة وأمومة يبلغ إجمالى عدد األسرة بها 
 .وحدات خاصة تشمل عيادات خاصة ومستشفيات ومراكز صحية ووحدات -ب 

 .عدد كل من الوحدات الحكومية، وعدد األسرة بها) 2(جدول (يوضح الجدول التالى 
 

 .*م2000ية عدد وحدات اخلدمات الصحية احلكوم)2(جدول 
 عدد اآلسرة العدد نوع الوحدة
 8816 106 مستشفيات
 741 215 مراكز صحية

 158 241 مراكز طفولة وأمومة
  299 مراكز صحية بدون أسرة
  1283 وحدات رعاية صحية أولية
  2155 صيدليات ومخازن أدوية

 .م2000الكتاب اإلحصاء السنوى :المصدر*            
 

مـن  ) المستشـفى /عدد األسـرة  (إلى تفاوت سعة المستشفيات     .م2000حصاء  تشير بيانات اإل  
محافظة ألخرى فنجد محافظة عدن وأمانة العاصمة تتواجد بها المستشفيات الكبيرة التى يبلـغ              
متوسط عدد اآلسرة بها أكثر من ثالثمائة سرير يليها محافظة تعز ثم الحديدة كما هو موضح                 

  .)3(بجدول 
 

 اآلسرة بالمستشفيات الحكومية ، نجد أن أمانة العاصمة تتمتـع بالنصـيب             أما من حيث عدد   
 .األكبر من إجمالى عدد آسرة المستشفيات يليها عدن ثم تعز



 -20-

إجمالى عدد الوحدات الصحية الحكومية األخرى عدا المستشفيات وكـذلك          ) 4(يوضح جدول   
 :يتضح من هذا الجدول ما يلى.عدد الصيدليات ومخازن األدوية

 
 : كثر المحافظات من حيث عدد الصيدليات ومخازن األدويةأ

  .تعز وأمانة العاصمة يليها إب وذمار وعدن
 :أكثر المحافظات من حيث عدد وحدات الرعاية الصحية بدون آسرة

 . آب ثم تعز وصنعاء وحضر موت ثم ذمار والحديدة– حجة 
 :  والطفولةأكثر المحافظات من حيث عدد اآلسرة بمراكز الصحة واألمومة

 .بإ تعز ثم – حضر موت –صنعاء 
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 .م2000المستشفيات الحكومية وترتيبها  )3(جدول 
متوسط السعة  *عدد اآلسرة *عددالمستشفيات المحافظة

 )1(مستشفى/سرير
 الترتيب

سب عدد ح
 )1(المستشفيات

الترتيب 
متوسط  حسب

 )1(السعة

الترتيب 
حسب عدد 

 )1(اآلسرة

 1 2 5 263.7 1582 6 أمانة العاصمة
 16 18 3 11.8 106 9 صنعاء
 2 1 7 350.5 1402 4 عدن
 3 3 5 176.7 1060 6 تعز
 6 4 6 112 560 5 الحديدة
 4 8 2 67.5 810 12 لجح
 8 6 6 84 420 5 إب
 7 7 4 69 483 7 أبين
 12 5 9 89 178 2 ذمار
 9 11 5 55 330 6 شبوة
 13 13 8 46.7 140 3 حجة
 11 14 6 46 230 5 البيضاء

 5 15 1 39 703 18 حضر موت
 19 17 9 20 40 2 صعدة
 14 16 7 34 136 4 المحويت
 10 12 6 48.8 244 5 المهرة
 15 9 9 62.5 125 2 مأرب
 18 10 10 60 60 1 الجوف
 - - - - - - عمران
 17 19 7 0.5 22 4 الضالع
    81.4 8631 106 جملة

 .م2001ى كتاب اإلحصاء السنو:المصدر* 
 .تم حسابها من بيانات الجدول ) 1(



 .م2000) عدى المستشقيات(يبين توزيع الوحدات الصحية الحكومية )4(جدول رقم       

 .م2001،الجمهورية اليمنية،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجهاز المركزي لإلحصاء، صنعاء، يونيو .م20001كتاب األحصاء السنوي لعام :المصدر     



 : المخططات اإلستثمارية - 6
 : إلى النسب التالية.م2000تشير مخططات المشروعات اإلستثمارية المرخصة لعام 

  .من المشروعات فى المجال الصناعى% 34 
 .من المشروعات فى المجال الخدمى% 24 
 .يمن المشروعات فى المجال الزراع% 19 
  .يمن المشروعات فى المجال السياح% 18 
 .لمشروعات فى مجال صيد وزراعة األسماكمن ا% 5 

 
مما يشير إلى أن هناك تركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعى، األمر الذى يتطلب 
مراعاة القائمين على هذا القطاع إستخدام تكنولوجيات اإلنتاج النظيف وإختيار بدائل للخامات 

بعاد البيئية عند التخطيط المستقبلى مما يقلل مستقبالً من كمية المخلفات الصناعية وإدخال األ
 .لهذه الصناعات

 
 :يتضح من عرض الوضع القائم ما يلى

 :  هى)القمامة(أكثر المحافظات إنتاجاً للمخلفات الصلبة . 1
  . صنعاء– الحديدة – حضرموت – تعز ––عدن –أمانة العاصمة 

ك لعدم وجود نظم فرز     تحتوى هذه المخلفات على مخلفات طبية وصناعية وزراعية أيضاً وذل         
   .وفصل مستقلة لهذه المخلفات

 :هي  يتركز النشاط الزراعى فى محافظات.2 
 . إب– مأرب – ذمار – صنعاء -الحديدة 

 : هىيتركز النشاط الصناعى فى أربعة محافظات . 3
 . أمانة العاصمة– عدن – صنعاء –تعز 

 :هىحكومية أكثر المحافظات من حيث عدد اآلسرة بالمستشفيات ال. 4
 . حضرموت– لجح – تعز – عدن –أمانة العاصمة 

 :هي أكثر المحافظات يتواجد بها مخازن أدوية وصيدليات. 5
 . عدن– ذمار – إب – أمانة العاصمة –تعز 

 


