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 المخلفات -٤
 -:خملفات مياه الصرف الصحي والوضع احلايل يف اجلمهورية  -١-٤

 محافظه بما فيها أمانة العاصمة، ويمثـل        ٢٠تتألف المستوطنات البشرية في الجمهورية اليمنية من        
 . من أجمالي سكان الجمهورية% ٧٣,٧كما تمثل نسبة الريف % ٢٦,٣الحضر  نسبة 

رية اليمنية بعض المدن الرئيسية بشكل جزئي، وهـي         وتغطي شبكات الصرف الصحي في الجمهو     
من سكان الحضر، حيث ال توجـد شـبكات         % ٥٢,٦٥من سكان الجمهورية، و     % ١٢,١٦تغطي ما نسبته    

من سكان الجمهورية   % ٢٨,٩١وتغطي حفر الصرف الصحي المغلقة ما نسبته        .  صرف صحي في األرياف   
أما الحفر المكشوفة فتغطي مـا نسـبته        %. ٢٦,١٨ى  من سكان الحضر بينما تصل في الريف إل       % ٣٨,٠٢و

 .من سكان الريف% ٣٣,٧٥من سكان الحضر و% ٦,٩٩من سكان الجمهورية و% ٢٧,٥٧

ومن المالحظ بشكل عام ان  هناك نسبة كبيرة من سكان الجمهورية  ليس لديهم أي وسيلة للصرف                  
في الحضر و   % ٢,٣٢ هذه النسبة إلى     من اجمالي السكان، حيث تصل    % ٣١,٣٣ حوالي   الصحي وهي تمثل    

 .في الريف% ٤٠,٠٤

ويتبين مما تقدم ذكره أن نسبة عالية من السكان في اليمن ليس لديهم وسيلة صرف صـحي آمنـة                   
للتخلص من المخلفات المنزلية، وهذا بدوره يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل البيئية والصحية مثل تلوث                

دي إلى تلوث الهواء من جراء انبعاث الغازات الضـارة مـن            ؤاه الجوفية، كما ي   البحار والتربة ومصادر المي   
انتشار األمـراض المختلفـة مثـل       يتسبب في   و الحفر المكشوفة او من مياه الصرف الصحي دون معالجة،        

 لهذا نوصـي بتـوفير الـدعم الـالزم         . وغيرها. …اإلسهاالت والطفيليات المعوية والبلهارسيا والدسنتاريا      
للمؤسسات المحلية العاملة في مجال الصرف الصحي، من اجل الوصول الى التصريف اآلمن للمياه العادمـة           
من خالل التوسع في شبكات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، واالستخدام األمثل لمخرجـات محطـات          

 .المعالجة بحسب المواصفات الخاصة بذلك

في نسب السكان في الريف والحضر علـى مسـتوى          التفاوت الكبير   )  ١-٤(ويوضح الجدول رقم    
 .المحافظات الحاصلين على صرف صحي مأمون
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يبين نسب السكان في الريف والحضر على مستوى المحافظات والحاصلين على صرف ) ١-٤(جدول رقم 
 صحي مأمون

نسبة سكان الحضر   المحافظة (%)ي السكان الذين يحصلون على صرف صح
 (%) 

نسبة سكان الريف 
 ريف حضر (%) 

 * ٢٤,٩ ٠ ١٠٠ األمانة
 ١,٣ ٨,٤ ٩٤,١ ٥,٩ صنعاء
 ١,٨ ٧٨,٥ ٨,٧ ٩١,٣ عدن
 ١,٢ ٦١,٢ ٨١,٦ ١٨,٤ تعز
 ٠,٦ ٣٢,٤ ٦٥,٤ ٣٤,٦ الحديده
 ١,٦ ٦٨,٩ ٩٤,٧ ٥,٣ لحج
 ١,٣ ٤١,٨ ٨٧,٢ ١٢,٨ إب
 ٣,٣ ٥٣,٤ ٨١,٥ ١٨,٥ أبين
 ٠,٦ ٧٥,٦ ٩٨,٥ ١٠,٥ ذمار
 ٣,١ ١٨,٦ ٨٩,٣ ١٠,٧ شبوة
 ٠,٩ ١٥,٣ ٩١,٢ ٨,٨ حجه
 ١,٢ ٢٢,٧ ٨٣,٤ ١٦,٧ البيضاء
 ٢,٢ ٤١,٢ ٦٦,٨ ٣٣,٢ حضرموت
 ٠,٨ ٦,٩ ٨٨,٢ ١١,٨ صعده
 ١,٢ ٩,٩ ٩٣,١ ٦,٩ المحويت
 ٢ ٤,٢ ٦٧,٥ ٣٢,٤ المهره
 ٠,٩ ١,٧ ٨٨,٧ ١١,٣ مأرب
 ٠,٩٥ ٠,٧ ٨٣,٥ ١٦,٥ الجوف

 م١٩٩٨التنمية البشرية لعام : مصدرلا

 غير معروف* 

من التغطية  % ١١م بفارق بلغ في الوقت الراهن       ١٩٩٥ التحسن الملحوظ عن عام      على الرغم من  و
من السكان مازالوا يعتمدون في الـتخلص مـن   % ٤٥بشبكة الصرف الصحي العامة إال أن ما نسبته حوالي      

مخلفات المجاري على حفر مغلقة ومكشوفة وغير ذلك من الطرق العشوائية ، وكما نعلم أن أحد أهم ركـائز                   
 البشر هو تأمين اإلمدادات الالزمة بشبكات الصرف الصحي السليم لجميع السكان سواء على مسـتوى                ةميتن

الريف أو الحضر، ذلك أن تأمين توصيل شبكات الصرف الصحي يمثل إخفاء أحد مظاهر التلـوث البيئـي                  
 مدننا اليمنية، باستثناء    السكان، ويرافقه إبراز أهم معالم االزدهار البيئي الذي تفتقر إليه معظم          ا المضر بصحة 

ما توصلنا إليه من تقدم صناعي وتوسع عمراني  ينعكس أثره على االزدهار االقتصـادي  إيجابـاً وعلـى                    
 لكافة جوانـب  ةاالزدهار البيئي سلباً ما لم يؤخذ في االعتبار أساليب حماية البيئة التي يجب أن تكون مصاحب 

 .التطور والتنمية البشرية

على افتقارنا إلى االزدهار البيئي من خالل ما تشهده عواصم المحافظات من انتشار             فاألدلة واضحة   
مياه الصرف الصحي في بعض الشوارع الرئيسية منها، ناهيك عما تعانيه الشوارع الفرعية ومـا يواجهـه                 

 المنظر وانتشار الروائح الكريهة  جراء استفحال هذه  المشاكل يومـا             وءسصحية نتيجة    أضرارالسكان من   
لقد ساند هذا الخلـل وزاد مـن        .تجة عن استخدام طرق غير سليمة في تصريف هذه المخلفات           بعد يوم والنا  

 تصريف المخلفات في بالدنا عوامل النمو السكاني المختلفة الطبيعية، وعمليات االنتقال الداخليـة              وءفجوة س 
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سع السكاني عـن     اخرى، حيث أدت هذه العوامل إلى حدوث فجوة كبيرة بين  التو            إلىبين السكان من منطقه     
طريق النمو السكاني الطبيعي والهجرات السكانية وبين وتأمين متطلباتهم من إمـداداتهم بشـبكات الصـرف       

 وعلى الرغم من الجهود المبذولة والمستمرة من قبل المؤسسـة           .آلمن خاصة على مستوى الحضر    ا الصحي
كافة التجمعات السكانية إال أنهـا      العامة للمياه والصرف الصحي في توصيل شبكات الصرف الصحي األمن ل          

تواجه عجزاً نتيجة استمرار التوسع السكاني، وقلة الموارد المادية، وعدم وضع ضوابط إدارية محددة تعمـل           
 .على تنظيم هذا التوسع العشوائي

وترجع المشاكل البيئية الناتجة عن مخلفات مياه الصرف الصحي باستثناء الزيادة المطردة للسـكان               
 :ملين رئيسيين هماإلى عا

 .ة معالجة مياه الصرف الصحي يمحدود �
 . دم كفاية اإلمدادات بالشبكات العامة لمياه الصرف الصحيع �

 أن نسـبة   ،ومما يزيد حدة المشاكل البيئية الناتجة عن مخلفات مياه الصرف الصحي يوما بعد يـوم     
 حيث يعتمدون فـي     ،رف الصحي اآلمن  من السكان  يعانون من عدم كفاية إمداداتهم بشبكات الص         % ٨٧,٨٤

 وطرق صرف أخرى غيـر آمنـة        ،التخلص من مخلفات مياه الصرف الصحي على حفر مغلقة أو مكشوفة          
تصريف مخلفـات   في  نجد أن أنظمة الصرف المتبعة      )٢-٤(سواء في الريف أو الحضر، وفي الجدول رقم         

ى مستوى الجمهورية وبين سـكان      مياه المجاري تدل دالله واضحة على تدني مستوى التصريف الصحي عل          
 .الريف والحضر 
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يبين التوزيع العددي والنسبي للمساكن واألفراد حسب وسيلة الصرف الصحي في  ) ٢-٤( جدول رقم 
 م٢٠٠٠الحضر والريف وعلى مستوى الجمهورية لعام 

 على مستوى اجلمهورية %الريف %احلضر
 وسيلة الصرف الصحي

 األفراد المساكن فرادألا املساكن األفراد املساكن

 ١٢,١٦ ١٢,٣٣ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥٢,٦٥ ٥٣,٥٤ شبكة عامة

 ٢٨,٩١ ٢٦,٦٤ ٢٦,١٨ ٢٣,٥٣ ٣٨,٠٢ ٣٧,٠٥ حفرة مغلقة

 ٢٧,٥٧ ٢٦,٧٧ ٣٣,٧٥ ٣٢,٨١ ٦,٩٩ ٦,٥٩ حفرة مكشوفة

 ٣١,٣٣ ٣٤,٢٣ ٤٠,٠٤ ٤٣,٦٣ ٢,٣٢ ٢,٨٠ ال يوجد

 ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٠,٠٣ ٠,٠٢ ٠,٠٢ غري مبني

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اإلمجايل
 م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام : المصدر

 في الجدول السابق فقد تبين أن نسبة وسيلة الصرف الصحي للشبكة العامة حوالي              ما ورد بناء على   
ال ( نوع وسيلة الصرف الصحي      أنعلى مستوى الحضر ، بينما هذه الخدمة ال توجد في الريف، غير             % ٥٣
و تعتمد كثير من المنازل والمنشآت التجارية المختلفة التي ال تحظـى            . في الريف % ٤٣ تقدر حوالي ) يوجد

 وطرق صرف أخرى للتخلص من مخلفاتها، حيث نتج عن اسـتخدام            اراتيببالصرف الصحي اآلمن بعمل     
هذه الطرق انتشار وطفح مياه الصرف الصحي على سطح األرض بسبب عدم القدرة على اسـتيعاب هـذه                  

 المنظر وانتشار الروائح الكريهة، كما      وء وصحية خطيرة تكمن في س     ة، مما جلب أضراراً اجتماعي    المخلفات
تعتبر من أهم مصادر التلوث العضوي المؤدية إلى انتشار األمراض المعدية ذات العالقة المباشرة بالسـكان                

 .روفة بين السكان مثل التيفويد والمالريا ومرض الفيروس الكبدي وغيرها من الحاالت المرضية المع

الحفر على  اً اعتماد كثير من المنشآت الصناعية المختلفة في تصريف مخلفاتها           وءومما زاد األمر س   
الذي يرتبط بالشبكة العامة دون      باستثناء  مصنع الغزل والنسيج       ةالمكشوفة والمغلقة وبدون أدنى معالجه أولي     

ر وأماكن غسل وتغيير زيوت السيارات التـي ال         معالجة،  كما تمثل معظم المرافق الصحية ومعامل التصوي        
ترتبط بالشبكة العامة مصدراً من أهم مصادر التلوث الكيمائي التي تؤثر بشكل غير مباشـر علـى صـحة                   
اإلنسان من خالل تغير الخواص الطبيعية للتربة، وتغير الخواص الطبيعية لمياه الشرب بسبب تسربها إلـى                

 .ا يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية طبقات األرض مع مرور الزمن، مم

 -:حمدودية معاجلة مياه الصرف الصحي -٢ -١-١-٤
يتركز االهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحي في الحضر دون الريـف، وذلـك بسـبب التوسـع                 

) بـرك أكسـده   ( ويتمثل ذلك في إقامة محطات المعالجـة الطبيعيـة           ،العمراني والنمو االقتصادي والتنموي   
عدن، وتعز، والحد يده، وذمار ومحافظة البيضاء  باستثناء محافظة إب التـي             ونعاء،  والمطبق في كل من ص    

إال أنه لألسف الشديد الزالت هذه المحطات تعاني من كميات الصرف التـي             . تستخدم نظام معالجة ميكانيكية   
راث  ممـا  تفوق طاقتها، مما يؤدي إلى تسرب الفائض إلى أماكن مفتوحة، حيث يستخدمها الفالحون دون اكت           

وبالنسبة للمناطق الساحلية كما هو الحال في عدن والحد يـده فثلثـا             . يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية     
الكميه تفيض إلى البحر مما يتسبب في تلوث البيئة البحرية الساحلية، اما في المكال فيتم ضخ المياه العادمـة                   

و لقد ساعدت طرق المعالجة المسـتخدمة       . ونصف تقريبا مباشرة دون معالجة الى البحر على بعد كيلو متر          
 وضع مخلفات مياه الصرف الصحي ضمن المياه المقبولة والقريبة من المقاييس الوطنية للمياه العادمـة                على

ارات وطرق الصرف األخرى من قبل معظم المصـانع         يو مياه الصرف الصحي، كما  تستخدم ب       أالصناعية  
لغزل والنسيج الذي يرتبط بالشبكة العامة مصرفة مخلفاتها إليها دون أي معالجـه             المختلفة  باستثناء  مصنع ا     

 .تذكر
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 يوضح كفاءة  محطات المعالجة المستخدمة  ) ٣-٤(الجدول رقم 

المقاييس  معالجة طبيعية  ميكانيكيةةمعالج المياه العادمة الوحدة البند
 الوطنية

نسبة امتصاص األكسـجين    
 BODالحيوي 

 ٥٠ ٤٥ ٦٠ ٨٠٠ لتر/ملجم 

نسبة امتصاص األكسـجين    
 CODالكيميائي

 ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٨٠ ١٨٥٠ لتر/ملجم 

 ٩,٥-٥،٥ ٨,١ ٨,٠٢ ٧,٧ لتر/ملجم  pHاألس الهيدروجيني 
 ٤٥ ٣٠ ٣٢ -- درجه مئويه C0درجة الحرارة العظمى
 ٥٠٠ ١١٠ ٢٢٠ ٦٠٠ لتر/ملجم  TSSالمواد العالقة الصلبة 
 ٢٠٠٠ ١٣٠٠ ١٤٠٠ ٣٦٠٠ لتر/م ملج TDSالمواد الذائبة الكلية 

NH3  ٥٠ ٦٠ ١٢٠ لتر/ملجم  
 ١٠٠/القولونيات البرازيـة    

 ملي لتر
 ١٠٠/عدد

 ملي لتر
٢٠٠ ٣ ٤٠ ١٢ 

الوضع البيئي ومستقبل البيئة في الجمهورية اليمنية، وثائق ندوة البيئة التي أقامها المجلس االستشاري بالتعاون مع مجلس حماية البيئة شهر : المصدر 
 . م ١٩٩٨ –مارس 

 :املخلفات املرتلية الصلبة -٢-٤
نظراً للنمو الحضري المتزايد في المدن اليمنية الرئيسية بمعدالت عالية نسبيا، ونظرا لالستهالك الكبير فـي                
المواد الغذائية   فان كمية المخلفات المنزلية تزداد باستمرار وتتنوع مكوناتها دون أي فـرز أو معالجـة ،                    

عكس سلباً على البيئة وعلى الصحة العامة، وتشير البيانات إلى أن كمية المخلفـات فـي معظـم                  وغالباً ما تن  
 .م ٢٠٠٠ طن لعام ١،٢٦٦،٠٨٤مراكز المحافظات  تقدر بحوالي

 
 

وعدن وتعز أكبر المدن المزدحمة بالسكان و       وتعتبر المدن الرئيسية وعلى رأسها العاصمة صنعاء،      
بحوالي طن، وتشكل هذه المخلفـات بـؤراً لتوالـد           ٩٧٠،٤٦١ن الرئيسية   في هذه المد  تقدر كمية المخلفات    

 تأثيرها  السلبي على المظهر العام للمدينة، وسوف ترتفـع           إلى باإلضافة   ،الحشرات الناقلة لألمراض المعدية   
 .معدالت تراكم القمامة سنوياً ما لم يتم تحسين الخدمات الخاصة بجمع وتصريف القمامة
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 م٢٠٠٠يبين كمية المخلفات المنزلية في مراكز المحافظات الرئيسية لعام )  ٤-٤(جدول رقم 
 عدد مقالب القمامة سنة/كميات المخلفات طن المدينة

+ أمانة العاصمة 
 عمران+ صنعاء 

١ ٥٨٥٥٧٣ 

 ١ ٢٤٠٨٨٨ عدن
 ١ ١٤٤٠٠٠ تعز

 ١ ٧٦٢٠٢ الحديدة
  مشترك مع عدن١ ٩٠٠٠ لحج
 ١ ٥٤٠٠ اب
 ١ ٩٨١٦ ابين
 ١ ١٥٢٦١ ذمار
 ١ ٥٤٩٠ شبوة
 ال يوجد ٢٥٥٥٠ حجة

 ١  بياناتال تتوفر البيضاء
 ١ ٩٦٧٩٢ حضرموت

 ١ ٢٠١٤٤ صعدة 
 ١  بياناتال تتوفر المحويت
 ١ ٣٧٤٤ المهرة
 ١ ٢٨٠٨٠ مأرب
 ال يوجد  بياناتال تتوفر الجوف
 اليوجد ١٤٤ الضالع
 ١٤ ١٢٦٦٠٨٤ االجمالي

 م٢٠٠٠كتاب اإلحصاء السنوي لعام : المصدر

ن معظم كميات القمامة ترمى دون أي معالجة أو فرز وبشكل مكشوف، حيـث تكـون عرضـة                  إ 
للحيوانات الضالة ومرتعا لتكاثر البعوض والحشرات والقوارض، باستثناء بعض عمليات الطمـر والحـرق              

 .ؤدي إلى أضرار خطيرة على الصحة والبيئةتلتي بدورها االعشوائي و

جل البحث عن بعـض المـواد مثـل         أالمحليين من   السكان   قبل بعض    كما انه يتم نبش القمامة من     
البالستيك والمعادن وغيرها ولكنهم يتعرضون لألخطار الناتجة عن مثل هـذه العمليـات، نظـرا ألن هـذه                  

 المخلفات الصناعية فيتم تصريف معظمها بطريقة       أما. المخلفات مختلطة مع المخلفات الطبية الخطرة وغيرها      
 . دنى الضوابط الخاصة بهذه المخلفاتعشوائية دون اتباع أ

 -:وضع المخلفات الصلبة في الجمهورية اليمنية رحات معالجةمقت

 .التوسع في تنظيم عمليات جمع القمامة وتوفير وسائل النقل المختلفة 
 .زيادة عدد العاملين في مجال جمع ونقل القمامة 
مة واالستفادة من هـذه المـواد       عمل بعض المشاريع النموذجية الخاصة بنقل وجمع وفرز القما         

 .المفروزة
 .العمل على فرز المخلفات الطبية والصناعية من المخلفات المنزلية 
 .تدريب العاملين في مجال النظافة والمقالب وعلى عمليات التدوير وإعادة االستخدام 
ات الخاصة  العمل على تقييم المقالب الحالية واختيار المقالب الجديدة ضمن المواصفات واإلرشاد           
 .بها
 .العمل على إغالق المقالب الواقعة في األودية 

 
 



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 املخلفات: الفصل الرابع 

٣٧

 -:المبذولة في مجال النظافة والمخلفات الصلبةالجهود 
لقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة األشغال العامة والتطوير الحضري على االهتمـام بموضـوع               

إصدار القرارات الجمهورية والقـوانين     القمامة المنزلية والتجارية في عموم المحافظات اليمنية، حيث قامت ب         
 -:الخاصة بذلك مثل 

 . بشان إنشاء  صناديق نظافة وتحسين المدن اليمنية١٩٩٩ لسنة ٢٠ القرار الجمهوري رقم  .١
 بشان النظافة العامة، الذي  يهدف إلى تحقيق مبدأ الالمركزية في أعمال             ١٩٩٩ لسنة   ٤٠ قانون رقم    .٢

ات تنفيذ أعمالها ووضع خطط عامة للنظافة فـي نطـاق الوحـدة             النظافة وتنظيمها، وتبسيط إجراء   
 .اإلدارية

 .بشأن الالئحة التنفيذية لقانون صناديق  النظافة وتحسين المدن( ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم .٣
 . بشان ٢٠٠٠ لسنة ٤ قانون السلطة المحلية رقم  .٤
ون السلطة المحلية بهذه التشـريعات        بشأن الالئحة التنفيذية لقان    ٢٠٠٠ لسنة   ٢٦٩قرار جمهوري رقم     .٥

فقد قامت األجهزة المعنية بالنظافة  وعلى رأسها أمانة العاصمة  والمجالس المحلية بحمالت نظافـة                
 وعلى الرغم من عدم شموليتها إال أن النظافة بدأت          ،المدن اليمنية ونقلها الى المقالب مع استمراريتها      

 .وعلى رأسها أمانة العاصمة وعدنغلب المدن اليمنية أتظهر بشكل جيد في 
وعلى الرغم من الجهود التي تبدل من قبل الحكومة إال أن المدن الرئيسية مازالت تعاني من تـدني                  
مستوى النظافة، لقلة اإلمكانيات المالية والفنية الالزمة للتشغيل وتغطية التكاليف، ففي أنسب الظـروف يـتم                

وعليه نوصي الدولـة بـدعم صـناديق النظافـة          .صلبة يومياً من المخلفات ال   % ٦٠جمع وتصريف حوالي    
 .جل استمرار عملية النظافة وجمع المخلفات بشكل افضلأوالعاملين في هذا المجال من 

 :املخلفات اخلطرة -٣-٤
تعد المخلفات الخطرة مشكلة ذات خطورة كبيرة، فهي الناتجة من أنشطة الرعاية الطبية واألنشـطة       

ويمثل حجم المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات كمية ال يستهان بهـا يـتم              . ةالصناعية والزيوت العادم  
 . التخلص منها إلى مقالب القمامة

. وتجدر اإلشارة إلى انه خالل فترة التسعينيات تضاعف عدد المستشفيات والمرافق الطبية األخرى            
 وهي ناتجـة عـن عنـابر المرضـى          وتشكل مخلفات المستشفيات خطراً كبيراً على البيئة والصحة العامة،        

 ويقـدر حجـم     .وحجرات العمليات والغيارات والمعامل، حيث تحتوي على مواد خطيرة مسببة لألمـراض           
م  ١٩٩٦في الشهر لعـام     /  كيلو جرام  ٢٠٢٨٢١المخلفات الناتجة من بعض المستشفيات في  اليمن ما يقارب           

 وعلى الرغم من وجود محارق خاصـة        .م١٩٩٦لبيئة عام   طبقاً للدراسة التي قامت بها الهيئة العامة لحماية ا        
بالمخلفات الخطرة في بعض المستشفيات في الجمهورية إال أنها ال تستعمل، نظراً لعدم وجود الكادر المؤهل                

حيـث ان   .لتشغيلها، أو بسبب اإلهمال الناتج عن عدم الوعي بما تشكله هده المخلفات من خطورة على البيئة               
 تعتبر بدائية ألن اغلبها يفتقر إلى  المواصفات الدولية لمحارق المخلفات الخطرة، وعليـه               مثل هذه المحارق  

 .يجب االهتمام بهذا الموضوع وبحسب المواصفات الخاصة بذلك

كما يجب على الجهات المنتجة للمخلفات الطبية ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للتخلص مـن هـذه             
لمخلفات الخطرة، والتخلص منها بطريقة آمنة، وضرورة تدريب الكـادر        لفرز ا  آليةالمخلفات من خالل عمل     

والعمل على إيجاد محارق خاصة للمخلفات الطبيـة بحسـب          . المعنى بهذه المخلفات لكي يجيد التعامل معها      
المواصفات الخاصة بها، وإلزام المستشفيات بدفن المخلفات الجراحية واألعضاء البشرية في أماكن خاصـة،              

رق المخلفات بطريقة مكشوفة، حيث ينتج عنها غازات خطرة جدا منها غاز الديوكسين الذي صـنف                ومنع ح 
 . خطر الغازات على الصحة العامةأ ضمنفي اتفاقية المواد العضوية الثابتة 

م إلى خارج الوطن    ١٩٩٦ لعام   اً طن ٢٦٢وبالنسبة للمبيدات منتهية الصالحية، فقد تم تصدير حوالي         
 الدولية بموجب شـروط     )الفاو ( المتحدة لألمم األغذية والزراعة ة الزراعة والري ومنظمة     بالتنسيق مع وزار  

اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة، والتخلص منها عبر الحدود،  وذلك بعد انضـمام                  
الجمهورية اليمنية التفاقية بازل  ، كما تم تصدير كمية من معدن الرصاص المنتهي الصالحية والناتج مـن                  
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م ، وأخـرى تقـدر      ٢٠٠٠ – ٩٩ طن وذلـك عـام       ١٢,٥٠٠ السيارات والتي تقدر بحوالي      تفريغ بطاريات 
 . طن تم تصديرها مؤخراً إلى خارج الوطن ٢٠,٠٠٠بحوالي

 وعلـى   ،كما نود اإلشارة الى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة             
 وعليه  .لص من المبيدات التالفة والمنتهية، وكذلك عملية تداولها       جل التخ أرأسها الهيئة العامة لحماية البيئة من       

 ٢٠٠٢ لسنة   ١٠ والئحته التنفيذية رقم     ١٩٩٩لسنة  ٢٥فقد تم إصدار قانون تداول مبيدات اآلفات النباتية رقم          
 وتشكيل لجنة وطنية من الجهات المختلفة بما فيها الجانب الشعبي لمتابعة تنفيذ هذا القـانون وإعـداد دليـل                  

  . وهذه اللجنة مستمرة في أعمالها بشكل دوري وبانتظام،تسجيل وتداول المبيدات

ي ت طن بناء على الدراسة ال     ٣٥٠٠أما المخلفات الناتجة من األنشطة الصناعية والتي تقدر بحوالي          
ـ         ١٩٩٠قام بها مجلس حماية البيئة سابقاً عام         ات م فان معظمها ناتجة من مخلفات مصانع اإلسفنج، والبطاري

ونوصي بعمل مسـوحات حديثـة   . والدباغة ، وصناعة المنسوجات ومصانع األسمنت والمخلفات البالستيكية      
 وسوف يتم ذلك من خالل التنسيق مع سكرتارية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبـر               ،عن المخلفات الصناعية  

لكيفية الـتخلص مـن المخلفـات        حيث ان الهيئة العامة لحماية البيئة تقوم بإعداد استراتيجية وطنية            ،الحدود
 أولوياتالخطرة بالجمهورية اليمنية وذلك بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، وهذا الموضوع يعتبر من               

 .عمل الهيئة خالل الفترة القادمة وذلك لحماية البيئة اليمنية من هذه المخلفات الخطرة 

 فهي كذلك   ، ومعامل التصوير والتكرير   ،العادمةوبقية المخلفات الخطرة تتمثل في مخلفات الزيوت        
تشكل أحد المخاطر البيئية الحادة في البالد، ويجب االهتمام بها ومراقبتها بشكل منتظم من خالل التنسيق مع                 

 أو  ، او وزارة التمـوين والصـناعة      ،الجهات المعنية بالرقابة الصناعية سواء كانت وزارة األشغال العامـة         
عداد آلية متكاملة للرصد والمراقبة البيئية وبإشراك جميـع         إالعامة لحماية البيئة تقوم ب    غيرها، حيث ان الهيئة     

 وبذلك سوف تتم عملية رصد هذه المخلفـات         ،الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة        
 الخطرة بشكل افضل

 :املخلفات الغازية -٤-٤
األنشطة اآلدمية، منها المصادر الثابتة مثل المنشـآت        إن أهم مصادر تلوث الهواء ترجع أساساً إلى         

وتعمـل معظـم    . والمصادر المتحركة مثل وسائل النقل والمواصـالت      . الصناعية ومحطات توليد الكهرباء   
 وتنبعـث مـن المنشـآت       .دي إلى تلوث الهواء   ؤمحطات توليد الكهرباء في اليمن بالمازوت والسوالر مما ي        

 ومصـانع   ، ومصانع الطوب  ، ومصانع إنتاج اإلسفلت   ،ت والمصافي البترولية  الصناعية مثل مصانع  األسمن    
وينتج .  من ملوثات الهواء     ةوغيرها كميات كبير  …  ووحدات معالجة المياه العادمة      ، ومقالب القمامة  ،الدباغة

 عن احتراق وقود السيارات 

سـيد الكربـون     وغاز الكبريـت وأول أك     ،الجسيمات العالقة بالجو  : الكثير من ملوثات الهواء مثل    
، باإلضـافة إلـى   اً محجـر ١٥وجد من في الجبال المحيطة بصنعاء  أكثـر مـن   يكما  . وأكسيد النيتروجين 

 .الكسارات مما يزيد الوضع سوءاً الفتقار هذه المنشآت إلى وسائل التحكم في انبعاث ملوثات الهواء

 :الالزمة للحد من تلوث الهواءاإلجراءات 

 . عن وسائل النقل المختلفة في المدن اليمنيةإعداد نظام لجمع المعلومات 

 .االستمرار في سفلتة الطرق الفرعية وبشكل مكثف 

 . تلوث الهواء في المدن اليمنيةاتتحسين مواصفات الوقود بحسب مواصف 

 .تشجيع استعمال الغاز المسال في وقود المركبات المختلفة 

المزود بالرصاص ونسبة قليلة تعتمد علـى        ألف مركبة تسير بالجازولين      ٣٥٠كما توجد أكثر من     
بحسب فروع شركة   ) المباعة( كمية المواد النفطية المستهلكة     ) ٦-٤،  ٥-٤( وضح الجدوالن رقم    يو. الديزل

تقـديرات ملوثـات الهـواء    ) ٨-٧،٤-٤( وضح الجدوالن رقم يكما  . م٢٠٠٠م،  ١٩٩٩النفط اليمنية لعامي    
 . وقودالناتجة عن احتراق هذه الكميات من ال
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 م١٩٩٩بحسب فروع شركة النفط اليمنية لعام ) المباعة( يبين كمية المواد النفطية المستهلكة ) ٥-٤( جدول رقم 

)طن(زيوت )طن(شحوم )طن م(غاز سائل  )ل(مازوت  )ل(ترباين  )ل(كريوسني  )ل(ديزل  )ل(برتين  احملافظة

 ٥١٧,٤٨ ١,٠٧ ٤٦٣٥,٩١ ٣١١٨٦٣٢٥٧ ٩٠٣٧٨٥٣ ٦٣٦٣٥٤٣٧ ٣٠٧٣٠٦٨٧٤ ٢١٧٠٠٧٠٤٩ احلديدة

 ٤٦٨,٢٥ ٢,٢ ٢١٦٩٦,٥٥ ٣١٢٨٥١٣٨٤ ١٣٣٤٨١٢٨ ١١٩٠٤٧٧٦ ١٩٠٥٧٤٩٩٣ ١٧٠٣٢٩٣٤١ عدن

 ٨٧٧,١٧ ٠,٤٦ ٥٨٢٣,٠٧ ٠ ٠ ٣٥٦٢٨٩٥ ١٥٤٩٨٥٣١٦ ٢٨٥٣٨٧٦٠٠ االمانة

 ٤٦٠,٩٤ ٢١,٤٧ ٥٠١٧,٢٠ ٣٤٩٩٢١٦٠ ٢١٦٤٣٣٣٠ ٧٧٤٣٥٤٣ ٢٠٠٣١٤٢٥٣ ١٢٢٨٩١٢٩١ حضرموت

 - - - ٣٣٣١٦٦٣١٧ ٠ ٣٦٦٢٩٢٢ ٢٤١٢٥٠٧٣ ١٨٥٧١٢٨٢ املخا

 ٥٠٠,٤٧ ٤,٦٩ ٣,٩٠ ١٧٤١٢٦٥٠ ٦٩٣٥٢٦٣ ٢١٦٨٠٦٨٥ ١٣٨٦٦٠٥١٠ ١٢٨٦٣٧٦٦٨ تعز

 ٤٧٢,٢٨ ٠,٣ ٩٣٨٩,٤٢ ٠ ٠ ٨٠٢٦٢١٧ ١٣١٣٧٠٧٤٠ ٦٨٧٥١٥٧٣ صنعاء

 ٢٨٢,٤٨ ١,٤٦ ١٣٩٣٣,٦٩ ٠ ٠ ٧٤٣٥٥٠٤ ١١١٢٣٩٦٨٤ ١٠٩٢٦٨٧٥٤ ذمار

 ٩٩,١٢ ٠,٧١ ١٣٤,٣٢ ٠ ٠ ٨٩٨٦٤٠٧ ٣٩٧٢١٠٣٧ ٦٧٩٦٦٦٠١ إب

 ٧٢,٢ ٠,٣٦ ٤١٤٧,٨٣ ٥٠٤٢٢٨٢٠ ٠ ١٩٥٤٣٣ ٧٣٢٥٣٥٦٠ ٣٦٧١٣١٦٠ مأرب

 ٢٩٧,٨٤ ٠,٠٥ ١١٣٩٣,٩٥ ٠ ٠ ٣٣٤٧٩٩٧ ٦٤٨٠٧٥٩٤ ٥٣٥٨٩٦٤٣ صعدة

 ١٥,٧٦ ٠ ١٦٣٢,١٧ ٠ ٢٨١٤٤٠ ١٩٦٩٥٢ ٢١٧٣٢٢٢٨ ٨٦٢٧٢١٤ املهرة
 احلديده تشمل احلديدة وحجه

  عدن تشمل عدن وحلج والضالع وأبني
  حمافظة صنعاء وعمران واحملويتصنعاء تشمل 

  حضرموت تشمل حضرموت وشبوه
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 م٢٠٠٠بحسب فروع شركة النفط اليمنية لعام ) المباعة( يبين كمية المواد النفطية المستهلكة ) ٦-٤(جدول رقم 

)طن(زيوت )طن(شحوم )طن م(غاز سائل  )ل(مازوت  )ل(ترباين  )ل(كريوسني  )ل(ديزل  )ل(برتين  احملافظة

 ٤٣٢,٣٩ ٢,٢٨ ٢٧١,٩٧ ٣٢٩٤٩١٢٦٣ ١٢٨٣٥٠٢١ ٦٥٥٣٢٢٩٤ ٣٤٢٤٩٢٦٠٠ ٢٢٥٩٩٠٤٤٦ احلديدة

 ٣٣١,٦٨ ١,١١ ٥٧٤,٨٤ ٣٣٠١٤٣٤٠٨ ٢٠٨١٣٧٣٣ ١٠٥٥٧٢٤٧ ٢٢١٢٦٠٠٧٦ ١٦٨٨٨٩١٦٨ عدن

 ٨١٦,٨٤ ١,٨٧ ٣١٨٢,٠٤ ٠ ٠ ٢٤٧٢٧٧٧ ١٥٧٠٣٠٦٥١ ٢٧٢٩٠٨٧٧٣ االمانة

 ٤٥١,٤٧ ٦,٧٧ ٧٠٤,٧٢ ٢٧٠٤٧٣٤٢ ٢٨٧٣٥٠١٠ ٧٣٣٢٣٣٣ ٢٥٣٦٠٣٤٥٤ ١٢٤٤٧٩٢٨٧حضرموت

 ٠ ٠ ٠ ٣٢٠٥١٠٧٣٨ ٠ ٣٣٢٦٣١٣ ٢٤٣٦٤٥٠٢ ١٧٦٦٢٣٠١ املخا

 ٢٣,٦٤ ٧,٠٨ ١١,٩٧ ٤٤١٥٧٠ ٥٧٤٧٧٠٣ ٢٢١٧٢١٦٤ ١٧٤٤١٦٤٣٠ ١٣٠٠٨٩٥٧١ تعز

 ٤٦٧,٩١ ٠,٣٥ ٧٤٦,٥٥ ٠ ٠ ٧٥٥٣٤٤٠ ١٥٤٤٥٢٨٦٠ ١٢٤٩٧١٧٥١ صنعاء

 ٥٦٥,٠٩ ٣,٢٤ ١٩٥٢,١٥ ٠ ٠ ٦٤٧٧٣٤٢ ١٢٢٢١٩٣٤٣ ١١٢٩٤٤١٨١ ذمار

 ٧٦,٠٤ ١,٣٨ ٩٧,٧٣ ٠ ٠ ٨١٤٢٨٩٦ ٤٨٨٠٦١٦٢ ٧١٧٥١٧٦٨ إب

 ١٥٢,١ ٠ ٥٠٦,٥٨ ٥٠٨٢٨٢٤٠ ٠ ١٥٣٤٣٥ ٨٨٢١٤٧٧٠ ٣٦٦١٣٦٧٥ مأرب

 ٣٦٣,٨٧ ٠ ٢١١٧,٠٩ ٠ ٠ ٣٤٧٣٤٩٩ ٧٩٥١٤٧٥٩ ٥٣٦٢٥١٧١ صعدة

 ٣٩,٩٦ ٠,٧٢ ٢٨٧,٠٥ ٠ ٢٧٩٩٩ ٦٨٩٨٦٧ ٢٢٩٧٨٣٧٥ ٩٥٩٤١٣٣ املهرة
 احلديده تشمل احلديدة وحجه

   عدن وحلج والضالع وأبنيعدن تشمل
  صنعاء تشمل حمافظة صنعاء وعمران واحملويت

  حضرموت تشمل حضرموت وشبوه



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 املخلفات: الفصل الرابع 

٤٢

 
 )طن (١٩٩٩يبين كمية الملوثات المنبعثة عن احتراق الديزل والبنزين المستهلك لعام ) ٧-٤( جدول رقم 

يد االلدهيدات المحافظة أول أآس
 الكربون

 الجزيئات الدقيقة األحماض العضوية أآسيد الكبريت نأآسيد النيتروجي الهدر وآربونات

 4,086.83 1,147.45 1,498.94 8,478.17 5,529.92 8,180.32 379.18 الحديدة
 2,754.05 786.89 1,102.12 7,453.91 7,194.28 48,212.71 310.45 عدن

 2,445.35 710.43 1,057.86 8,118.04 9,375.56 79,597.48 322.97 األمانة
 2,816.20 800.15 1,096.69 7,048.84 6,214.51 35,237.37 299.36 رموتحض
 344.45 98.18 136.23 901.72 838.95 5,280.80 37.86 المخا
 2,010.41 574.79 807.07 5,489.30 5,347.47 36,373.71 228.14 تعز

 1,830.35 519.07 706.21 4,456.98 3,791.38 19,852.55 190.65 صنعاء
 1,621.34 464.04 654.15 4,488.74 4,435.66 30,849.83 185.94 ذمار
 619.47 179.59 265.42 2,008.11 2,278.65 18,976.81 80.29 اب

 1,018.35 288.66 392.00 2,462.53 2,075.15 10,623.54 105.53 مأرب
 930.49 265.51 370.03 2,474.14 2,342.52 15,203.77 103.49 صعدة
 298.94 84.55 113.80 698.86 561.29 2,528.96 30.22 المهرة

 20,776.22 5,919.31 8,200.52 54,079.33 49,985.33 310,917.85 2,274.08 المجموع

 احلديده تشمل احلديدة وحجه
  عدن تشمل عدن وحلج والضالع وأبني

  صنعاء تشمل حمافظة صنعاء وعمران واحملويت
  حضرموت تشمل وحضرموت وشبوه

 
 



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 املخلفات: الفصل الرابع 

٤٣

 )طن(م ٢٠٠٠يبين كمية الملوثات المنبعثة عن احتراق الديزل والبنزين المستهلك لعام ) ٧-٤(  رقم جدول
 الجزيئات الدقيقة األحماض العضوية أآسيد الكبريت أآسيد النيتروجين الهدر وآربونات أول أآسيد الكربون االلدهيدات المحافظة
 5,026.57 1,429.69 1,967.72 12,775.39 11,478.77 67,654.96 540.45 الحديدة
 3,794.76 1,078.45 1,479.53 9,531.48 8,440.31 48,299.03 404.44 عدن

 2,556.40 739.74 1,085.99 8,110.13 9,051.10 73,974.33 325.75 األمانة
 4,045.29 1,144.77 1,544.31 9,538.49 7,757.85 36,222.86 411.51 حضرموت

 444.82 126.39 173.29 1,114.56 983.95 5,594.94 47.32 المخا
 2,856.27 812.22 1,116.88 7,235.90 6,475.81 37,867.44 306.36 تعز

 2,024.64 579.17 814.86 5,567.39 5,463.51 37,594.00 230.99 صنعاء
 1,993.03 568.07 788.27 5,218.22 4,855.74 30,573.57 219.11 ذمار
 800.09 230.90 335.70 2,459.00 2,674.85 21,207.61 99.45 اب

 1,165.45 329.55 443.16 2,714.81 2,168.83 9,620.51 117.51 مأرب
 1,185.95 337.18 463.32 2,996.42 2,672.89 15,526.80 126.95 صعدة
 378.88 107.26 144.91 898.48 736.78 3,518.09 38.70 المهرة

 26,272.14 7,483.38 10,357.92 68,160.27 62,760.39 387,654.13 2,868.55 المجموع

 احلديده تشمل احلديدة وحجه
  عدن تشمل عدن وحلج والضالع وأبني

  صنعاء تشمل حمافظة صنعاء وعمران واحملويت
  حضرموت تشمل حضرموت وشبوه



 م٢٠٠١تقرير وضع البيئة يف اليمن لعام 

 املخلفات: الفصل الرابع 

٤٤

 

 

 

 يبين الحد المسموح به من ملوثات الهواء بحسب سياسة ومواصفات تلوث الهواء) ٩-٤(جدول رقم 
NO HC PA CO SO 

 د* /  يوم* /  د* /  يوم* /  د* /  يوم* /  د* /  يوم* /  د* /  يوم* / 
٠,١٠ ١٥٠ ٠,٠٢ ٣٠ ٠,٠٣ ٥٠ ٠,١١ ١٦٠ ٠,١٠ ١٥٠ 

 متر مكعب/ الحد المسموح به ميكروجرام 
 مواصفات تلوث الهواء: المصدر


