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 الموارد المائية  -٣
 :متهيد -١-٣

حماية البيئة  لالهيئة العامة   ها  تاحتلت قضية إدارة الموارد المائية قمة أولويات خطة العمل الوطنية للبيئة التي أعد            
م بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بالمياه انطالقا من أهمية المياه كعنصر  أساسـي فـي                  ١٩٩٥عام  

الد، وتفاعال مع القلق الشعبي والرسمي الكبير إزاء الوضع الحـرج الـذي             تحقيق التنمية المستدامة المنشودة للب    
تواجهه مواردنا المائية المتمثلة في االستنزاف الجائر لهذه الموارد والتدهور النوعي لها باإلضافة إلى شحة هذه                

 .الموارد في األصل

م كجهاز وطني يختص برسـم      ١٩٩٦لع عام   وتعزيزاً لهذه الجهود، تم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية في مط          
 .سياسات الموارد المائية واستراتيجية تنميتها ودراستها وتخطيط وإدارة هذه الموارد على مستوى الجمهورية

وعلى هذا األساس، فان المياه الزالت تمثل أهم المشاكل البيئية في الجمهورية اليمنية، وتظـل تحظـى باهتمـام            
م  بديال عن مجلس حماية البيئة ومحور العديد من فعالياتهـا            ٢٠٠١بيئة المنشأة في عام         الهيئة العامة لحماية ال   

 .وإجراءاتها على كل المستويات

 : الوضع الراهن للموارد املائية -٢-٣
 مياه األمطار، والمياه السطحية، والمياه الجوفية: تتمثل الموارد المائية في اليمن في ثالثة مصادر رئيسية هي

 :ارمياه األمط -١-٢-٣
تقع اليمن ضمن االمتداد الشمالي لنطاق الطقس االستوائي الذي يسوده المناخ الجاف، حيث تمثل ثلثـا مسـاحة                  
البالد منطقة متناهية الجفاف، بينما يصنف الثلث الباقي كمنطقة قاحلة عموماً تتخللها بعض المناطق شبه القاحلـة                 

أما األمطار، فإن طبيعـة     . مطار الهاطلة في معظم المناطق    إلى شبه الرطبة، وتفوق كمية التبخر والنتح كمية األ        
سقوطها الكثيف على مساحة أرضية محدودة وخالل فترة زمنية قصيرة ال تلبث أن تتحول إلى فيضانات مباغتة                 
تنحدر بسرعة خاطفة عبر مجاري الوديان حتى تصل إلى السهول المنبسطة المحاذيـة للسـواحل البحريـة أو                  

سنوياً، مـع   /٣ مليار م  ٦٨ويبلغ إجمالي مياه األمطار الهاطلة على اليمن حوالي          .اوية الواسعة الرسوبيات الصحر 
ويتأثر سقوط األمطار بعدة    . سنوياً/ ملم ١٥٧العلم أن المتوسط العام السنوي لألمطار الهاطلة في اليمن ال يتعدى            

 :عمليات ميتيرولوجية رئيسية أهمها

المدارية القادمة من المحيط الهندي والمكونة لموسم األمطار الرئيسـي          تأثيرات تجمعات الرياح الموسمية      .١
 .في فصلي الربيع والصيف

 .تأثيرات تجمعات منطقة البحر األحمر التي تسبب هطول األمطار في شهري أبريل ومايو .٢
 فـي   تأثيرات منطقة البحر األبيض المتوسط الحاملة لرياح قطبية متتابعة االنخفاض تسبب أمطاراً خفيفة             .٣

 .شهري ديسمبر ويناير
وتبعا لما يمتاز به المناخ في اليمن من تنوع كبير ناشئ عن تباين في التضاريس المحلية واالرتفاعات المختلفـة                   

 :عن سطح البحر فإن معدل سقوط األمطار يتفاوت من منطقة إلى أخرى على النحو التالي

 :المنطقة الساحلية 
لشواطئ البحر األحمر في غرب البالد وسواحل البحر العربي وخليج عدن في             تتلقى المنطقة الساحلية المحاذية     

 . ملم في المتوسط في العام٥٠جنوبها أدنى معدالت األمطار التي ال تتجاوز 

 :المرتفعات الغربية ومنحدراتها الغربية 
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يصل أعلى معدل لهـا     تتسم بسقوط أمطار تتزايد معدالتها تدريجيا بتزايد االرتفاع من الغرب إلى الشرق حيث               
 ٨٠٠-٦٠٠في نطاقي مدينتي تعز و إب جنوب المرتفعات ومدينة المحويت أواسطها بمتوسط سنوي يتراوح بين                

 .ملم

 :المنحدرات الشمالية والسهول الصحراوية 
يتناقص سقوط األمطار تدريجيا مع انحدار المرتفعات الغربية نحو الشمال الشرقي إلى أن تصل أدنى معدالتها                 
 . ملم٥٠ند سفوح هذه المنحدرات المنتهية برمله السبعتين وصحراء الربع الخالي لتتراوح بين صفر وع

 :منطقة الهضاب الشرقية 
 ملـم فـي     ٢٠٠-١٠٠الواقعة في محيط محافظتي شبوة وحضرموت حيث تصل معدالت سقوط األمطار إلى              

 .العام

 :املياه السطحية -٢-٢-٣
ول المتجمعة من األمطار عبر الشبكات الهيدروغرافية المتعددة في اليمن          يتدفق الجريان السطحي الناشئ عن السي     

 . مليار متر مكعب ٢,٥بإجمالي سنوي مقداره

لقد أدى التنوع التضاريسي والتكوين الجيولوجي الطبيعي في اليمن إلى نشوء المسـتجمعات المائيـة المختلفـة                 
اليمن على هذا األساس إلى أربعة أحواض رئيسية يتكون         وقد أمكن تقسيم    . بأحواضها السطحية ووديانها المتعددة   

 :كل حوض منها من مجموعة من الوديان ومجاري المياه السطحية الفرعية وذلك على النحو التالي

 :حوض البحر األحمر 
ويشمل الوديان التي تبدأ منابعها من أعالي المرتفعات الغربية وتنحدر غرباً بشكل متوازي مع بعضها لتصب في                 

 .المتشاطئ مع البحر األحمر" سهل تهامة "لسهل الساحلي الغربي المسمى ا

 ، وتسقط عليها كميات متباينة من األمطـار سـواء           ٢ كم ٣٣,٠٠٠كما يصل إجمالي مساحة الحوض إلى حوالي        
 ٤٣١ويبلغ متوسط هذه الكمية على مستوى الحـوض         . بالنسبة ألعلى الوادي أو أسفله أو بالنسبة لكل واد و أخر          

 . مليون متر مكعب٧٤١ملم ليصل إجمالي التدفق السنوي فيه إلى حوالي  

 :حوض خليج عدن 
ويشمل الوديان التي تبدأ منابعها من جنوب المرتفعات الغربية وجنوب غرب الهضبة الشرقية، حيث تنحدر هذه                 

 . الجنوبي المتشاطيء مع خليج عدنيالوديان بشكل متوازي لتصب في السهل الساحل

 وتسقط عليها كميات من األمطار تعادل فـي المتوسـط           ٢ كم ٤٦،٦٨٠غ إجمالي مساحة هذا الحوض حوالي       ويبل
 . مليون متر مكعب في العام٥٣٥ ملم ليصل إجمالي تدفقها السنوي ٢٠٧السنوي 

 :حوض الربع الخالي 
 أخرى تتجـه فـي       حيث يشمل بشكل أساسي وادي نجران الذي يعتبر سهل صعده أحد منابعه الرئيسية وودياناً             

 .تدفقها نحو الشمال الشرقي لتصب في صحراء الربع الخالي

 وتسقط على هذه المساحة الشاسعة أمطار نادرة يصـل          ٢ كم ٩٠،٩٠٠ويبلغ إجمالي مساحة هذا الحوض حوالي       
 . مليون متر مكعب٦٧متوسطها إلى 

 

 :حوض البحر العربي 
 :ية على النحو االتيوينقسم هذا الحوض الكبير إلى ثالثة مستجمعات رئيس
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 :السبعتين: وديان رملة 
وهي الوديان التي تنبع من المنحدرات الشمالية الشرقية للمرتفعات الغربية لتصب فـي النطـاق الصـحراوي                  

 وبمتوسط سنوي   ٢ كم ٤٥،٠٠٠ويصل إجمالي مساحة هذه الوديان إلى       ". رملة السبعتين "الشمالي األدنى المسمى    
 ملم، بحيث يمكن أن يبلغ إجمالي التدفق السنوي من الميـاه السـطحية حـوالي                ١١٩لهطول األمطار يقدر بـ     

 .٣مليون م٤٠

 :تفرعات المسيلة/وادي حضرموت 
 ويشمل المجرى الرئيسي لوادي حضرموت، والوديان المتعامدة على محوره النابعـة مـن الهضـبة الشـمالية                 

 البحر العربي غرب مدينة سيحوت الساحلية لتشـكل         والجنوبية للوادي والتي تصب فيه، ثم المسيلة حتى سواحل        
 ملم وتدفق إجمالي للمياه السطحية يقدر بـ        ٥٧ وبمتوسط سنوي لهطول األمطار يقدر بنحو      ٢ كم ٤٦،٠٧٥مساحة  

 . في العام٣ مليون م١٨

 : حوض الغيضة 
البحـر العربـي     والمتمثل في وادي الجيزة ووديان أخرى تنبع من الهضاب الشرقية لتصب شرقاً نحو سـاحل                

يصل إجمالي مساحة هذا الحـوض إلـى أكثـر مـن     . الغيضة و قشن وغيرها: مروراً بالمدن الساحلية للمهرة   
 ٧٧ملم وبتدفق إجمالي للميـاه السـطحية يبلـغ        ٥٨ بمتوسط سنوي لسقوط األمطار يقدر بحوالي        ٢ كم ١١٥،٣٧٥
 ٣مليون م

 :املياه اجلوفية -٣-٢-٣
 في الطبقات األرضية والتراكيب الجيولوجية المختلفة في ظـروف          أساسيل  تتوافر المياه الجوفية في اليمن بشك     

 ".أحواض المياه الجوفية " شتى وعلى أعماق مختلفة يطلق عليها 

طبقة أو عدة طبقات حاملة للمياه الجوفية تكونـت بشـكل طوبـوغرافي أو              "ويعرف حوض المياه الجوفية بأنه      
ياه، كما يسمح لهذه المياه بالحركة بحكم نفاذية الطبقات المكونة لهذا           تركيبي يسمح لها بتخزين حجم معين من الم       

 ".الحوض

 وتختزن الموارد المائية الجوفية بشكل عام في الترسبات المتفككة من الطـين والغـرين، وترسـبات الوديـان                 
. زل وبراكين التركيبات الصخرية المترسبة خالل الحقب الجيولوجية المختلفة وبفعل الحركات األرضية من زال           و

أما التراكيب البركانية فتكون إنتاجيتها من المياه ضعيفة وغير ثابتة في الغالب، ثم الصخور الصماء التي تغطي                 
 الغربية والوسطى،  وتسمى صخور القاعدة، وهي في مجملها غير حاملـة أو منفـذة                -بعض المناطق الشمالية    

 . للمياه

ة الجمهورية اليمنية إلى أربعة عشر حوضاً جوفياً يتفرع بعضها إلـى            وعلى هذا األساس، فقد أمكن تقسيم مساح      
. مناطق هيدروجيولوجية متعددة تشترك في خصائص مائية معينة وتتميز عن بعضها بخصائص مائيـة أخـرى               

وتوجد المياه الجوفية لبعض المناطق الهيدروجيولوجية في طبقة جيولوجية واحدة، بينما توجد لبعض  المنـاطق                
وتشكل بعض هذه الطبقات خزانات ضيقة وقريبة من السطح بينمـا تكـون             . ى في عدة طبقات جيولوجية    األخر

 ).١(وللمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى الملحق. الخزانات األخرى أكثر أتساعا وأكثر عمقاً تحت السطح

 مياه متجـددة    ٣ مليون م  ١،٥٢٥ منها حوالي    ٣ مليار م  ١٠،٣٧٠ويقدر إجمالي الموارد المائية المخزونة بحوالي       
وتقدر الدراسات التي قامت بها الشركات النفطية       . من إجمالي موارد المياه الجوفية    % ٠,٠٢أي ما نسبته حوالي     

طبقات المكال الجوفية الممتدة على مساحة المحافظـة        الروسية والكندية لحوض المسيلة بمحافظة حضرموت إن        
مـن  %) ٩٦،٤(أي ما نسبته    ) ٣ ألف مليار م   ١٠(نة في هذه الطبقات  بحوالي     ورملة السبعتين تمتلك مياهاً مخزو    
 .  أجمالي المياه الجوفية المخزونة
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 : املوارد املائية غري التقليدية -٣-٣
تلجأ الدول التي تمتلك موارد مائية محدودة إلى السعي لتأمين بعض المتطلبات التنموية كاالستخدامات المنزليـة                

ر تقليدية أهمها حصاد األمطار وإعادة استخدام ميـاه الصـرف الصـحي المنزلـي               والصناعية من مصادر غي   
 .والصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر، واالستمطار الصناعي

كما أن شحة المياه قد تستدعي االستفادة من  المياه المالحة وفوق المالحة من اآلبار والعيون وأحواض الحومات                  
 .وحتهاالكلسية بعد تخفيف مل

فإن أياً من هذه المصادر ال يمكن وضعها قيد االستعمال إال بعد التأكد من اسـتكمال ضـوابط    , وفي كل األحوال  
المعالجة واالستخدام و مطابقتها للمواصفات والمعايير الوطنية والدولية من حيث مالءمتها الصـحية والجماليـة               

 .وغيرها من الخصائص

 :مياه الصرف الصحي املعاجلة -١-٣-٣
 توجد أي إحصائيات حول إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أو الصناعي، حيث يتم الصرف الزراعي في                 ال

أما الصرف الصناعي فيربط في الغالـب       . المدرجات الزراعية بشكل طبيعي وال يمارس إال في الظروف النادرة         
 .بشبكة الصرف الصحي

ة  في بعض المناطق الحضرية مثل عدن وصـنعاء          ويتم التخلص من مياه الصرف الصحي عبر الشبكات العام        
وتعز والحديدة وغيرها من المدن الكبيرة وبعض المدن الثانوية، إال أن  هذه الشبكات ال تغطـي سـوى نسـبة                     

م، بينما يتخلص السكان من الصـرف       ٢٠٠٠من إجمالي مساكن المناطق الحضرية طبقاً إلحصائيات        % ٥٣,٥٤
ة أو ببساطة إطالقها في المساحات المفتوحة من شوارع أو مجاري وديان أو             الصحي عبر بيارات أو حفر مكشوف     

 .غيرها من المساحات

نسبة تغطية الصرف الصحي في ريف وحضر الجمهورية طبقاً إلحصائيات عـام            ) ١-٣(ويوضح الجدول رقم    
 .م٢٠٠٠

 نسبة تغطية الصرف الصحي لريف وحضر الجمهورية) ١-٣(جدول 
ـ    ة نسبة إمجايل اجلمهوري

% 
 %نسبة احلضر  %نسبة الريف  

 نسبة التغطية
 نوع الصرف

 شبكة عامة ٥٢,٦٥ ٠,٠ ١٢,١٦
)بيارات(حفرة مغلقة  ٣٨,٠٢ ٢٦,١٨ ٢٨,٩١
 حفرة مكشوفة ٦,٩٩ ٣٣,٧٥ ٢٧,٥٧
 ال يوجد ٢,٣٢ ٤٠,٠٤ ٣١,٣٣

 غري مبني ٠,٠٢ ٠,٠٣ ٠,٠٣
 م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي : المصدر

  مياه   ٣ مليون م  ٢٨,٥ولى من السياسة الوطنية للسكان في الجمهورية اليمنية الى أن هناك            كما أشارت الوثيقة األ   
معالجة يتم االستفادة منها من قبل السكان غير أن الوثيقة لم تحدد مصدر هذه المياه المعالجة، وال األغراض التي                   

 .تستخدم ألجلها
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 :حتلية مياه البحر -٢-٣-٣
 دوالر أمريكي للميـاه     ٠,٦٠ - ٠ .٤٠(الموارد التقليدية من المياه العذبة       أضعاف تكلفة    ٤ الى ٣تكلف التحلية     
 ). دوالر أمريكي لتحلية متر مكعب واحد من مياه البحر١,٦٠ - ١,٠٥شبه المالحة و 

 على الرغم من أهمية توفير مصادر مائية جديدة لتغطيـة           وال تزال تحلية مياه البحر تمثل خياراً مهمالً في اليمن         
اذ ان هناك محطة واحدة فقط في منطقة الحسوه بمحافظة عدن تنتج ما يقارب              . ة المائية المتزايدة في البالد    الفجو
ومـن  . في العام حسب ما يتوافر من مصادر حتى أالن، وال تستخدم أال في األغراض الصـناعية                  ٣ مليون م  ٩

والمطلوب مـن الجهـات     . ٣مليون م  ٢٠م إلى حدود    ٢٠١٠المتوقع أن تتضاعف  المياه المحالة لتصل في عام          
التي تتعامل مع تحلية مياه البحر التواصل مع الهيئة العامة لحمايـة البيئـة لتزويـدها بالمعلومـات فـي هـذا                      

 .الخصوص

وإذا كانت التكلفة العالية لتحلية مياه البحر هي السبب الرئيسي وراء محدودية استخدامها في الـيمن فيكفـي أن                   
 تجمعاً سكانياً على امتداد الساحل اليمني الكبير باإلضافة إلى الجزر اليمنيـة             ١٩ يزيد عن    نشير إلى أن هناك ما    

التي تعتبر أكبرها جزيرة سقطرى في البحر العربي وجزيرة كمران في البحر األحمر يمكن توفير الميـاه لهـا                   
 .بتحلية مياه البحر بأقل تكلفة ممكنة

عات السكانية الساحلية وعدد السكان القاطنين في هذه التجمعات طبقاً          كشفا إحصائيا بالتجم  ) ٢-٣(ويوضح الجدول 
 ىم الذين يصل عددهم إلى حدود مليون ونصف نسمة، باإلضافة إلى جزيرتـي سـقطر              ١٩٩٤إلحصائيات عام   

 .م١٩٩٤ نسمة طبقاً إلحصائيات عام ٤٠,٠٠٠وكمران التي يقطن فيهما أكثر من 

 الجمهورية اليمنية وبياناتها السكانيةالمدن الساحلية في ) ٢-٣(جدول رقم 

عدد السـكان   
 ٩٤في عام 

بعد المدينـة   
عن السـاحل   

 كم
اسم المدينة عدد السكان في    م

 ٩٤عام 

ــد  بعــ
ــة  المدين
ــن  عــ
ــاحل  الس

 كم

 م اسم المدينة

١ ميدي ٤,٥ ١٦٠٩٦ ١١ بلحاف ١,٥ ١٠٥٣
٢ اللحية صفر ٧٥٥٢٢ ١٢ بئر علي  ١,٥ ١٤٥٠

٣ الصليف صفر ٥٤٠٨ ١٣ المكال صفر ١٩٠٨٦١
٤ الحديدة  صفر ٣٠٢٥٨٦ ١٤ الشحر صفر ١٢٨٦٠٦
٥ الخوخة ١,٥ ٢٥٥٢٣ ١٥ سيحوت  ١,٥ ٣٤٥٢٣
المخاء وذباب  ١,٥ ٥٩,١٢٠ ١٦ قشن ١,٥ ٢٩٩٢٥ ٦
٧ عدن  صفر ٤٠٤٢٥٧ ١٧ الغيضة ٤,٥ ٣٩٤٩٣
٨ زنجبار  ٤,٥ ١١٨٦١ ١٨ نشطون ٤,٥ ١٥,٠٠٠
٩ شقرة ١,٥ ٣١٧٧ ١٩ سوقطرة صفر ٣٨,٠٠٠
١٠ أحور ٧,٥ ٦١٢٣ ٢٠ كمران صفر ٢,٢٢٠

 م٢٠٠١الموارد المائية في إطار السياسات السكانية، : المصدر

 :استخدامات املياه -٤-٣

 :استخدامات املياه يف الزراعة -١-٤-٣
 :مصادر المياه ومساهمتها في ري المزروعات .١

متـر مكعـب طبقـاً       مليـون    ٢٧٠٠يعتبر قطاع الزراعة المستهلك األكبر للمياه إذ تصل حصته إلى أكثر من             
 لـنفس   ٣ مليـون م   ٢،٨٩٩من إجمالي استخدامات المياه البالغة      % ٩٣,١وتمثل نسبة   . م١٩٩٠إلحصائيات عام   

 .العام
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وتتوزع مصادر المياه المستخدمة في الزراعة بين مياه األمطار ومياه اآلبار الجوفية ومـياه السيول الجارية في                
مسـاحة األراضـي الزراعيـة      ) ٣-٣(حيث يوضح الجــدول     . المختلفةالوديان ومياه الغيول والعيون المائية      

 .م١٩٩٩م وحتى عام ١٩٧٠موزعة حسب مصادر الري المذكورة آنفاً إبتداًء من عام ) بالهكتار(

 يبي توزيع مصادر الري المختلفة على األراضي الزراعية) ٣-٣(جدول رقم 
أراضي غير  
ــة  مزروعـ

 هكتار
 أمطار هكتار هكتارآبار  غيول هكتار سيول هكتار

ــاحة  المســ
المزروعـــة 

 هكتار
المساحة الكلية  

 األعوام هكتار

 ١,٠٥٦,٠٠ ٣٧,٠٠٠ ٧٣,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
٠ 

 م١٩٧٠  ١,٢٨٦,٠٠٠

 ١٠٠ %٨٢ %٣ %٦ %٩%   
 م١٩٩٥ ١,٦٦٠,٩٧٢ ١,٠٦٧,٦٦٢ ٥٧٩,٣٩١ ٣٦٨,٢٩٥ ٢٠,٢٧٢ ٩٩,٧٠٩ ٥٩٣,٣٠٤

 ١٠٠ %٥٤ %٣٥ %٢ %٩%   
 م١٩٩٦ ١,٦٦٣,٨٥٨ ١,١٥٤,٩٥٨ ٥٦٥,٣٨٥ ٤٦٥,٤٩٦ ١٩,٦٥٤ ١٠٤,٣٨٣ ٦٠٠,٦١٧

 ١٠٠ %٥٤ %٣٥ %٢ %٩%   
 م١٩٩٧ ١,٦٦٣,٨٥٨ ١٢٠٠,٠٩٨ ٥٨٠,٨٦٧ ٤٨٥,٢٨٩ ١٩,٦٠٣ ١١٤,٣٣٩ ٤٦٣,٧٦٠

 ١٠٠ %٤٨ %٤٠ %٢ %١٠%   
 م١٩٩٨ ١,٦٦٨,٨٥٨ ١,٢٧٩,٧٠٤ ٦٧٨,٢٤٣ ٣٨٣,٩١٢ ٦٣,٩٨٥ ١٥٣,٥٦٤ ٣٨٩,١٥٤

 ١٠٠ %٥٣ %٣٠ %٥ %١٢%   
 م١٩٩٩ ١,٦٦٨,٨٥٩ ١,١٣٢,٩١٠ ٥٢٨,٦٤٣ ٤٣٤,٢٠٧ ٤٠,٨٠١ ١٢٩,٢٥٩ ٥٣٥,٩٤٨

 ١٠٠ %٤٧ %٣٨ %٤ %١١%   
 م١٩٩٩ – ٧٠كتاب اإلحصاء السنوي لألعوام : المصدر

 :مسار التنمية الزراعية وعالقته بالري .٢
  .تشكل األمطار المصدر المائي األول للري يليه المياه الجوفية من اآلبار ثم المياه السطحية والغيول

وبمقارنة المساحات الزراعية ومصادر المياه المخصصة لها يمكن استخالص الجوانب          ) ٤-٣(ومن الجدول رقم    
 :التالية

من % ٣ ألف هكتار بما يعادل      ٣٧ ازدادت المساحات المروية عن طريق اآلبار من         ١٩٩٥م و ١٩٧٠بين عامي   
 . إجمالي المساحة المزروعةمن% ٣٤ ألف هكتار بما يعادل ٣٦٨إجمالي المساحة المزروعة إلى 

كما تناقصت المساحة المخصصة للحبوب بمعدل الثلث خالل الفترة المذكورة، أما مساحة الفواكه والخضـراوات               
 .وارتفعت مساحة األعالف إلى ضعفين ونصف تقريباً. فقد ارتفعت إلى خمس أضعافها

 ألـف   ٩١م لتصل إلى حـدود    ١٩٧٠ر عام    ألف هكتا  ٨أما المساحات المزروعة بأشجار القات فقد ازدادت من         
ويقدر استهالك القات للمياه بمعـدل      . م١٩٩٧ ضعفاً عما كانت عليه عام       ١٢م أي بزيادة تمثل     ١٩٩٦هكتار عام   

 .من إجمالي استخدامات المياه الجوفية للزراعة% ٣٠

لى نسـبة مـن     من السكان لذلك الزال قطاع الزراعة يحظى بـأع        %) ٧٠(تشكل الزراعة مصدر الدخل لحوالي    
م ١٩٩٥عـام   %) ٢١،٦(استخدامات المياه  على الرغم من تناقص نسبة الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة مـن               

%) ٢٦,٨(م وارتفاع نسبة الناتج المحلي للصـناعة التحويليـة واالسـتخراجية مـن              ١٩٩٧عام  %)  ١٥,١(إلى
ة في المياه، خاصة ان عمليات الري الزالـت         مما يدل على تهديد القطاع الزراعي بالندرة المتزايد       %) ٤٠,٥(ألي

-٢٥تتسم بالبدائية التي تؤدي إلى تبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه الى جانب كفاءة ري منخفضة ال تتجاوز                   
٣٥.% 

 من المياه، بينما قد تساعد هذه الكمية من المياه في           ٣م٢٥,٠٧١كما نجد أن ري طن واحد من القات  يستهلك نحو          
 .صيل أخرى اكثر أهمية غذائية وتساعد في تخفيف الفجوة الغذائية التي تعاني منها البالدإنتاج محا
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 :استخدامات املياه للشرب واألغراض املرتلية -٢-٤-٣
 :مصادر إمداد المياه للسكان .٣

يحصل السكان في اليمن على حاجتهم من المياه للشرب واالستخدامات المنزلية من مصادر مائيـة مختلفـة تـم                   
 :حسب الجدول التاليتصنيفها ب

مصادر المياه المتعددة والمساكن واألسر المسـتفيدة منهـا فـي حضـر وريـف               ) ٤-٣(ويوضح الجدول رقم    
 .الجمهورية

 التوزيع النسبي للسكان بحسب مصدر المياه في حضر وريف الجمهورية) ٤-٣(جدول 

Source of Water مصدر املياه حضر ريف إمجايل 

public project شبكة عامة ٧٩,٩٩ ١١,٢٤ ٢٧,١٢ 
Co-operative project شبكة تعاونية ٤,١٩ ١٣,٩٧ ١١,٧١ 
Private project شبكة خاصة ٢,٨٧ ٧,٦٨ ٦,٥٧ 
Well بئر ١١,٤٧ ٤٢,٦١ ٣٥,٤٢ 
Stream غيل/ عين  ٠,٥٣ ١٦,٩٩ ١٣,١٩ 
Closed pool بركة مغطاة ٠,٩٩ ٤,٣٢ ٣,٤٨ 
Open pool بركة مكشوفة ٠,٠١ ٢,٣٥ ١,٩٤ 
Dam سد ٠,٠١ ٠,٧٥ ٠,٤٤ 
Not staed غير مبين ٠,٢٧ ٠,٠٩ ٠,١٣ 

 م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام : المصدر

في إطار مشترك   ) شبكة عامة، شبكة تعاونية، شبكة خاصة     (من الجدول السابق يمكن دمج المصادر الثالثة األولى       
مالي مصادر المياه المختلفـة علـى       من إج % ٤٥,٤حيث تشكل مجموع هذه المصادر نسبة       ) مشروع مياه (يسمى

وأخيراً بقية المصادر مـن     % ١٣,١٩ثم العيون بنسبة    % ٣٥,٤٢مستوى الجمهورية، يليها مصدر اآلبار بنسبة       
 %.٥,٩١برك مكشوفة وبرك مغطاة وسدود بنسبة إجمالية تصل إلى 

الجمهوريـة حضـرها    التوزيع النسبي للمساكن حسب مصدر المياه على مستوى          ) ٥-٣(ويوضح الجدول رقم    
 .وريفها وكذا نسبة المساكن التي تتزود بالمياه من مشروع مياه بحنفية على مستوى محافظات الجمهورية
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 نسبة التزود بشبكة مياه في محافظات الجمهورية) ٥-٣(جدول 
 من   نسبة التزود بالمياه  

 %شبكة 
 

المحافظة
نسبة التزود بالمياه مـن     

 %شبكة 
 

 المحافظة

 عدن ٩٠,٧٦ تعز ٣٢,٤
 أمانة العاصمة ٨٧,٤١ ذمار ٢٧,٠٤
 حضرموت ٧٩,١٤ لحج ٢٤,٧٤
 الحديدة ٤٩,٠٦ مأرب ٢٢,٧٧
 أبين ٤٥,٥٦ صنعاء ٢٠,٤
 شبوة ٤٤,٢٧ المحويت ١٤,٧٩
 البيضاء ٤٢,٨٤ صعدة ١٤,٦٤
 المهرة ٤١,٨٣ حجة ١١,٢٢
 إب ٣٦,٠٢ الجوف ١٠,٩٧

 م١٩٩٤لسكاني لعام التقرير النهائي لنتائج التعداد ا: المصدر

 :مسار خدمات إمداد السكان باملياه واآلثار الناشئة -٣-٤-٣
 :المياه في الحضر .٤

كانت مدينة عدن أول المراكز الحضرية اليمنية التي امتلكت شبكة أنابيب مياه في أواخر الثالثينيات تمت تغذيتها                 
اية السبعينيات تنامت شبكات الميـاه      ومن بد . من حقل آبار في الشيخ عثمان إلمداد قسم محدود من سكان المدينة           

في معظم المراكز الحضرية، و أوكلت مهمة توفير المياه وخدمات المجاري في المناطق الحضرية إلى المؤسسة                
كما أوكلت مهمة توفير مياه الشرب في المناطق الريفية إلى الهيئة العامة لميـاه              . العامة للمياه والصرف الصحي   

 .تتبعان وزارة الكهرباء والمياهالريف، وكال اإلدارتين 

وقد توسعت خدمات المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي لتشمل               
 .  مدينة رئيسية وثانوية تغطي خدماتها بنسب متفاوتة٣١حتى اآلن 

 

 توصـيلة   ٣٠٣,٤١٧اه والصرف الصحي خدمات إمدادات المياه مـن خـالل           تقدم المؤسسة العامة للمي   
ومـن المتوقـع أن     . م١٩٩٦ منتفع حتى عام     ١,٨٢٧,٣٤٥من إجمالي سكان الحضر أي حوالي       % ٣٧لحوالي  

 نسمة، سـيمثل سـكان الحضـر مـنهم          ٢٦,٠٨٨,٥٤٧م بنحو   ٢٠١٠يصل عدد سكان الجمهورية بحلول عام       
 توصيلة إلمداد هذه المناطق     ١,٧٢٩,٠٠٠، وهذا يعني مد     %٧ سنوي مقداره     نسمة وبمعدل نمو   ١٢,١٠١,١٦٦

 دوالر للتوصـيلة    ١١٠٠ مليار دوالر بواقـع      ١,٩ من المياه في العام وبتكلفة       ٣م٣,٠٤٩,٠٠٠,٠٠٠بما يوازي   
 .الواحدة

 :المياه في الريف .٥
 خدمات إمدادات المياه للمناطق الريفيـة فقـد         أما الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف التي أوكلت إليها مهمة تقديم          

 ألـف نسـمة،   ٣٠التجمع السكاني الذي يقل أفراده عـن  : اختارت تعريفاً محدداً للمنطقة الريفية يتمثل في كونها 
 مليون نسمة هم سكان المناطق الريفيـة طبقـاً للتعريـف المـذكور              ١٢وبهذا فقد أصبحت مسؤولة عن خدمة         

 . سكان الجمهورية اليمنيةمن أجمالي% ٨٢ويمثلون 

وطبقاً لهذا التصنيف، فإن هذه النسبة العالية من إجمالي عدد سكان البالد، تحصل على مياه شـربها مـن عـدة                     
 من عيون وبرك مغطاة ومكشـوفة       الشبكات العامة والتعاونية واألهلية واآلبار والمصادر السطحية      : مصادر هي 

من سـكان   % ١٧سائل الصرف الصحي اآلمنة فال تتوافر إالّ لحوالي         أما و . بنسب متفاوتة  ومجرى سيل وسدود  
م ١٩٩٦الريف طبقاً لنتائج مسح المؤشرات المتعددة لصحة الطفل الذي أجرته منظمـة اليونسـيف فـي عـام                   

 .)٦-٣(يوضحها الجدول 
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 نسبة تغطية المناطق الريفية بمشاريع المياه) ٦-٣(جدول 

التوزيع النسبي لسكان الريف حسب مصـدر       
 المياه

نسبة مـن   
تتوافر لهم  
ــائل  وسـ
ــة  آمنــ
ــرف  للص

 الصحي 

نسبة من  
تتـــوافر 
لهم ميـاه   

 صالحة
مصـــدر 

 بئر  سطحي
تعاونية 
 وأهلية

شــــبكة 
 عامة 

ــن  ــبة م النس
إجمــالي عــدد 

 السكان

عدد سـكان الريـف     
 م١٩٩٤حسب تعداد 

 ألـف   ٣٠اقل مـن    (
 )نسمة

١١,٩٦٦,٦٥١ %٨٢ %٨ %١٩ %٤٥ %٢٨ %٥٠ %١٧ 
 م١٩٩٦نتائج مسح المؤشرات المتعددة لصحة الطفل الذي أجرته منظمة اليونسيف في عام : درالمص

تقدم الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف خدمات إمداد المناطق الريفية بمشاريع المياه التي تتمثل غالباً فـي حفـر       
بكات توزيع ومناهل عامة في أماكن      اآلبار وتجهيزها بالمضخات وخطوط أنابيب إمداد بالمياه وخزانات مياه وش         

 .مناسبة

ومن اآلبار بنسـبة    % ٢٤م، فإن المساكن الريفية تتزود من مشاريع المياه بحنفية بنسبة           ١٩٩٤وطبقاً لتعداد عام    
 %.١٧ومن بقية المصادر األخرى كالبرك والسدود ومجاري السيول بنسبة % ١٣ومن العيون بنسبة % ٤٦

 مليون نسمة في عام     ١٥م وإلى حوالي    ١٩٩٦ مليون عام    ١٢,٥لريف قد وصل إلى     ويتوقع أن يكون عدد سكان ا     
 ١٥٦م   وبهذا فسيكون حجم االستثمار المطلوب للحفاظ على النسبة الحالية للمشمولين بخـدمات الميـاه                  ٢٠٠٠

 ١,٦م، وإلـى مبلـغ      ٢٠٠٠عام  % ٦٠ مليون   دوالر لرفع نسبة المشمولين إلى          ٤٧٠مليون دوالر، وإلى مبلغ     
 %.١٠٠مليار دوالر لرفع هذه النسبة إلى 

وإلى جانب الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف، تقوم الهيئات الزراعية اإلقليمية التابعة لوزارة الزراعة والـري                
ومشاريع وزارة اإلدارة المحلية ومشاريع التنمية الريفية الممولة من المنظمات الدولية وقروض البنوك الدوليـة               

 بتقديم خدمات مشاريع إمداد المياه في المناطق الريفية إلى جانب المستثمرين المحليـين والجمعيـات                -بية  والعر
 .الزراعية والتعاونية والخيرية 

ومع ذلك، فال يزال الكثير من سكان الريف يعتمدون في الحصول على مياه الشرب على المياه السطحية سـواء                   
 األمطار أوالغيول الجارية واآلبار الضحلة واسعة القطر وهي فـي الغالـب             البرك والمواجل المعتمدة على مياه    

مصادر غير مأمونة صحياً، وتنتقل عبرها كثير من الحاالت المرضية، إلى جانب شحة المياه في بعض المناطق                 
 .الريفية ذات الكثافة السكانية الكبيرة

يانة هذه المشـاريع وكيفيـة اسـتخدام الميـاه          وتتعثر مشاريع مياه الريف بسبب عدم معرفة األهالي بطرق ص         
 .وترشيدها، إلى جانب منافسة اآلبار األهلية المحفورة ألغراض الزراعة لمشاريع المياه الحكومية

كما أن حصول األهالي من الدولة على مشاريع مجانية ودون مساهمة منهم  تجعلهـم غيـر مبـالين بصـيانتها       
 .الف مثل هذه المشاريع في وقت قصيروتشغيلها وبالتالي يؤدي ذلك إلى إت

إن تشتت سكان الريف وتفضيلهم العيش في قمم الجبال يؤدي إلى ارتفاع تكلفة توصـيل مشـاريع الميـاه إلـى              
 .تجمعاتهم، أو عدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المشاريع في األحوال األخرى
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 :استخدامات املياه يف الصناعة -٤-٤-٣
 :حجم وتصنيف المنشآت الصناعية .٦
م، فقد تم تصنيف المنشآت الصناعية فـي الـيمن بحسـب            ١٩٩٦طبقاً لنتائج المسح الصناعي المنفذ في عام           

منشآت متوسطة ويتراوح عدد عمالها     ) ٢(منشآت كبيرة وهي التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر          ) ١: (حجمها إلى 
 . أربعة عمالمنشآت صغيرة عدد عمالها بين عامل واحد إلى) ٣(بين خمسة إلى تسعة عمال 

م قـد بلـغ     ١٩٩٦وعلى هذا األساس، فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم حصرها في اليمن في عـام                 
 منشأة  ١٢٩٦و منشأة كبيرة،    ٣٧٣:  منشأة، تتوزع بحسب حجمها وتوزعها الجغرافي على النحو التالي         ٣٣،٠٢٢
   منشأة صغيرة٣١،٣٥٣ومتوسطة، 

 :طاع الصناعة والمنتجة من المنشآت الصناعية كمية المياه المستخدمة في ق .٧
من إجمالي عـدد    % ٤٩من بين المنشآت الصناعية تمثل الوحدات الصناعية المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات            

وفي مجال جمع وتنقية وتوزيع المياه بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا النشـاط االقتصـادي                . المنشآت الصناعية 
 خالل األعـوام     منشأة ١٩٧٣و١٩٣٤و١٩٧٣: م مصنفة حسب حجمها الهيكلي حوالي     ١٩٩٧-٩٥خالل األعوام   

 . على التوالي١٩٩٧ و ١٩٩٦ و ١٩٩٥

وال تتوافر أي إحصائيات حول كمية المياه التي تستهلكها المنشآت الصناعية والتي بلغ عددها حسب نتائج المسح                 
 أنه يمكن استخالص بعض االستنتاجات فيما يتعلق        إالّ’  منشأة ٣٣،٠٢٢م حوالي   ١٩٩٦الصناعي المنفذ في عام     

 :باألنشطة الصناعية المتعلقة بالمياه على النحو التالي

 عام/ ٣ ممنشآت جمع وتنقية وتوزيع المياهيبين كمية المياه المنتجة من  ) ٧-٣( جدول رقم 
 كمية المياه المنتجة عدد المنشآت حجم المنشأة

 ٩٣,٤٣٢,٨٣٠ ٣٢ كبيرة
 ٧,٨٣٧,٠٧٦ ٥٦ متوسط
 ١٦٦,٩٣١,٨٢١ ١٨٩١ صغيرة
 ٢٦٨,٢٠١,٧٢٧  اإلجمالي

  م١٩٩٦نتائج المسح الصناعي لعام : المصدر

 :التحديات البيئية الرئيسية يف قطاع املياه -٥-٣

 :الشحة الطبيعية -١-٥-٣
 حجم الموارد المائية الطبيعية والمتجددة وجودتها النوعية .٨

وتشير التقديرات الرصدية إلـى أن أجمـالي ميـاه          . جددة في البالد  تعد مياه األمطار المصدر الوحيد للمياه المت      
 في العام، تتوزع بمعدالت متفاوتة على عموم الـبالد          ٣ مليار م  ٦٨األمطار الهاطلة على اليمن تصل إلى حوالي      

تبعا لتباين التضاريس المحلية واالرتفاعات المختلفة عن سطح البحر من منطقة ألخرى، حيث يصـل متوسـط                 
 .في العام/مم١٥٧ل السنوي العام إلى الهطو

ويعزى المتوافر من المياه السطحية بشكل رئيسي إلى السيول الجارية عبر الشبكات الهيدروغرافية  والتي قدرت                
 .من متوسط إجمالي كمية األمطار الهاطلة سنويا% ٣،١٦ كل سنة، أي ما نسبته حوالي٣ مليار م٢,٥بحوالي 

 من الدول التي تفتقر إلى وجـود المسـطحات المائيـة    -من الدول العربية واألجنبية  مقارنة بعدد    -وتعد اليمن   
ويقتصر مخزونها من المياه السطحية على السيول الجاريـة والغيـول           . كاألنهار والبحيرات والشالالت العظيمة   

ومنشـأة  ) اجـل المو(التي تتغذى من المياه الهاطلة في مواسم االمطار، إلى جانب عدد مـن الينـابيع والبـرك                
 ). السدود والحواجز المائية(المستودعات المائية 
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 :مظاهر تأثيرات الشحة الطبيعية وعجز الخدمات .٩
تصنف معظم مناطق البالد في مصاف المناطق الجافة والقاحلة التي تتميز بسقوط  كميات قليلة ونـادرة وغيـر                   

محدودة خالل فترة زمنيـة قصـيرة،  تنحـدر          منتظمة من األمطار، تتسم بالتساقط الكثيف في مساحة جغرافية          
بسرعة خاطفة عبر مجاري الوديان حتى تصل إلى السهول المنبسطة المحاذية للسواحل البحرية أو الرسـوبيات                

وفي ظروف مناخية غير متوقعة قد تحدث زخات سريعة وشديدة الغزارة من األمطار على              . الصحراوية الواسعة 
وث فيضانات مدمرة لمكونات المنطقة يمتد اثر تدميرها باستمرار إلى منـاطق            بعض مواقع البالد تؤدي إلى حد     

كما تعقبها فترات جفاف قد تطول مدتها مما يـؤدي إلـى   . واسعة،  بسبب ما ينتج عنها  من سيول قوية وجارفة    
 . نشوء بعض المشاكل البيئية الخطيرة تؤثر خاصة  على النشاطات السكانية الريفية من زراعة ورعي

في العام بينمـا يصـل      % ٧ويمثل التحضر في اليمن ظاهرة متسارعة ومقلقة حيث بلغ متوسط النمو الحضري             
ويعـزى  . من سكان الحضـر   % ٢٨ليشكل عدد سكانها نسبة     % ٩معدل النمو الحضري في أمانة العاصمة إلى        

قتصادية واجتماعيـة وثقافيـة     سبب هذا النمو العالي إلى التدفق المتواصل لسكان الريف إلى هذه المدن ألسباب ا             
وغيرها من العوامل، مما يحد من توفير خدمات المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات األخـرى كمـا                  

 . يشكل ضغوطا هائلة على الموارد المحدودة من المياه

بائعي المياه  ويعتمد سكان الحضر الذين ال تغطيهم الشبكة العمومية للمياه على جلب المياه عن طريق شرائه من                 
الذين ينقلونه بواسطة عربات المياه وبأسعار عالية، مما يشكل عبئاًٌ كبيراً على الفقراء من السكان، إلى جانب أن                  
هذه المياه غير مأمونة الشرب مما يحدو باألهالي ذوي الدخل المرتفع إلى شراء مياه معدنية معبأة فـي صـفائح                    

 في الشرب فقط، على الرغم من عدم فحص هذه المياه وتحديد نوعيتهـا              سعة الواحدة منها خمسة لتر الستعمالها     
 . ومدى خلوها من التلويثات البيئية بشكل دوري

أما المناطق الريفية فان التجمعات السكانية فيها تتسم بصغر كياناتها، ومحدودية عددها،  وتشتتها في قمم الجبال                 
دام شبكات الطرق المالئمة لها، مما يجعل إمداد خدمات المياه          ومنحدرات األودية، وتعقد تضاريس مواقعها، وانع     

 . والصرف الصحي إلى هذه التجمعات أمرا بالغ الصعوبة والكلفة

 :الجهود القائمة لمواجهه شحة المياه وفعاليتها .١٠
ز  سد وحـاج  ٣٠٠وصل عدد السدود الصغيرة والحواجز المائية التي نفذتها وزارة الزراعة والري إلى اكثر من               

مائي، بمشاركة محدودة من مجموعة المستفيدين، وبدعم مباشر من صـندوق التشـجيع الزراعـي والسـمكي                 
غير أن هذه السدود لم تحقق للتنمية الزراعية أي مردود اقتصادي فعال، بسبب عدم وجود خطة وطنية                 . بالوزارة

 تحويلية، وأهم من هذا غياب إدارة       شاملة لهذه التوجهات، وعدم استكمال البنى التحتية من قنوات ري ومصارف          
 . هذه المنشآت من حيث التشغيل والصيانة واسترداد الكلفة

 :االسترتاف -٢-٥-٣
 :حجم استخدام الموارد المائية إلى المتاح منها .١١

 مقارنة بتغذية سنوية تقـدر  بحـوالي         ٣ مليارم ١,٨م بنحو   ١٩٩٤قدرت كمية المياه الجوفية المستخدمة في عام        
، وفيما لو استمر السحب من المياه الجوفية بهـذا          ٣ مليار م  ٠,٧أن السحب فاق التغذية بحوالي       أي   ٣ مليارم ١,١

وعلى هذا األساس فان استخدام     .  عاما حسب تقديرات الخبراء    ٥٠المعدل فسوف تجف هذه الموارد في غضون        
 ).٨-٣(المياه في القطاعات التنموية الرئيسية حالياً ومستقبالً تظهر من خالل الجدول 

  لكل قطاع٣يبين حجم االستخدامات من المياه بالمليون م) ٨-٣(جدول رقم 

٢٠٢٥ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ١٩٩٥  نوع االستخدام

 قطاع الزراعة ٢٧٠٠ ٢٩١٦ ٣٣٢٨ ٣٣٢٨ ٣٦٦١
 الصناعة والتعدين ٣١ ٤٥،٧٥ ٩٠ ٩٠ ١٣٤
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 االستخدامات البلدية ١٦٨ ٢٦٤ ٥٥٢ ٥٥٢ ٨٤٠
 اإلجمالي ٢٨٩٩ ٣٢٢٥,٧٥ ٣٩٧٠ ٣٩٧٠ ٤٦٣٥

 م١٩٩٥ تحليل للمعلومات المتاحة، –الموارد المائية في اليمن : المصدر

في حين تتعرض معظم األحواض الجوفية للسحب المفرط للمياه،فانه يستثنى  من هذا السحب المفـرط حـوض                  
 الحوض  حضرموت الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البالد، والذي يتسم بقلة السكان، حيث يستحوذ هذا               

 .من إجمالي المياه الجوفية في البالد%) ٩٦،٤(أي بنسبة) ٣ ألف مليار م١٠(على مخزون مائي يقدر بنحو

لذا فهو يعتبر من أهم االحتياطات المائية الجوفية في البالد في الوقت الحاضر، إال انه لألسف الشديد إذا سلم من                    
 عن إعادة حقن المياه العادمة المصاحبة إلنتـاج الـنفط،           االستنزاف فهو حتما لن ينجو من حدوث التلوث الناجم        

خاصة في حوض المسيلة، حيث يوضح تقرير وزارة النفط والثروات المعدنيـة عـن األعمـال االستكشـافية                  
وجـود  ) م١٩٩٩ديسـمبر   - أكتوبر ١٨مجلة الثوابت العدد    (واإلنتاجية في الجمهورية اليمنية الذي تم نشره في         

المياه العادمة إلى باطن األرض عبرها، وهذا يشكل مصدر تهديد بتلويث المياه الجوفية فـي               بئرا يتم حقن    ) ١٥(
 . هذا الحوض، مما قد يحد مستقبال من استغاللها اقتصاديا

 :مظاهر استنزاف الموارد المائية في القطاعات المختلفة .١٢
وأدى إلى حدوث فجوة مائية بين الموارد       سبب التزايد السكاني المهول ضغطاً كبيًرا على قاعدة الموارد المائية،           

م، وتـم تغطيتهـا مـن    ١٩٩٥ بحلول عـام  ٣ مليون م٧٠٠المائية المتجددة والموارد المائية المستنزفة مقدارها     
 . المخزون المائي االستراتيجي

أن إال  % ٣،٤٧م قد تراجع قليال ليصل إلى       ٢٠٠١م وعام   ١٩٩٤وعلى افتراض أن معدل النمو السكاني بين عام         
في العام بحيث وصل نصيب الفرد في الـيمن مـن           /٣ مليون م  ٩٠٠الفجوة المائية واصلت اتساعها، لتصل إلى       

كمـا أن االسـتهالك العـالمي       . م٢٠٠٠ عـام    ٣م١٣٨م ثم إلى    ١٩٩٤عام  /٣م١٥٠الموارد المائية المتاحة إلى     
% ٤٠دى إلى انخفاض كفاءة الري إلى       للزراعة من المياه ال يمثل االستهالك الحقيقي للمحاصيل الزراعية مما أ          

فعلى سبيل المثال يسـتهلك     . بسبب سوء استخدام المياه في منتجات زراعية ليس لها قيمة اقتصادية أو اجتماعية            
من أجمالي استخدام المياه الجوفية المستنزفة في الزراعة، وسوء اسـتغالل الميـاه فـي               % ٣٠القات اكثر من    

طرق الري التقليدية الشائعة التي تسبب إهدار المياه نتيجة لضعف كفاءتها وارتفاع            الزراعة والناتج عن استخدام     
كما أن عدم معرفة المزارعين باالحتياج الحقيقي من المياه لمحاصيلهم يـدفعهم إلـى              . نسبة العجز من هذه المياه    

 . سقي النباتات بكميات من المياه أكثر من حاجة النباتات لها

، وانخفاض اإلنتاج المحصولي بالنسـبة لوحـدة        %٤٠و٣٥ ري المحاصيل الزراعية بين      إال أن انخفاض كفاءة   
المساحة، وعدم كفاءة استخدام المخصبات الزراعية قد أدت بالمقابل إلى زيادة استنزاف المياه، واضطراب األمن               

شرب والصناعة مـن    المائي عموما، وارتفاع حمى التنافس على المياه بين قطاع الزراعة من جهة وبين قطاع ال              
 . جهة أخرى

م أن يصل استهالك القطاع الصناعي مـن الميـاه          ٢٠٢٥وقد توقعت الرؤية االستراتيجية لقطاع المياه حتى عام         
 .٣ مليون م٤٦٢٨ مع بلوغ جملة االحتياجات في نفس العام إلى ٣ مليون م٣٠٠م إلى حدود ٢٠٢٥عام 

، بينما بلغت كمية المياه التي تغذي       ٣مليون م ) ٢١١٠(وفية حوالي كما بلغت كمية المياه المستخرجة من اآلبار الج       
 أي أن نسبة السحب من المياه الجوفية  إلى المياه المتجـددة التـي               ٣مليون م، ) ١٥٢٥(المخزون الجوفي حوالي  

زان تقريبا، وهذا مؤشر خطير يشير إلى استنزاف للمياه الجوفية واختالل المي          % ١٤٠تغذي المياه الجوفية حوالي     
ولو استمر الحال على ما هو عليه من حالة عدم التوازن سوف يؤدي هذا االستنزاف للمياه الجوفية إلـى                  . المائي

 . جفاف أحواضها
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ويمكن القول أن هناك أحواضاً ومناطق هيدروجيولوجية قد وصلت في الوقت الراهن إلى مرحلة حرجـة فـي                  
ن هذه الموارد، ومعدالت انخفاض منسوب المياه الجوفية فـي          وضعها المائي استدالالً على السحب االستنزافي م      

 مليـون   ١٨٢هذه الخزانات وفي مقدمتها يقع حوض صنعاء  الذي يصل صافي السحب من موارده الجوفية إلى                 
والذي ينخفض منسـوب    % ٣٥٠في العام، أي بنسبة     /٣ مليون م  ٥٢في العام مقابل تغذية طبيعية ال تتجاوز        /٣م

 .  أمتار في العام٨-٦المياه فيه بين 

في العام مقابل تغذيـة طبيعيـة       /٣ مليون م  ٦٥ويليه منطقة صعده التي تسحب من مخزونها االستراتيجي بحدود          
 ٦-٤، مما أدى إلى معدل انخفاض المنسوب في هذه المنطقـة إلـى              %١٠٠٠ بمعدل   ٣ مليون م  ٦,٥تصل إلى   

 .امتار في العام

ن الحرج، حيث يتم سحب كميات من المياه الجوفية تتجاوز معدل التغذيـة             ويأتي حوض تعز في المرتبة الثالثة م      
 متـراً كـل   ٦-٢حيث يتناقص منسوب المياه الجوفية في هذا الحوض بمعدل % ٢١٠الطبيعية بمعدل يصل إلى  

 .عام

تا  مـور    في العام ثم تليها منطق    / م ٧-٥وبعدها تأتى منطقة رداع التي ينخفض فيها منسوب المياه الجوفية بمعدل            
عطاف التي يـنخفض منسـوب      -في العام ومنطقة عمران   /م٣-١زبيد بانخفاض سنوي للمنسوب معدله      /ورماع

 .في العام/م٣المياه الجوفية فيها سنويا بمعدل 

وهناك مناطق وأحواض مائية أخرى تقف في طابور االستنزاف غير المتوازن مع الموارد المائية المتاحة مثـل                 
فوه ومناطق أخري التزال عالمات االستفهام تحيط بمستقبل الوضع         -مأرب ومنطقة المكال  منطقة بيحان ومنطقة    

 .المائي فيها

وكلما زاد عدد السكان، تناقص نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة، حيث يتوقع طبقـا  لوثيقـة السياسـة                    
 الفرد مـن المـوارد المائيـة         أن يصل نصيب   -م٦/٢/٢٠٠١الوطنية للسكان المقرة من مجلس الوزراء بتاريخ        

 .م٢٠٢٦ عام ٣م٧٢م وإلى ٢٠١٥ عام ٣م٨٦المتاحة إلى 

 

 

 

 

 :التلوث -٣-٥-٣
 :مصادر تلوث المياه .١٣

نتيجة للضغوط السكانية فان القصور في خدمات إمداد المياه العامة لسكان المدن يضطرهم إلى االعتمـاد علـى                  
مصادر سواء اآلبـار المحفـورة بمواصـفات        مصادر المياه الخاصة حيث الرقابة الصحية معدومة على هذه ال         

عشوائية أو الخزانات التابعة لها أو الحاويات المحمولة على السيارات أو األوعية والخزانات المنزلية التي تعبـاٌ                 
 . فيها هذه المياه

نـادرة  ومعظم هذه الصناعات المائية ال تخضع ألي رقابة حكومية أو شعبية باستثناء بعض الزيارات التفتيشية ال               
 . والدراسات البحثية القليلة

 أما خدمات الصرف الصحي فهي متخلفة كثيرا عن إمدادات المياه، مما يدفع سكان الحضر إلى الـتخلص مـن                   
مخلفاتهم في الشوارع واألحياء، أو عن طريق حفر بيارات تحت سطح األرض إلى أعماق متفاوتة، حيث تكون                 

 يئة الحضرية السطحية وتلويث المياه الجوفيةهذه المخلفات بؤرة مؤكدة إلفساد الب
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 .  والتربة ونقل العديد من األمراض واألوبئة للسكان

والى جانب الشبكة العامة للمياه التي تمد عددا محددا من التجمعات الريفية فان األغلبية العظمى من سكان الريف                  
ل على مياه الشرب من الغيـول المحـدودة         يعتمدون بشكل أساسي على أبار المياه الخاصة ويلجاون إلى الحصو         

وبرك األمطار التي كثيرا ما تتلوث من مخلفات منازلهم الصلبة والسائلة، ومن مصادر التلوث األخرى الناتجـة                 
عن السلوكيات المتخلفة في وسائل استخدام هذه المصادر نتيجة النتشار األمية من جهة والعادات السيئة المتوارثة              

 . من جهة أخرى

ما أن هناك مخاطر كبيرة تنشأ نتيجة الصرف الصناعي إلـى شـبكة المجـاري العامـة أو إلـى األراضـي                      ك
إذ أن مخلفات الصناعات المختلفة تتألف عادة من عناصر ومكونـات كيميائيـة عاليـة السـمية،                 . والمساحات،

 .كبيرةووصول هذه المخلفات إلى مصادر المياه المختلفة قد تتسبب في مخاطر بيئية وصحية 

ويتم التخلص من مياه الصرف الصحي عبر شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق الحضرية مثـل عـدن                  
من أجمـالي   % ٥٣وصنعاء وتعز والحديدة وغيرها من المدن الكبيرة، إال أن هذه الشبكات ال تغطي سوى نسبة              

رف الصحي عبر بيارات أو     م، بينما يتخلص السكان من الص     ١٩٩٩مساكن المناطق الحضرية طبقا إلحصائيات      
 . حفر مكشوفة، أو ببساطة إطالقها في المساحات المفتوحة من شوارع أو مجاري وديان أو غيرها من المساحات

من سكان الريف طبقا لنتائج مسـح المؤشـرات         % ١٧أما وسائل الصرف الصحي اآلمنة فال تتوافر إال لحوالي          
 . م١٩٩٦ونسيف عام المتعددة لصحة الطفل  الذي اجرته منظمة الي

ومع ذلك، فال يزال الكثير من سكان الريف يعتمدون في الحصول على مياه الشرب على المياه السـطحية مثـل                    
المواجل المعتمدة على مياه األمطار والغيول الجارية واآلبار الضحلة واسعة القطر وهي في الغالب مصادر غير                

 . لمرضيةمأمونة صحيا وتنتقل عبرها كثير من الحاالت ا

 :مظاهر تلوث المياه .١٤
% ٧٧اغلب المشاكل الصحية الناجمة عن استخدامات المياه تكمن بين سكان الريف الذين يمثلـون مـا نسـبته                     

ويحظون بأقل نسبة من إمدادات المياه والصرف الصحي المأمون، وتعتمد النسبة األكبر منهم في اسـتخداماتهم                
سطحية، وهي في الغالب غير صالحة لالستخدام وخاصة في الشرب، وعلى           المختلفة للمياه على مصادر المياه ال     

الرغم من حمالت التحصين المختلفة ضد بعض األمراض القاتلة التي لها عالقة باستخدامات المياه مثل التيفويـد                 
د يسـتمر   وشلل األطفال وفيروس الكبد الوبائي، وكذلك انتشار مراكز مكافحة البلهارسيا والمالريا فإن الوضع ق             

على ما هو عليه ما لم تتوافر اإلمدادات الكافية من المياه المأمونة وباإلمدادات الكافية فـي شـبكات الصـرف                    
 . الصحي المأمون

 يبين عدد الحاالت المرضية الناتجة عن بعض األمراض المتعلقة بالمياه ) ٩-٣( جدول رقم 
 م٢٠٠٠ م١٩٩٩ م١٩٩٨ األمراض م
 ٨٢٨٧ ١١٤٧٤ ٧٨١١ التيفويد ١
 ١١٣ ١٣٤٤ -- شلل األطفال ٢
 ٧٣٥١ ١٠٠٦٨ ٥٩٠٩ فريوس الكبد الوبائي ٣
 ١٠ -- -- الكولريا ٤
 ١٧٤٦٩ ٦٦٤٠٥ ٢٤٣٩٧ البلهارسيا ٥
 ٤١١٥٠ ٤٤٧٨٧ ٦٥٦٤١ الدسنتاريا ٦
 ٢٦٨٧١٣ ٣٩٠١٣٤ ٣٠٤٥٧١ االسهاالت ٧
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 م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام : المصدر

حصول على المياه النقية مسألة صعبة للغاية، حيث لم تتوافر اإلمدادات الكافية للميـاه                 و مازالت القدرة على ال    
وال لشبكات الصرف   الصحي، بل وتزداد المشكلة يوما بعد يوم نتيجة التزايد السكاني الذي يرافقه زيادة الطلب                   

تمثل مخاطر صحية جسـيمة علـى       على المياه، وأكثر المشاكل المسببة لتلوث المياه هي المخلفات البشرية التي            
 .الكثيرين الذين يضطرون إلى استخدام المياه غير المعالجة ومن الغيول والبرك خاصة في األرياف

من سكان المناطق الحضرية، بينما يعتمد اغلب سـكان         % ٤٤و تغطي خدمات الصرف الصحي في اليمن حوالي       
منهم % ١٠المخلفات اآلدمية، في حين يستخدم اقل من        الريف على وسائل غير آمنة للتخلص من المياه العادمة و         

ومن خالل الدراسات والتحاليل التي أجريت لعينات مياه أخذت من  أبار منطقة الروضة              . وسائل صرف صحي  
بصنعاء الواقعة بالقرب من برك المعالجة لمياه الصرف الصحي تبين أنها تحتوي علي مسـتويات عاليـة مـن                   

لنترات والفوسفات، مما يشير بصوره أكيدة إلى تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب الميـاه              التلوث البكتيرولوجي وا  
 .العادمة والملوثة من برك المجاري غير المعالجة إلى األحواض الجوفية

كما تتعرض اآلبار في وسط المدينة للتلوث نتيجة لقربها من البيارات  المنزلية للمياه العادمة والملوثـة وتكمـن                   
 تلوث األحواض الجوفية في أنها  ليس لها القدرة الذاتية على التنظيف، وبالتالي فان أصـابتها بـالتلوث                   خطورة

 . يجعل تنظيفها صعبا وباهظ التكاليف

كما يعاني حوض حضرموت الذي يعتبر من احتياطيات البالد من الموارد المائية الجوفية من إعادة المياه العادمة                 
إلى باطن األرض، مما يهدد مستقبالً بتلوث هذا الحوض وحرمان المنطقة والـبالد مـن               المصاحبة النتاج النفط    

 .استعمال هذه المياه اقتصاديا


