
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسر تواجد الكائن الحي واألمم والشعوب والحضارات ليس هنالك أكثر أهمية على اإلطالق من املياه، إنها الحياة          

الحياة ومصييييييدر الإلنما اإلعسيييييياعأل على وييييييااط األنهار وعند مسييييييان  املياه األ ر  و ي األماكن ال ي      فهي أكسيييييييد  

هر على اإلطالق.  كما تظ فيها ماء وبركات السيييييماء وبدونها و  إلصيييييور لاوجوو اإلعسييييياعأل والحيواعأل والن ا أل  ييييي   أو  كر 

العيش لدونها، فاملاء عنصييييييييير أسيييييييييا ييييييييي ي لوجوو وب اء    أهمية املياه من كونها أسييييييييياع الحياة على األرح ل  و سيييييييييإل ي 

اإلعسيييييييا  والحيوا  والن ات، وما تيور الحياة على األرح تتواو وتإلوسيييييييا اسيييييييإلرداماتا  ي ال يا  الترا ي والحيواعأل 

غذاء والدواء والسيييييييييييياا والبدمات وال ي  سيييييييييييياعده على ال  اء واإلنإلاج الصيييييييييييينا ي والبدمأل، لما  ا ي ااإلياجاتا من ال

رافق الصيييحية ووسيييائ  الن  ، ال . وما النمو السيييكاعأل وتيور نم  الحياة على   لصيييحة وعافية، مث  الحااظ على امل

 األرح، تت ا د ااإلياجات واسيييييييييييمهالا الهشييييييييييير من املياه على الصيييييييييييعيد العاملأل، وبالإلا ي تت ا د الضيييييييييييغو  على املوارو

منة لكااة منراضيييييييية، وند  وو  الحصييييييييو  على املياه  املائية الحالية، وند و تضييييييييمن لحصميا الحصييييييييو  على املياه ا  

النظياة، الصييييالحة لاشييييرب عا ي الإلكااة  ي معظم األماكن ولييييعن املنا   ي مناطق أ ر  و اليييية  ي  ع  املناطق 

 .الحارة و ي الدو  ال ي مرت لظروط ارب ولرا  مث  اليمن

ة ال ي لم يعد لاإلمكا  معالصمها إو من  ال  اسيييييييتراتينية كما  عد نضيييييييا ا املياه  ي اليمن من الإل د ات الإلنمو           

 ألهميمها وندريها الثسيييهية ل ي   عته مصييياور املياه 
 
موادة، تضيييا املياه  ي نمة أولو ات السيييياسييية العامة لادولة نظرا

وائأل ل لار وتإلعام  ما العصت املائأل واهو او الي ة ال نى  الإل إلية عاوة لناء ولييييييييان إعلى  و عم ان عايا والحار العشييييييي

ل يا  املياه ال ي تدمرت لاع  الحرب والصييييرا  ون م اإلمكانيات املاو ة واملالية  ي ل  الحرب والصييييرا  فضييييال عن 

ء لالسييييييييييييإلرييييدا  امل   ي أو توثيف الصهوو لإلرايف فنوة الإلواه  لي  املوارو املحييييدوة واواإلييييياجييييات املت ا ييييدة سييييييييييييوا

  .عاة ورورة اسإلدامة املوارو املائية لألجيا  ال اومةلا ياعات التراعية والصناعية ما مرا

ورغم جهوو  يييييركاء العم  اإلعسييييياعأل والإلنمية، إو أ  الإل د ات ومراطر اإلجهاو املائأل ال ي تواجا نيا  املياه  ي          

يهييا اوجإلميياعييية  والصييييييييييييرا  على هييذا ال يييا  عمق من أهميية املييياه وفييانم من تييداعيييااليمن، وا ثييار ال ي  اامهييا الحرب 

 واألكثر هشييييا يييية  ي املصإلما لصييييورة  اليييية واملصإلما اليمني لصييييورة  
 
واونإلصيييياو ة و اليييية على الارات األكثر وييييعاا

ا رئيسا  ي األهمة اإلعسانية املسإلمرة  ي اليم 
 
 .نعامة على كافة املسإلو ات مما  نعاها موون

 إ ى منموعية من الإليد الت العياجاية و ات وليذا في   هيذا العيدو يسييييييييييييإلعرح أوجيا أهمية امليياه وتيد        
 
اعييايهيا ولييييييييييييوو

 األولو ة لاإلوافة إ ى السياسات والبرامج على املد ي  املإلوس  واليو   ملواجهة هذه األهمة والحد من تداعيايها.

 : مصادر واستخدامات املياه يف اليمنأواًل

: التهديدات والتحديات واملخاطر ثانيًا

 قطاع املياه يف اليمناليت تواجه 

: الوضع احلالي ملؤشرات أزمة املياه ثالثًا

 يف اليمن

: أثر احلرب والصراع على قطاع رابعًا

  املياه

  : تداعيات أزمة املياه يف اليمنخامسًا

: السياسات واملقرتحات ذات سادسًا

 األولوية

 أزمة املياه يف اليمن .. تهدد مستقبل األمن املائي

التدخالت .. التداعيات .. املؤشرات التحديات..  

%  ي 2% اسإلردا  م   ي واملإل  أل 8عس ة اسإلردا  املياه  ي التراعة و

 % على الإلوا ي املسإلو  العاملأل 16% و12%، 72الصناعة، م ارنة ما 

 

90% 

اإلجهاو املائأل  ي اليمن وهو ما يعرط لالحاو و  ترب كثيرا من معد  
% املعد  العاملأل 13% م ارنة ما 70الحاو لاغا ة/الشد د الذي   اغ 

 %65 %  ي لادا  منظمة الإلعاو  اإلسالمأل32.7و

م ارنة ما العا   2020عس ة انرااح حصم اسمهالا املياه  ي العا  
 99.3م ال   2020مايو  متر موعن  88.5)حصم اوسمهالا  2013

 %10.9 ( رغم الت اوة السكانية السنو ة2013موعن  ي مايو  متر 

مايار متر  1.9الحا ي ومن املإلونا أ   رتاا إ ى  املائألالعصت 

  2025 موعن عا 
1.4 

 مايار متر موعن

لنصين متر موعن/سنة، وأوعى لوثير من املإلوس  العاملأل  200ياه املإلااة واملإلندوة وهو أوعى من    الا ر املائأل املياق نصين الارو  ي اليمن من امل
 موعن/سنة متر 85 ف   2025موعن/سنة عا  متر  65متر موعن. ومن املإلونا ا   نرا  نصين الارو من املياه املإلندوة  ي اليمن إ ى  7500إ ى الارو من املياه الذي  ص  

% على 71ية مياه الشرب املحسنة  ي اليمن م ارنة ما عس ة  غي

 %54 مسإلو  سكا  العالم

 %49 من اليمنيي  و   صاو  على مياه آمنة نظياة لاشرب

املثشآت واملعدات  عروت ألورار أو تدمير من ألو  نيا  املياه  ي 
 %40  سهن الحرب والصرا 

 2021املن ولة لالشاانات نها ة  وليو عس ة ارتاا  تكااة املياه 

 %281 2014 م ارنة ما
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  عإلبر اليمن واادة من أكثر لادا  العالم ف ر         
 
رالات  ي مواسييييييم يما  اوها من األنهار وال  يرات العذلة، وت ثرها لإل ا ات املناخ وتذلذلات واويييييي  1لامياه،  ا

وطرق آمنة ومسيييإلمرة  ي   اع الحراري لاإلويييافة إ ى أ  الحصيييو  على مياه ليييالحة لاشيييرب من مصييياور وكمية هيو  األميار،  سيييهن الإلغيرات املنا ية واواإل

ة من مياه األميار  ي مواسيييييمها، مرإلاف مناطق اليمن تتواو ليييييعوبة،  سيييييهن اسيييييإل  اط املياه الصوفية وه و  مسيييييإلواها  ي األعماق، وعد  اوسيييييإلااوة املصد 

 على إمكانية الحصيييييييييييو  فية،  نع  اليمن مإلغذ ة املياه الصو لسيييييييييييواء لاتراعة أو 
 
 لامياه، كما أ  لا  اعات والحروب ت ثيراٍت نو ة

 
ن أكثر ال ادا  ف را وااإلياجا

 بة معالصمها. و على املياه الكافية لامواطن اليمني، سواء تاك الصالحة لاشرب أو التراعة لاإلوافة إ ى وعف اوسإلااوة من تدو ر مياه الصرط الصحي ولع

  مون ت سيم مصاور املياه  ي اليمن إ ى نسمي  رئيسي : املصاور الإل ايد ة، واملصاور غير الإل ايد ة.

   ه  ي اليمن و شم :  عد املصاور الإل ايد ة )أي املياه السي ية واملياه الصوفية( املوارو األساسية لاميا         

 لاري وتإلوو  املياه السييييي ية من السيييييو  واليناليا املوسييييمية، ما ا إلالط الومية والنوعية اسيييين املياه السييييي ية:         
 
 مهما

 
 عّد املياه السييييي ية مصييييدرا

 205وا ي ة وت در كميمها ل اه السييييييي ية الارعياملني ة. تن سييييييم اليمن إ ى أروعة أاواح رئيسيييييية  إلوو  ك  اوح مةها من منموعة من الوو ا  ومناري املي

 على الن و الإلا ي: 3مايار  
 
 2/سنو ا

 .3مايو    535مام، وإجما ي الإلدفق السنوي  207، مإلوس  الومية 2كم 46,680اوح  ايج عد : لمسااة ت در لي  . أ

 . 3و   ماي 741وإجما ي الإلدفق السنوي مام،  431، مإلوس  الومية 2كم 33,000اوح ال  ر األامر: لمسااة ت در لي  .ب

 .3مايو    67، مإلوس  وإجما ي الإلدفق السنوي 2كم 90,900اوح الروا البا ي: لمسااة ت در لي  .ج

 اوح ال  ر العروأل: و ن سم هذا الحوح الو ير إ ى ثالثة أنسا  رئيسة هي:  .و

 .3مايو    40مام، وبإلدفق سنوي   در لي  911،مإلوس  سنوي   در لي 2كم 45,000وو ا  رماة الس عي : لمسااة اوا ي  .1

 .3مايو    18مام، وبإلدفق سنوي   در لي  57، ومإلوس  سنوي   در لي 2كم 46,075واوي اضرموت/ تارعات املسياة: لمسااة اوا ي  .2

 .3مايو    77مام، وبإلدفق سنوي   در لي  58، ومإلوس  سنوي   در لي 2كم 115,375اوح الغيضة: لمسااة اوا ي  .3

، واملإلوسيي  العا  السيينوي لألميار الهاطاة  ي اليمن و  إلعد   3مايار    68اه األميار الهاطاة على اليمن اوا ي إجما ي مياي  ت در  مياه األميار:         
 
/سيينو ا

157 .
 
 3مام/سنو ا

% من إجمييا ي املييياه 0.02 يية مييياه مإلنييدوة أي لثسيييييييييييي  3مايو    1525مةهييا  3مايييار   10370  ييدر إجمييا ي املييياه الصوفييية املبتونيية ل وا ي املييياه الصوفييية:         

 4ل ي ت  أل  ي الغالن من التر يح  ي نيعا  األوو ة الرئيسة.الصوفية. وا

إ ى مسإلو ات كارثية.  اة ملنا أهمة املياه  ي اليمن من الولو  ت اية املياه وسإلردامها كمصدر مسإل  لي م إلم  هي واادة من الحاو  امل تر  ت اية املياه:         

 لذلك، ف   ا
 
لدراسيييييييات املسيييييييإلايضييييييية او  ت اية املياه وال ي تإلمث   ي ت و   مياه ال  ر إ ى مياه ليييييييالحة لاشيييييييرب، سيييييييإلوو  مايدة لإلوفير املياه لاسيييييييكا  ت عا

غير  سيييييعر املياه لاسيييييكا  لاملصم ، مما سيييييينعاهالاهظة الثمن، وسيييييإللوي الإلكاليف إ ى رفا   الذ ن يعيشيييييو  لال رب من السييييياا . وما  لك،  عإلبر ت اية املياه

 وجد م يإلا  لإل اية املياه  ي اليمن، ت ا إاداها  ي عد   سيي ى م ية الحسييوة لاوهرباء.  سييإلرد  هذه املحية لت و د   2021وا ى  وليو  5ممونة الإلي يق.

رإلا  هذه الومية من املياه ما متر موعن  ي اليو  من املياه العذلة. ت  69,000ال   سييبي  مياه ال  ر، وتثإلج اوا ي مد نة عد  لالوهرباء  شييكٍ  رئيييي ي من  

كم جنوب م افظة  عت. تم لناء هذه املحية من ن   ال يا     100 يييييييييييي وة إمداوات املياه  ي عد . املحية الثانية لإل اية املياه وت ا  ي مني ة املبا على  عد 

مايو  متر  28متر موعيين  ي اليو  أو   76,596الإلصييييييييييييميمييية(    ي ال ييدرة املرك يية لإل اييية املييياه )ال ييدرة، لاغ إجمييا2002منموعية هيائي  سييييييييييييعيييد(  ي عيا  البييا) )

 2006.6مايو  متر موعن  ي عا   25,1موعن  ي السنة لاغ إنإلاج املياه املحالة 

 
 .2018، تقرير مأزق شديد: األزمة املحيطة بالفقر والصراع واملياه في اليمن، يوجيتا ممسين وآخرون، البنك الدولي1

https://documents1.worldbank.org/curated/en/923511519312426543/pdf/117111-V2-WP-ARABIC-P152686-PUBLIC.pdf 
- NicoleGlass, The Water Crisis in Yemen: Causes,Consequences and Solutions. Global Majority E-Journal, Vol. 1, No. 1 (June 2010), pp. 17-30.  
https://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/glass_accessible.pdf 

 ww.mwe.gov.ye/ministry/water.aspxhttp://wوزارة املياه والبيئة،  2
 -FAO,2018, Yemen Plan of Action 2018–2020, Strengthening resilient agricultural livelihoods,  -  
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1113449/ 

 املصدر السابق. 3
 . وزارة املياه والبيئة، مصدر سابق 4

 - Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen   
5 Glass N, 2010. ‘The water crisis in Yemen: Causes, consequences and solutions’. - Global Majority E-Journal 1(1):17-30. 
  Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
6 Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/923511519312426543/pdf/117111-V2-WP-ARABIC-P152686-PUBLIC.pdf
https://www.american.edu/cas/economics/ejournal/upload/glass_accessible.pdf
http://www.mwe.gov.ye/ministry/water.aspx
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1113449/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
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، وأاواح املي خ اواح اوسييإل ما ، ومغاسيي  اليد ن، والغسيياوتلرماو ة إ ى املياه العاومة املسييإلمدة من أ شييير املياه ا إعاوة اسييإلردا  املياه العاومة:         

 من املسييييييييياجد  ي لييييييييينعاء لإل د د الصووة أ 
 
البوا)  وأاواح الوويييييييييوء  ي املسييييييييياجد. ألهرت نإلائج وراسييييييييية عينات املياه الرماو ة ال ي تم جمعها أسييييييييي وعيا

إلعاوة اسييييإلردا  املياه  ي الري. ومن نااية لعال ة الكاية، كانت وييييمن الحدوو امل  ولة رات واألمونيا والاوسيييياات واملواو الصييييا ة االويميائية والاي  ائية لانت

الويمييييائأل  ( واألكسييييييييييييصي  BOD5أ ر ، ألهرت النإليييائج أ  الصييييييييييييايييات امليوروبيييية وال يولوجيييية لا ولونييييات البراه ييية  ي املييياء، واألكسييييييييييييصي  الحيوي املمإلم )

ومن اي  كمية املياه العاومة  إلم تي يق ت نيات مرإلااة ملعالصة مياه الصييرط الصييحي  ي   7بها ألغراح الري.( أعلى من املسييإلو ات املسييمو  CODاملسييمهاك )

 إ ى لرا الإلثهيت الهسيييييييييييييية. ه
 
 وولييييييييييييوو

 
 من أكثر أنوا  أنظمة الحم ة املثشييييييييييييية لالمهو ة املمإلدة تيورا

 
م ية رئيسيييييييييييية  ي املناطق   17ناا أكثر من اليمن، لدءا

د التشييييييييغي ، و  اغ إجما ي الإلدفق ملياه الصييييييييرط الصييييييييحي املعالصة اوا ي م ية لييييييييغيرة ملعالصة مياه الصييييييييرط الصييييييييحي  ي الر ف ني  15ن الحضيييييييير ة وأكثر م

ل درة الإلصييييييييييميمية لام يات  ي أماكن مث  ليييييييييينعاء وإب،  مايو  متر موعن  ي السيييييييييينة. تناوهت الومية املنإلنة ا  100متر موعن  ي اليو ، أو اوا ي   300,000

املمإلم لإلدف ات املبااات السائاة هو  ارج املد  لحبصائم املعروفة  8م. األكسصي  الحيوي ا و  تا  ال ع  ا  ر كما هو الحا   ي عد  نيد الإلصميلينم

  سيييييهن ندرة املياه. ف د ألهرت ورا
 
 شيييييك  ك ير  ي لييييينعاء  أ  األكسيييييصي  الحيوي املمإلم ند اهواو   2005سييييية أجر ت عا  لا  ي العالم، األمر الذي كا  مإلونعا

 2004.9-2000ماغم/لتر  ي الاترة  1100وول  إ ى  1992ماغم/لتر  ي عا   800إ ى  1985 ي عا   ماايغرا  لك  لتر )ماغم/لتر( 550من 

ماغم/لتر  ي املد  الص اية مث    1200و  1000لحيوي املمإلم لإلدفق املبااات السييييييييائاة ما لي   تراو  مد  األكسييييييييصي  ا أما  ي جانن جووة املياه العاومة:         

ماغم/لتر  ي املد  السييييييييييياااية. ترإلاف جووة املبرجات من م ية معالصة إ ى أ ر ، اي  توو  جيدة النوعية  ي   700و  500 لييييييييييينعاء، لمإلوسييييييييييي   تراو  لي 

ي لييييييييييينعاء اي    اغ مد  األكسيييييييييييصي  الحيوي ماغم/ لتر إ ى نوعية سييييييييييييرة لاغا ة    50-30املمإلم ما لي   مني ة حصة اي   تراو  مد  األكسيييييييييييصي  الحيوي 

ّرب  اللها هراعة البرسيييييييم ال صاهي وال ر  لاسييييييإلردا  مصيييييياور الري ال د اة )املياه الصوفية  10لتر. ماغم/   291املمإلم  وند وجدت وراسيييييية ميدانية اد ثة جال

                        ي لالإلناوب  مون املرت ية لاملحالييييييي  كانت أن  لوثير، مما يشييييييير إ ى أ  الر   املعالصة(، أ  ال ولونيات اإلجمالية وال ولونيات البراه ةواملياه العاومة البا  أو 

  11أ   وو  وسياة نالاة لاإلي يق إلوافة األسمدة وت اي  الإلاوث  ي ناس الونت.

 إلم إعشييييييييييياء  اي  ياولة وو  هدر أكبر ندر ممون من األميار. وااد من املصييييييييييياور غير الإل ايد ة، يهدط اصييييييييييياو مياه األميار إ ى الح: اصييييييييييياو مياه األميار        

ألغراح الري واوسييييييييييييإلريدا  امل   ي.  مون لهيذه البتانيات إميا إعياوة  غيذ ية امليياه  وت و اهيااألمييار السييييييييييييدوو وبنياء العيد يد من البتانيات الصييييييييييييغيرة لصما ميياه 

. و  و  ك  من الصيييييييندوق اوجإلما ي لاإلنمية ومشيييييييرو  ية أسيييييييه  لوثير وأكثر فعالية عإلبر اسيييييييإلردا  املياه السيييييييي و الصوفية أو اسيييييييإلردامها كمياه سيييييييي ية.  

 12املناطق الر اية. األ غا  العامة لتنايذ مرات من  تانات تنميا مياه األميار اإلوافية  ي جميا أن اء اليمن، إما كرتانات ماإلواة أو مغياة،  الة  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%،  ي اي  أ  ال ياعي  90( اسيإلردا  ك  نيا  لامياه اي   الا  أ  ال يا  الترا ي يعإلبر املسيإلرد  املهيمن لامياه  ي اليمن لثسي ة 1 وضي  الشيك  )        

 % من مصاور املياه. 2و  8امل   ي والصنا ي يسمهاكا  ما لي  

 
7 Al-Tawqi A et al., 2018. Reuse of wastewater from Sanaa WWTP through planting. Water and Environment Centre, Science. www. Wec.edu.ye Fanack water, December 10th, 2019, Water 

Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
(( يتمثل أحد التحليالت الهامة لتقييم جودة املياه، ويعد مؤشًرا على كمية املواد العضوية املوجودة في املياه. تشير CODالكيميائي املستهلك ) واألكسجين( BOD5)األكسجين الحيوي املمتص ) األكسجين الحيوي  8

 لحة لالستهالك البشري. ملزيد من التفاصيل انظر:هي غير صااملستويات املرتفعة إلى أن املياه ملوثة بالبكتيريا القولونية ومسببات األمراض األخرى واملركبات العضوية، وبالتالي ف

- https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen  

- https://www.mt.com/int/ar/home/library/guides/lab-analytical-instruments/electrochemistry-application-brochure-2.html 
9 Al-Nozaily F. A., Khidhr F. and Salah A. I. (2006). Evaluation of Sana’a wastewater treatment plant. Journal of Science and Technology, Vol 11 (2006): Issue 2 

(https://ust.edu/ojs/index.php/JST/issue/view/56) 

Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
10 Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
11 Al-Tawqi A et al., 2018. Reuse of wastewater from Sanaa WWTP through planting. Water and Environment Centre, Science. www. Wec.edu.ye 

Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen.  https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/ 
12 SFD, WATER, 2021. https://www.sfd-yemen.org/category/5 

PWR, 2020, Annual Report 2020. http://www.pwpyemen.org/index.php/en/media-center-en/publications/file/104-annual-report-2020 

 PWR, - Wadi al-Malat Pond, Sa’ada 2020 .2021سقايات تجميع األمطار ملواجهة العطش  -الصندوق االجتماعي للتنمية           

https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen
https://www.mt.com/int/ar/home/library/guides/lab-analytical-instruments/electrochemistry-application-brochure-2.html
https://ust.edu/ojs/index.php/JST/issue/view/56
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-resources-yemen/
https://www.sfd-yemen.org/category/5
http://www.pwpyemen.org/index.php/en/media-center-en/publications/file/104-annual-report-2020
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% من املييياه السييييييييييييي ييية أو 53% يعإلمييد على هيو  األميييار و إلم ري 47مايو  هوإلييار، مةهييا  1,1ل وا ي  2019 وعية  ي اليمن  ي عيا ونيدرت املسيييييييييييييااية املتر         

ألف هوإلار وهذا  427ألف هوإلار أغابها األراضيييييي ي التراعية املرو ة لاملياه الصوفية لمسييييييااة   597فية وهي تمث  املسييييييااة املرو ة اي  ت اغ هذه املسييييييااة الصو 

  13%.38يعاو  أكثر من ثا  املسااة املتروعة لكام  ال الو أي لثس ة  شك  اوا ي 

% 16% وارتاا  مسييييييإلو  اليان لألغراح الصييييييناعية 72و عوس أنما  اوسييييييمهالا العاملأل لامياه تدنيا  ي اليان عايها ألغراح اوسييييييإلردامات التراعية         

ة  ي لادا   % من إجما ي املياه املسييييييييحوب87(  سييييييييإل ثر عمايات هييييييييحن املياه ألغراح التراعة  2   ي الشييييييييك  )%. وكما هو م ي12وألغراح اسييييييييإلردامات املناه  

% على الإلوا ي. و الا  أ  نم  9% و4منظمة الإلعاو  اإلسييييييييالمأل، لينما ت اغ اصييييييييإلا اليان على املياه لألغراح الصييييييييناعية وأغراح اوسييييييييإلردامات امل  لية 

 %. 90سم لنم  مإل ارب عموما، إ    ظى نيا  التراعة لالحصة األكبر من املياه اسإلردا  املياه  ي اليمن  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وة ذه املل ييييييييييرات مد  الصيييييييييياة ال ائمة لي  املياه والتراعة واألمن الغذائأل و اليييييييييية  ي اليمن، فاليان املت ا د على الغذاء اإلما  ا يييييييييي ي إ ى ه او عوس ه        

املنييا ييية من  ييييييييييييي   العصت  ي تا ييية هييذا اليايين أ  يشييييييييييييكيي  يهييد ييدا  ييرا على األمن الغييذائأل  ي اليمن، فاأل جييانيين الإلغيرات اليايين على املييياه  شييييييييييييكيي  ك ير. و 

% من املسااة املتروعة على املياه 38%  ي اليمن على هيو  األميار( ونضية اسإل  اط املياه الصوفية )اعإلماو 47)اعإلماو ما   ارب نصف املسااة املتروعة  

 ( وبالإلا ي نضية اوكإلااء الذا أل من املنإلنات التراعية لإل  يق األمن الغذائأل  ي اليمن.الصوفية

 
 

تإلمث  ألره و  14معظم السييييييييييكا   ير وجووي  إلمث   ي ندرة املياه،  واجا أكثر ال ادا  ال ي  عاعأل من ندرة املياه على مسييييييييييإلو  العالم، اي   من  عإلبر اليمن        

  :  ي ا  أل  يا  املياه  ي اليمنالمهد دات ال ي تواجا ن

رئيسيييييييييييا ك يرا  إلمث   ي نضيييييييييييوب املياه الصوفية مما  نع  الصتء األكبر من انإلصييييييييييياو الر ف الذي يعإلمد على هذا املورو  االيمن يهد د واجا نيا  املياه  ي         

ن و مرة، لينما ت اصيييييييييت التراعة ال عاية )ال ي  عإلمد على املير( ل  15إلردمة  ي الري لم دار هاوت كميات املياه املسييييييييي   1970ت ت االة من المهد د. فمنذ عا  

كما اهواوت مسييييييييااة  15%. ووسييييييييهن ن م املياه، ف   أكثر من نصييييييييف اوسييييييييتثمارات ال ي ت ا   ي املناطق الر اية لاليمن و تصييييييييمد أكثر من  مس سيييييييينوات.30

  17املتروعة لكام  ال الو.وهذا يعاو  ثا  املسااة  2019ألف هوإلار عا   427إ ى  16 1970ألف هوإلار عا   37ة من األراض ي التراعية املرو ة لاملياه الصوفي

 
 .2019حصاء الزراعي السنوي وزارة الزراعة والري، كتاب ال  13
14 Forum, The MENA Region’s Water Crisis: Avoiding Potential Water Wars. Jul 20, 2020. Fikra 

wars-water-potential-avoiding-crisis-water-regions-ysis/menaanal-hingtoninstitute.org/policyhttps://www.was 
15 November 24, 2014 World Bank . Future Impact of Climate Change Visible Now in Yemen, 

yemen-in-now-visible-change-climate-of-impact-https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/24/future 
16 2019, Water Resources in Yemen. Fanack water, December 10th,    
 .2019زراعي السنوي وزارة الزراعة والري، كتاب األمطار ال 17
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اليمنال ادا  النامية  ارج املنظمةلادا  منظمة الإلعاو  اإلسالمألالعالم

م ارنات وولية: اسإلردا  املياه اسن ال ياعات( 2) ك 

التراعة الصناعة  املناه  

  blob/files/article/780.pdf-site-https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric .،2021أغسطس  13، 2021املصدر: تقرير منظمة التعاون السالمي حول املياه 

- Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen . 

 

 لترا ي من مصاور املياه  )%(( اسإلردامات املياه  ي مرإلاف ال ياعات، واسإلردا  ال يا  ا1 ك )

 

  .Fanack water, December 10th, 2019, Water Resources in Yemen :املصدر

FAO,2018, Yemen Plan of Action 2018–2020, Strengthening resilient agricultural livelihoods,- 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/mena-regions-water-crisis-avoiding-potential-water-wars
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/11/24/future-impact-of-climate-change-visible-now-in-yemen
https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/780.pdf
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ها،  لك أ  موارو وا  كانت هذه املل ييييرات تظهر مد  اإلجهاو لاووييييا املائأل  ي اليمن ف نها تدق نانوع البير  ي أهمة املياه ك همة مثسييييية  نن التركي  عاي        

،يمن املائية مهدوة لالصااط  ال
 
اغ مصاور املياه املإلندوة )الإلغذ ة( اي   إلض  أ  هناا فنوة ك يرة لي  الومية املسمهاوة واملصاور املإلندوة املإلااة. ت  نر  ا

 نيدره   3,9ماييار متر موعين،  ي اي    يدر إجميا ي الياين )السييييييييييييحين( لن و   2,5اوا ي 
 
ماييار متر موعين، اليذي  إلم  غييإليا    1,4ماييار متر موعين. و مثي  هيذا ًصتا

مايار متر موعن وما حصم املصييييييييييياور الحالية )الإلغذ ة( ف     4.4ي ل وا   2025من ط  ات املياه الصوفية، مما  لوي إ ى نضيييييييييييوبها املسيييييييييييإلمر،   در اليان لعا  

  18مايار متر موعن. 1.9العصت املائأل  رتاا إ ى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، على أ  اوعتراط ل يمة املياه ونياسيييها والإلع ير عةها هي أمور أسييياسيييية لإل  يق 2021( لعا  WWDRأكد ت ر ر األمم املإل دة او  تنمية املياه  ي العالم )        

. كما أ  عد  ال درة على 2030املإل دة لاإلنمية املسييييييإلدامة لعا  إوارة مسييييييإلدامة وعاولة لاموارو املائية وأهييييييييييييييييييداط الإلنمية املسييييييإلدامة املدرجة  ي  ية األمم  

 19لسهن الرئيس إلهدار املياه وإساءة اسإلردامها. الإلعرط على نيمة املياه هو ا

مرار ة سييييي   العيش يعرط األمن املائأل لانا "ندرة السيييييكا  على ويييييما  الوليييييو  املسيييييإلدا  إ ى كميات كافية من املياه  ات الصووة امل  ولة لضيييييما  اسيييييإل        

 ل ياع األمن املائأل من جانن الندرة، و  اع اإلجهاو املائأل من  ال  و مث  اإلجها 20ورفاه اإلعسيييا  وت  يق الإلنمية اوجإلماعية واونإلصييياو ة" 
 
و املائأل معيارا

ل  ند  ترتن عنا تداعيات   ي إعانة اسيييإلدامة ال يرة الي يعيةواإلجهاو املائأل و يسييياهم ف      21عسييي ة هيييحن املياه عسييي ة إ ى املوارو املائية املإلااة )الإلغذ ة(.

من   6لاهدط   4.6اوجإلماعية واونإلصييياو ة واألمن الغذائأل. و عإلمد هذا املل ييير أ ضيييا لرليييد الإل د  املحره ن و ت  يق امل صيييد  ييرة تححق أويييرارا لالإلنمية 

%، لينما إ ا فاق هذا 25 عإلبر ال ادا   ي لدا ة اإلجهاو املائأل إ ا هييييييييصات مسييييييييإلو    22.ةأهداط الإلنمية املسييييييييإلدامة البا) لاملياه النظياة والنظافة الصييييييييحي

  23% فذلك يعني أ  ال اد يعاعأل من اإلجهاو الشد د.70معد   سإلو  امل

لى مل ر اإلجهاو املائأل. وهذا % وهو ووا اليمن ع65( و وو  م اوب هذه الثس ة هو 3.9/2.5% )156واستناوا إ ى هذه الح ائق ف   اليمن  سص  نيمة         

أغسيييييييييييييس  21ة أ  هذه النإلائج أكد عايها ت ر ر منظمة الإلعاو  اإلسييييييييييييالمأل او  املاء الصيييييييييييياور  ي ما  نع  اليمن مني ة  عاعأل من إجهاو مائأل ااو. والح ي 

لإلنإل ا  إ ى مصياط الدو   ات اإلجهاو الحاو لاغا ة، . اي  أكد الإل ر ر على أ  اليمن ت ا لي  ال ادا  ال ي  سيص  مسيإلو ات إجهاو ااوة وهي مرةيحة 2021

ف   اليمن   24% لإلجهاو املائأل  ي لادا  منظمة الإلعاو  اإلسيييييييييالمأل32.7%، واملعد  13نة ما املعد  العاملأل لإلجهاو املائأل (. وبامل ار 4كما  إلضييييييييي  من الشيييييييييك  )

  عاعأل من مسإلو  "عا " من اإلجهاو املائأل.

( مسيييإلو ات اإلجهاو املائأل عبر مرإلاف األاواح  ي 5من املهم النظر  ي الوويييا املإلعاق لاإلجهاو املائأل من  ال  مسيييإلو  األاواح  ي اليمن. و بره الشيييك  )        

%. 26% و23أل تتراو  لي  واملرتاعات الشييييمالية واملرتاعات الوسيييييى لمسييييإلو ات إجهاو مائألي  وليييينعاء -أاواح من اإلجهاو املائأل: تب  4اليمن، اي   عاعأل 

% على الإلوا ي.  ي امل يالي   عياعأل  مسييييييييييييية أاواح من إجهياو ميائأل ارج جيدا وهي املرتاعيات الغربيية  34% و46و عياعأل اوويييييييييييييا يهيامية و عت من إجهياو ميائأل ارج 

 %. 89% و67 رتاعات الصنوبية عند مسإلو ات إجهاو مائأل عالية تتراو  لي مياعة وواوي الصوط وامل-ورماة الس عإلي  وأاور 
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األولية اه من البيوات  عإلبر املباطر املإلعا ة لاملياه من ألره عنالييييييييير عماية اما ة األمن املائأل وال درة على فهم املباطر وأوجا عد  الي ي  املإلعا ة لاملي        

اي  تتواو ادة المهد د لامناطق  ات الوثافة السييييييييييييكانية العالية ال ي ت إلوي على أن  كمية من املياه الصوفية املإلااة  لامياه،سييييييييييييإلدامة ملمارسيييييييييييية اإلوارة امل

وح  الحا  مثال  ي اوضيييييييييييي ي ليييييييييييينعاء و عت، واسييييييييييييواء  ي ط  ات املياه الصوفية املإلندوة أو األااور ة. فاأل  ع  املناطق األكثر اكإلظالا لالسييييييييييييكا ، كما هو 

عات الغربية انراضييييييييييت مسييييييييييإلو ات املياه الصوفية  شييييييييييدة. و ي  ع  املناطق، تم لالاع   صرا  ال ر   سييييييييييهن النضييييييييييوب  املرتاعات الصنوبية واوح املرتا

 إليها.اي  أل  ت املياه لاهظة الثمن وو  مون لغال ية السكا  الولو   25الكام  ملثسوب املياه الصوفية

أمإلار سيييييييييييينو ا، واار  8إ ى  4حا ي إ ى أ  هناا اسييييييييييييإل  افا لامياه الصوفية من  ال  ه و  املناسييييييييييييين لم دار ظهر الووييييييييييييا املائأل الوباإلوييييييييييييافة إ ى  لك          

وائأل مت ا د  شييييدة  صيييي  إ ى أكثر من مائة ألف ل ر. أل مرور الونت  ت د مسييييإلو  اإلجهاو املائوهي من املباطر املإلعا ة لاملياه  ات المهد د الشييييد د، فما  26عشيييي

هن ارتاا  أعداو السيييييكا  والإلغير  ي أنما  اوسيييييمهالا، ومن نااية أ ر  من املحإلم  أ   سييييياهم ت ثيرات  غير املناخ  ي  الييييية ما تتا د اليان على املياه  سييييي 

وافر املياه  ي املسإل   .   غير مسإلو  ت

شييييييييييك   غير امل          ل يا  املياه واليال
 
 ك يرا

 
 ونرااح مصيييييييييياور ناخ يهد دا

 
املياه املإلااة وه اوة عدو السييييييييييكا ، كما  شييييييييييك  الإلغيرات املنا ية إلنمية  ي اليمن نظرا

أ  تضيييييييييرب   يهد دا من  ال  ه اوة أاوا  الي س الشيييييييييد دة وتونعات ارتاا  الحرارة ل كثر من ورجإلي  مرو إلي  على مسيييييييييإلو  العالم، ف   موجات الحر  مون

املياه الصوفية العذلة لاملناطق السييييييييييياااية، مما  رفا ورجة ماواة املياه والترلة، وند لاليمن وتتسيييييييييييرب مياه ال  ر إ ى مكامن املناطق السييييييييييياااية املنراضييييييييييية 

ألرح إو أ  ه اوة هيو  املير  ييييييما     اوسييييييإلواء(، لامت د من األميار نتينة ارتاا  ارارة ا  25 إلعرح اليمن  سييييييهن مونعا الصغرا ي )جنوب    عرح 

 سيييييي هت السيييييييو   ي جنوب  ييييييرق اليمن،   2008عوالييييييف  يييييي يهة لالر ا  املوسييييييمية من  ايج عد ، فاأل عا  ن أاواو منا ية أكثر ادة ما انيالق ند يسييييييه

 2120أغسيييييييييييييس  19و ي  27،-تج املحلي لا الو% من إجميا ي النيا6وهو ميا يعياو   -ماييار ووور 1.6الاسييييييييييييا  املمإليد من  ايج عيد ،  ي وميار و سييييييييييييائر نيدرت لن و 

ة، إل دة على أ  أهمة املناخ  سييهم  ي تاانم الووييا اإلعسيياعأل  ي اليمن، ما اسييتنااو مصيياور املياه ل  ء والإلصييحر الناجم عن الضييغو  التراعيأكدت األمم امل

وافر األر أليي ح ووييا األمن الغذائأل الهش ألييال مهدوا  شييك  أكبر  سييهن الصااط املإلورر و غير ا  على ت
 
اضيي ي الصييالحة لاتراعة والحصييو   ملناخ، مما  لثر سييا ا

وباإلوييييييافة إ ى  لك  عاعأل املد  السيييييياااية ومن ليةها عد  وهي مركت انإلصيييييياوي وتناري من ن م مياه الشييييييرب امل مونة ألسيييييي اب،   28اه ا منة لاشييييييرب.على املي

ياه لما فيها  ت إجهاو مائأل مرتاا و يير لمد  توفر املس الونت هناا مناطق معرويييييييييية فعايا ملسييييييييييإلو او ي نا  29أهمها:  سييييييييييربب مياه ال  ر وتدهور جووة املياه.

 لنعاء املد نة و عت ال ي  عإلبر مراكت رئيسة لألعشية اونإلصاو ة  ي اليمن.

سيييييإلردا  املياه ا  اسيييييإلمرار ناس النم  غير املسيييييإلدا   ي او إلعي  إ الء عنا ة فور ة لامناطق  ات املسيييييإلو ات البيرة "العالية" إ ى "العالية جدا"، و ي ا        

وهذه املباطر سييييييإليا  ل دة أكبر   2050،30او واإلنإلاج الغذائأل ورفاهية املصإلما من العناليييييير ال ي سييييييتإل ثر  شييييييك  ك ير ل او  عا  وتدهور ال يرة ف   اونإلصيييييي 

 الارات الهشة  ي املصإلما. 

 

 
25 29 JUNE 2021, Yemen. Unfiltered Neoliberal Policies Have Worsened the Water Crisis. HELEN LACKNER, 

crisis,4888-water-the-worsened-have-policies-neoliberal-unfiltered-https://orientxxi.info/magazine/yemen 
 .2019مات ياه في اليمن، املوارد والخد، قطاع املوزارة املياه والبيئة 26

mowe_0.pdf-sharjabi-al-https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_form_yemen 
27 November 24, 2014 ture Impact of Climate Change Visible Now in Yemen,World Bank. Fu 

yemen-in-now-visible-change-climate-of-impact-rehttps://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2014/11/24/futu 
 . 2021أغسطس  19منسق الشؤون النسانية لليمن، أزمة املناخ تسهم في تفاقم الوضع النساني في اليمن، مكتب املنسق املقيم و  28
 .2018ممسين واخرون، البنك الدولي، تقرير مأزق شديد: األزمة املحيطة بالفقر والصراع واملياه في اليمن، يوجيتا  29

PUBLIC.pdf-P152686-ARABIC-WP-V2-https://documents1.worldbank.org/curated/en/923511519312426543/pdf/117111 
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الووا املائأل واإلجهاو املائأل الحا ي اسن األاواح املائية السحن والإلغذ ة ( 5) ك  

(السنة/مايو  متر موعن)

(السنة/مايو  متر موعن)السحن  (السنة/مايو  متر موعن)الإلغذ ة  )%(اوجهاو املائأل

 .2019ات قطاع املياه في اليمن، املوارد والخدم وزارة املياه والبيئة،املصدر 
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 .31لامياه وفروعها لاملحافظات إلم تناو  الووا الراهن وفق مل رات  دمات املياه امل دمة من امللسسة العامة 

%، و عوو 17.3، لثسيييييي ة انرااح لاغت ن و 2017مايو  متر موعن عا  124.9 إ ى  2013موعن عا  مايو  متر   151.1 انراضييييييت كمية املياه املنإلنة من        

وان يا  اإلمداو لاملشييييييييييإل ات النايية التراجا  ي إنإلاج املياه لعدة أسيييييييييي اب أهمها تداعيات الحرب وال صييييييييييرا  ال ي أوت إ ى تدهور ال نى الإل إلية ل يا  املياه، 

 2018وعد  توفر اإلمكانات الضييييييييرور ة لاصيييييييييانة والترميم، ولييييييييعوبة توفر النا ات التشييييييييغياية، وارتاا إنإلاج املياه عا   الضييييييييرور ة ملحيات الضيييييييي  والإلوه ا

%، لاضي   ع  اإلجراءات املإلرذة وعماية الإلويف  عد ليدمة الحرب لا يا  الحوومأل أو البا)، وتد    ع    7.0لثسي ة   2019%، و ي عا    0.4 لثسي ة

 دعم توفر املشإل ات النايية ل ع  م يات ض  املياه والإلوسا  ي توه ا املعونات اليارئة. املنظمات الدولية ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%، ايي  أسييييييييييييهم 7واليذي لاغ   2019ني  من النمو املإل  ق عيا  % وهو مسييييييييييييإلو  أ4مليياه ا  يت معيد  نمو لاغ  الا  أ  كميية إنإلياج ا  2020و ال  العيا          

  ال  العا  
 
 عسهيا

 
املساعدات  وبما  ص  إ ى النصف من إجما ي مإليا ات تمو     2020انرااح حصم  عهدات املان ي  لإلمو   اوسإلنالة اإلعسانية تراجعا

 ، مما أو  إ ى تدعأل الدعم امل د  من املنظمات الدولية لاملسسات العامة لامياه وفروعها لاملحافظات.انو  سهن جائ ة كور  32اإلعسانية 

لثسيييي ة انرااح لاغت   2017مايو  متر  موعن عا    76  إ ى اوا ي 2013مايو  متر موعن عا    99.3 كما انراضييييت كمية اسييييمهالا املياه  شييييك  ك ير من        

وان يا    %،  سييهن تراجا  23.5ن و  الرواتن وتدهور الحالة املعيشييية لامواطن، وارتاا  تكااة إنإلاج وضيي  ون   املياه ندرة املواطن على  غيية تكااة املياه 

  2019، وارتاعت كمية املياه املسيييييييييييمهاوة عا  2017% م ارنة  عا  7.4   لثسييييييييييي ة ت در لن و2018لاسيييييييييييكا ، وما  لك ف د ارتاعت كمية اسيييييييييييمهالا املياه عا  

% وهو مسيييييييييييإلو  أن  من النمو 1.3ا  ت كمية اوسيييييييييييمهالا من املياه معد  نمو لاغ اوا ي   2020، و ال  العا  2018%، م ارنة  عا  6.9 لثسييييييييييي ة ت در لن و

% 60.8إ ى   2017 %، وانراضييت هذه الثسيي ة  ي عا 65.7اوا ي   2013  و ييكات عسيي ة اسييمهالا املياه من إجما ي املياه املنإلنة  ال  عا.  2019املإل  ق عا  

 عوو تيورات الووا الراهن  ي نيا  املياه إ ى جماة من األس اب، ألرهها ما  لي: ، و 2020% عا  65.6لترتاا إ ى 

 دمات املياه، نتينة تضيييرر أنظمة الإلوه ا وم يات أثر ت الحرب والصيييرا  املسيييح   شيييك  ك ير على ال ثية الإل إلية وأو  إ ى ونف  ييي ا تا  لإل د م  •

 33املياه.  تانات املياه وا و  ا لار اي  عيات تاك األورار ولو  الض  و 

 عد  وفا الرواتن  ي  ع  املحافظات الشييييمالية وعد  انإلظامها  ي املناطق األ ر  و اليييية الصنوبية والشييييرنية ملولاأل امللسييييسييييات املحاية أو  •

  34 شغي  مثشآت و دمات املياه. إ ى ه اوة ت ييد

  ة ك يرة من السكا  ووعف ال درة على وفا رسو  املياه.ن م املواو األساسية لثستدهور الحياة املعيشية و  •

 .يمهايهالك ال نى الإل إلية ل يا  املياه وعد  ال درة على ليانمها وترموجوو فاند ك ير من املياه املنإلنة  سهن ت او    وة املياه  ي املد  و  •

 لاإلوسييييييا 10.6لثسيييييي ة ه اوة   2017ألف مشييييييترا عا    748,3إ ى   2013ألف مشييييييترا عا    676,7ارتاا عدو املشييييييتركي   ي  دمات املياه العامة إ ى          
 
%، نظرا

، لون لم يسيييييييإلمر عدو املشيييييييتركي   ي 2017% م ارنة  عا  1.08ي لمعد  ه اوة   در ل وا   2018واسيييييييإلمرار اورتاا   ال  العا   العمراعأل وا   املد  الو يرة، 

  عا  1.77اي  انرا  لمعد   2019اورتاا   ال  العا  
 
ألف مشيييييييييييترا ف دوا ا يييييييييييتراكايهم و لك لاعد د من األسييييييييييي اب،   13.4أي أ  هناا   2018% م ارنة

   ليانمها  و الة ال ي تضررت من الحرب والصرا .أهمها: الدمار الذي ألاب ال نى الإل إلية ل يا  املياه ويهالك الش كات وعد

 
 .في قطاع املياه في اليمن، تعتبر املؤسسات املحلية هي املؤسسات املسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وتعمل في مختلف املراكز الحضرية 31
    https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary. على املوقع:2021األوتشا، تمويل االستجابة النسانية في اليمن  32
 .2017مجموعة البنك الدولي، معالجة شحة املياه الحادة خالل فترة العمار وما بعدها، مارس  33
  .2017ة املتكاملة في اليمن أكتوبر البنك الدولي، وثيقة التقييم املسبق، املشروع الطارئ للخدمات الحضري 34
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املياه املنإلنة مايو  مترموعن مايو  متر موعن( امل اعة)املياه املسمهاوة  %عس ة اوسمهالا إ ى اونإلاج
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مايو  منإلاا   5.3% من إجما ي السيييييييكا  إ ى 19والذي يشيييييييكاو  عسييييييي ة   2013عا   مايو  منإلاا  4.8كما ارتاا عدو املنإلاعي  من  دمات املياه من اوا ي         

  عا  1.1ارتاعت لثسيي ة   2018و ي عا  %،  10.5% من إجما ي السييكا  لثسيي ة ه اوة ت در لن و 18.9و شييكاو    2017عا  
 
لون عسيي ة املنإلاعي     2017% م ارنة

 ي ه اوة عدو السكا  لثس ة أكبر من ه اوة عدو املشتركي  واملنإلاعي .، ما يعن2020% عا  17.9انراضت من إجما ي السكا  إ ى 

 (2020- 2017، 2013) ياه وال يرة  ال  األعوا (: عدو املشتركي  واملنإلاعي  من  دمات املياه امل دمة من وهارة امل1الصدو  )

 2020 2019 2018 2017 * 2013 السنة

 732,752 705,442 698,440 711,437 676,661 عدو املشتركي  )الإلوليالت(

 5,444,159 5,270,025 5,220,311 5,312,589 4,804,293 عدو املنإلاعي  من  دمات املياه

 %17.9 %17.8 %18.1 %18.9 %19.0 من إجما ي السكا عس ة املنإلاعي  من  دمات املياه 
 . 2019و 2013كتاب الحصاء السنوي  -املصدر: 

 بيانات غير منشورة. 2020املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي  املياه والبيئة،وزارة   -

حا ي على لييييييهار ج املياه الباليييييية ال ي و ترضييييييا لاإلنظيم والرنالة. على وبالإلا ي ف   عسيييييي ة ك يرة من السييييييكا   ي املناطق الحضيييييير ة يعإلمدو   ي الونت ال        

ا تإلضييييييمن  ن نيا  امللسييييييسييييييات املحاية ومكاالرغم م رافق املرت ية بها لاواإلااظ لاملولاي  األسيييييياسيييييييي  إو أنها و تتا  تواجا ت د ات جسييييييام  تبها الارعية وامل

  35اها، والوفاء لمإليا ات العمالء ووفا أجور العاماي .اوسإلدامة املالية واست دا  ال ثية الإل إلية أو إلال 

  عإلبر مل رات مإلوس  نصين الارو من املياه من أهم املل رات ال ي توض  مسإلو  الا ر املائأل.

لثسييي ة انرااح لاغت ن و   2020( متر موعن عا  12.8إ ى )  2013العا    ال  ( متر موعن14.6وة من )رو من املياه املسيييمهاانرا  مإلوسييي  نصيييين الا        

 36املياه.  دمات لاععدا  الووليرا وباء تاش ي  األسوأ من اي  مإلوس  نصين الارو من املياه اي  ارت   2017% اي  كا  عا  12.3

وإ  اط ة لالواروات وور  ي ترال د كا  لاصييييعوبات املإلعا          ع   دمات املياه العامة  ي  نصييييين الارو من املياه و لك نتينة أهمة املشييييإل ات النايية 

 2018أما  ي عا  والبالييييية وارتاا  تكاليف ضييييي  وتوه ا املياه ما انرااح و و  األفراو  ي اليمن مما نإلج عنا انرااح حصم اإلنإلاج واوسيييييمهالا من املياه، 

  عا  % م ار 8.3مترا موع ا لثسيييي ة ه اوة ت در لن و   11ارتاا نصييييين الارو من املياه املسييييمهاوة إ ى ف د 
 
وهاو نصييييين    2019، وكذلك ت سيييين الووييييا  ي 2017نة

 لثس ة ه اوة ت در لن و  12.6الارو من املياه املسمهاوة إ ى 
 
 موع ا

 
  عا  13.7مترا

 
 . 2020ا  ، وكذلك ت سن  شك  طايف  ي ع2018% م ارنة

 (2020- 2017، 2013)(: مإلوس  نصين الارو من املياه املسمهاوة  ال  األعوا  2الصدو  )

 2020 2019 2018 2017 2013 السنة

 12.8 12.6 11.1 10.2 14.6 متر موعن/عا ( )املسمهاوة مإلوس  نصين الارو من املياه 

 55.8 55.6 55.6 30.4 30.4 الحد األعلى ملإلوس  نصين الارو من املياه

 0.31 0.49 0.49 0.17 0.79 الحد األوعى  ملإلوس  نصين الارو من املياه
 . 2019و 2013كتاب الحصاء السنوي  -املصدر: 

 بيانات غير منشورة. 2020العامة للمياه والصرف الصحي  املؤسسة ،والبيئةوزارة املياه   -

ق  صي  فيها مإلوسي  املناطق اليمنية اي  إ  هناا مناط من املياه الإلااوت والارق  ي توه ا املياه لي و وضي  الحد األعلى واألوعى ملإلوسي  نصيين الارو         

مناطق و  صيييي  فيها مإلوسيييي  نصييييين الارو من املياه املسييييمهاوة إ ى وااد متر لينما هناا )مترا موع ا/عا (   56نصييييين الارو من املياه املسييييمهاوة إ ى ما   ارب 

 مإلوس  نصين الارو من املياه من الش وة العامة اسن املحافظات. (7) ك موعن/عا . و  ي  الش
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 بيانات غير منشورة. 2020املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي  ،والبيئةوزارة املياه املصدر: 
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ميت أهمة ة عن األمييار. ونيد تايانوامليياه الصوفيية النياتني يعياعأل اليمن من نيدرة اياوة  ي موارو امليياه املإلنيدوة لاميياه العيذلية اليدا ايية وال ي تإلمثي   ي األنهيار         

 ملونعها الصغرا ي  ي مني ة ، 37 املياه  ال  الع وو الثالثة املاوييييية جتئيا  سييييهن ن م موارو املياه
 
وبالإلا ي يعإلبر اليمن من أف ر ال ادا  لاملياه  ي   ناااة.نظرا

 1000الذي   اغ هو أوعى لوثير من    الا ر املائأل واد ندرة املياه املعترط لا و مترا موع ا، و   85  اغ نصيييييييييين الارو من املياه املإلااة واملإلندوة  ، اي  العالم

 متر موعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 200مترا موع ا  ي اليمن أوعى لوثير من    الا ر املائأل املياق والذي   اغ   85وفضييييييييال عن  لك ف   مإلوسيييييييي  نصييييييييين الارو من املياه املإلااة واملإلندوة         

صييييير والذي  صييييي  إ ى وعن/ السييييينة.  وماها  مإلوسييييي  نصيييييين الارو من املياه  ي اليمن أن  لوثير م ارنة ما مإلوسييييي  نصيييييين الارو من املياه  ي سيييييور ا وممتر م

 متر موعن على الإلوا ي.  700و 1700

٪ 1.1وهذا يعني أ  نصيييين الارو من املياه املإلندوة  ي اليمن متر موعن،   7500وتظهر امل ارنة الدولية أ  املإلوسييي  العاملأل لنصيييين الارو املياه  صييي  إ ى         

ا من املإلوسيييييييييييي  العيياملأل،  هو  38دو ي الإل ييذ رات منييذ فترة طو ايية او  األمن املييائأل  ي اليمن.ونتينيية لييذلييك ف ييد أطاق ال نييك اليي  ت ر  يي 
 
ومييا  ت ييد الووييييييييييييا  ع يييدا

 على مإلوسييييييي  نصيييييييين  الإلدهور الو ير  ي نيا  املياه  سيييييييهن الحرب والصيييييييرا  وتدهور ال
 
 نى الإل إلية والإل ثير على إنإلاج واسيييييييمهالا املياه ك   لك اععوس سيييييييا ا

وافر املياه على املد  و من املياه لامل ارنة ما املسيإلو  اإلناي ي والعاملأل اي   وجد أوعى مسيإلو  لامياه لاارو علالار  ى مسيإلو  العالم، وما  لك ف   نضيية ت

 ت اإلعسانية العاجاة  ي اليمن. اليو   ند طغت عايها اواإلياجا

 

 عإلبر امليييياه الن يييية واملحسيييييييييييينييية واايييدة من أهم مإليا يييات الحيييياة الصييييييييييييحيييية         

( أ  مسيييييييييإلو ات الإلغيية لمياه الشيييييييييرب 9لنظياة، و ي اليمن  وضييييييييي  الشيييييييييك  )وا

% على 71% وهي مسييييييإلو ات مإلد نة م ارنة ما  45ل وا ي  املحسيييييينة  ي اليمن ت در 

وعلى مسيييييييييإلو  الحالة الحضييييييييير ة  الا  أ  مسيييييييييإلو     39مسيييييييييإلو  سيييييييييكا  العالم.

ترتاا  شييييييك   % و 44الإلغيية  ي املناطق الر اية أن  من النصييييييف اي  و  إلناوه 

 .%56طايف  ي املناطق الحضر ة إ ى 

ية مياه الشييرب املحسيينة  شييك  إاد  املباطر املإلعا ة لانرااح عسيي ة  غي        

الإلويايييية لألسيييييييييييير  ير ت يييد يييات الرعيييا ييية الصييييييييييييحيييية  ي اليمن،  ليييك أل  ال يييدرة أ

 واملصإلمعات و الة الا يرة تنرا   شّدة  ي الحصو  على املياه النظياة.

 
  2017للخدمات الحضرية املتكاملة في اليمن أكتوبر  الدولي وثيقة التقييم املسبق، املشروع الطارئ  البنك 37

38  2017 Conflict, and Water in the Republic of Yemen ,The Crisis Surrounding Poverty Group, Dire Straits. The World Bank     

PUBLIC.pdf-P152686-WP-ed/en/429601499145081869/pdf/117111https://documents1.worldbank.org/curat 
 .2017، التقدم املحقق في توفير مياه الشرب معلومات محدثة لعام 2017ة )اليونيسف(، منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفول 39
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م ارنة ووا اليمن  ي    الا ر املائأل ومإلوس  نصين الارو من املياه ( 8) ك  

السنة/املإلندوة متر موعن

 املياق    الا ر املائأل
    الا ر املائأل

 نصين الارو  ي اليمن

 لاارو 3  65سيص  ا ى 

 2025عا  

 

 .2019، قطاع املياه في اليمن، املوارد والخدمات وزارة املياه والبيئة : املصدر

mowe_0.pdf-sharjabi-al-nhttps://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/2._lnob_view_form_yeme 

2019عس ة  غيية مياه الشرب املحسنة (: 9) ك  

مياه 

الشرب غير 

املحسنة 

% 55

مياه الشرب 

املحسنة 

%45

الحضر

%56

الر ف

%44

 . 2019، قطاع املياه في اليمن، املوارد والخدمات وزارة املياه والبيئة املصدر :

 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/429601499145081869/pdf/117111-WP-P152686-PUBLIC.pdf
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وإنما   رب والصرط الصحي والنظافة الصحيةيعد ولو  الصميا لبدمات مياه الش         من األمور الحيو ة، ليس ف   لإلمإلا األفراو لصحة جيدة ورفاهيمهم 

  املثا  يشير  يأ ضا لإل  يق الإل د  اوجإلما ي واونإلصاوي، و لك لوو  هذه البدمات ترت   ارت اطا وثي ا لمسإلو  الا ر والصو  وعد  املساواة. فعلى سه

إ ى أ  الوليييو  إ ى مياه الشيييرب من العنالييير املسييياهمة  شيييك  ك ير  ي ت د د مسيييإلو  الإلنمية والسيييال    2019املإل دة او  املياه لعا    مملأل الإل ر ر السييينوي 

  40واإلغاثة واإلعسانية. 

اي   لاشيييرب  مث  أولو ة نصيييو   ي اليمن الوليييو  إ ى املياه ا منة الصيييالحةو  تا    2021ط  ا لوثي ة النظرة العامة لالاإلياجات اإلعسيييانية  ي اليمن         

% من 51وهناا فوارق ك يرة لي  املناطق الر اية والحضيييييييير ة، اي  و يسييييييييإلرد  % من اليمنيي  و   صيييييييياو  على مياه آمنة نظياة لاشييييييييرب، 49 وجد اوا ي 

 % من سكا  الحضر مصاور مياه م سنة. 28سكا  الر ف و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أناليم ومناطق العالم والذي  صيي  إ ى % وهي مسييإلو ات منراضيية ما العد د من 51على مياه  ييرب آمنة   در ل وا ي الذ ن   صيياو   إ  عسيي ة السييكا         

ت إلاج اليمن مإلا عة جهوو  41%  ي أفر  يا جنوب الصييييييييييحراء.64%  ي وو  الشييييييييييرق األوسيييييييييي  و ييييييييييما  أفر  يا، و93.9%  ي وو  أوربا وآسيييييييييييا الوسيييييييييييأل و96.4

لروال  لي  املياه املحسييييينة وال ياعات األ ر  ياه  يييييرب م سييييينة آمنة ونظياة، ومن املهم أ ذ اويف املبإلااة ملواجهة ن م الحصيييييو  على مالإلرايف والإل

 مث  الصحة والإلعايم والإلغذ ة.

 اي   شيييييك   ي املإلوسييييي  عسييييي ة  عإلبر وسيييييياة ن   املياه من املصيييييدر )من ا لار والسيييييدوو واملسيييييي ات املا        
 
% 47ئية العذلة( هي الير  ة األكثر اسيييييإلرداما

، و 
 
ت الشيي وة  سييإلرد  لوثرة  ي املناطق الر اية مث : ر مة والصوط وحصة واملحو ت ولييعدة، و لك كونها  عإلبر األن  تكااة لالثسيي ة لاوثير،  ايها  دمات ر  ا

 رغم ارت20ا ت لثسييييييييي ة واه العامة املناطق الحضييييييييير ة،  ايها طر  ة الشيييييييييراء لال% اي   غيأل  دمات املي24العامة لامياه لثسييييييييي ة 
 
اا  تكاامها نتينة % ت ر  ا

 الص اية وال ي  صعن ن   املياه إليها عبر   كات ن   املياه  و هالت ارتاا  أسعار املشإل ات النايية إو أنها هذه الير  ة
 
 سإلرد   ي معظم املناطق  صولا

، و مون أ  تمث   اليرق %15اليييية، لينما  شييييك  ل ية طرق الحصييييو  على املياه )الشيييي كات الإلعاونية البير ة والباليييية واليرق األ ر ( عسيييي ة العامة أو الب

 ألميار أو ت اية مياه ال  ر.األ ر  ملصاور املياه حصت مياه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ر ية الصمهور ة اليمنية وفق ورجات البيورة لامياه )مد   دة ااإلياجات املياه(، و إلض  مةها ل   ااإلياجات املياه عالية  شك  13 مث  الشك  )          

رافياملناخي وط ي السكانية واوعإلدا عا   ي معظم مد ر ات املحافظات اليمنية و لثسن مإلااوتة ل سن ط يعة الوثافة  اا  معدوت ال  و  ة وارتعمها الصغ

 
 security/wwap/wwdr/2019-https://ar.unesco.org/themes/waterأحد دون مياه، : لن ُيترك 2019تقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية للعام  40
 blob/files/article/780.pdf-site-https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric.، 2021أغسطس  13، 2021تقرير منظمة التعاون السالمي حول املياه  41
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90.9%93.9%96.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

افر  يا جنوب اليمن

الصحراء

 رق وجنوب اسيا

ة وامر كا الالتيثي

الشرق اووس  

و ما  افر  يا

أوربا واسيا 

الوسيى

عس ة  السكا  الذ ن  إلمإلعو  ل درة على ( 11) ك  

%الولو  ملصاور مياه م سنة 

 . 2021أغسطس  13،  2021تقرير منظمة التعاون السالمي حول املياه املصدر :  .2020 األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات النسانية مارساملصدر: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
"   ي م افظات الصمهور ة"عس ة املساكن ل سن  طرق ت د م  دمة املياه لامسون ( 12) ك  

ام  ل وعية من املصدر راء لالوا ت  وة  عاونية  وة  الة   وة عامة أ ر  

 املسكن.( التشييد والبناء.  جدول لتوزيع العددي للمساكن في محافظات الجمهورية حسب طرق تقديم خدمة املياه في 11فصل ) 2019صاء السنوي املصدر: كتاب الح
 

https://ar.unesco.org/themes/water-security/wwap/wwdr/2019
https://sesricdiag.blob.core.windows.net/sesric-site-blob/files/article/780.pdf
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واععدا    كات املياه الحوومية املحاية  ي  ع  مد ر ايها و الا  ي م افظات  الصوفيةالدا لي  ي تاك املد ر ات واعإلماوها على مياه األميار واملياه 

 الحد دة، ل ج،  عت، الضالا، عمرا ، وحصا.  
 
   الناهايملناطق وأل  ي تاك ا  السكانيةلي يعة الوثافة    ونظرا

 
 لديهم ااإلياجات أعلى وأكثر إلحااا

 
ا أ ضا   وا اي 

  شك  أكبر لإلا أل املساعدات.
 
  شك  عا  عند م ارنمهم لمنموعات سكانية أ ر   ي اليمن،  نعاها مسمهدفة

لوثافة السيييكانية وارتاا  ورجات  رب والصوط وععدا  الينما ت   ورجات البيورة ل سييين ط يعة املناطق الصيييحراو ة  ي اضيييرموت واملهرة و ييي وه وم             

 . الصوفيةالحرارة رغم توفر املياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

امللسيييسيييات املحاية لامياه  ي اسيييية  ي تو د نيا  املياه  سيييائر وأويييرارا جسييييمة نتينة لادمار الهائ  الذي  عرويييت لا األليييو  واملثشيييآت واملعدات األسييي         

ييم املسيييييييإلمر املد  الوبر   ي اليمن مث : لييييييينعاء وعد  و عت والحد دة وليييييييعدة وعمرا  ول ج و ييييييي وة أثناء الحرب والصيييييييرا  الدائر.  وند ألهرت نإلائج الإل 

السيييييييييييإلة عشييييييييييير ال ي تم ت ييمها  املياه وا   املد   ي جميا املد   الصييييييييييياور عن ال نك الدو ي ت ثر نيا  -( DNA ,2020املرااة الثالثة ) –لالاإلياجات  ي اليمن 

ياه؛ م يات  شييييييك  ك ير نتينة لاصييييييرا . و عروييييييت األلييييييو  الرئيسيييييية لامياه و ييييييمات: توليييييييالت املناه ؛ ا لار، ألراج املياه/ البّتانات، م يات معالصة امل

اه؛ مرإلبرات املياه، امل اعأل واملعدات؛ ا وت. اي  يو  الضيييي  الرئيسيييية، أنالين ن   امليتانات اا  املياه، مكاتن املياه،  ت اية املياه؛ م يات الضيييي ،  

 ت إليها املرااة عروت ألورار جتئية أو ومرت لالكام ، مما  نعاها غير لالحة لالسإلردا  أو ناورة على  شغي  عمايات م دووة. وألهرت النإلائج ال ي تولا

ة مياه الصيييييايف  ي الحد دة، وال ي كانت و تتا  نائمة  ال  املرااة الثانية من الإل ييم ياجات هي الإلدمير الولي ملحية ت ايالثالثة من الإل ييم املسيييييإلمر لالاإل

  42.% من إجما ي األلو   ي املثشآت واملعدات ألورار أو تدمير40. ووشك  عا   عرح أكثر من 2017املسإلمر لالاإلياجات  ي 

%. 27% لينما  شك  عس ة املثشآت املإلضررة من إجما ي األورار  73ملإلضررة من إجما ي األورار يشك  اوا ي ية ل   عس ة املعدات او شير الإل د رات األول        

من   %49.1. و شيك  املثشيآت املدمرة كايا %27.3% من إجما ي أويرار املعدات لينما  شيك  املعدات املدمرة جتئيا 72.7اي  تمث  املعدات املدمرة كايا اوا ي 

  43% من إجما ي أورار املثشآت.50.9   شك  املثشآت املدمرة جتئيا إجما ي أورار املثشآت  ي امل ال

 
  .2020تقييم املستمر لالحتياجات في اليمن، املرحلة الثالثة، البنك الدولي، ال 42
 .2020ليمن، املرحلة الثالثة، البنك الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في ا 43

- Ministry of Water and Environment, Aug 2021.  

- https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZmVkN2

E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486 

 على مسإلو  مد ر ات الصمهور ة اليمنية ( إجما ي ورجات البيورة لامياه13 ك )

.2020ييمات املياه ، اليمن مايو املصدر: كتلة املياه املراجعة املكتبية الثانوية حول تق  

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZmVkN2E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZmVkN2E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486
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ايها سيي ا مد   شييم   ( ف د  عروييت ألييو  املياه من املثشييآت واملعدات  ي مد نة  عت والحد دة وعمرا  ألعلى مسييإلو  من األوييرار ت14وكما   ي  الشييك  )        

حصم األورار الصتئأل والولي ف د  عروت املثشآت واملعدات ألورار كاية  شك  ك ير  ي ألي    إ ىي ، اضرموت،  مار، عد . وعند النظر حصة، لعدة، إب، أل

 ولنعاء وس ير  وعد  و عت كثس ة من إجما ي األلو   ي هذه املد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رافق البدمية   املياه  يعاعأل نيا          ي اليمن من تراجا مسييييييييييإلو  العم   ي امل

وانراييياح ك ير  ي ت يييد م البيييدميييات. وإ ى جيييانييين األوييييييييييييرار املييياو ييية ال ي لح يييت 

لياملثشيييييييييييييآت الرئيسييييييييييييية واملكياتين اإلوار ية واملبإلبرات وا وت واملعيدات، أوت أهمية 

 ن م الونوو إ ى ت و   ندرة املثشي 
 
ي  أليو   آت على  شيغالوهرباء و صيوليا

ييياه والصييييييييييييرط الصييييييييييييحي  شييييييييييييكيي  فعييا . فاأل جميا املييد  ال ي تم ت ييمهييا لاغ امل

%   51%  عم   شيييييييك  كام  و  21% )72مإلوسييييييي  عسييييييي ة مثشيييييييآت املياه العاماة 

 
 
 44%. 28 شك  جتئأل(. وباغت عس ة املثشآت املإلوناة كايا

% و 75عسييهإلا لي   ( أ  الرواتن  و الوهرباء والونوو  تمث  ما15 وضيي  الشييك  )

ن إجما ي الإلكاليف التشييييييييييييغياية لاملسييييييييييييات املحاية لامياه.  وجميا هذه % م97

 ووشيييييييك  ك ير لالحرب والصيييييييرا . 
 
      املوونات التشيييييييغياية ل يا  املياه ت ثرت سيييييييا ا

  - التشيييييييييييغيايةالثسييييييييييي ة األعلى  ي النا ات   -وعلى جا البصيييييييييييو) تمث  الرواتن

 ييييييدمييييييات امليييييييياه  إليميرار تي ييييييد يمامليييييييياه واسيييييييييييي  وتيونيايهييييييا مشييييييييييييكياييييييا  يي إوارة نييييييييا 

الهشييييييييير ة إ ى تونف الرواتن وما  صيييييييييرط من  لامسيييييييييإلايد ن اي   شيييييييييير املوارو

وعم املنظمات أو الإل صيييي  و  ندرج ويييمن الرواتن ل  ويييمن الحافت الشيييهري 

رافق  ع   ي العم  إ ى الحضييييور  املولاو   يسييييإلييا م ال  العم . اي  و وانإلصيييياو ة. و إليان ت سييييي    إوار ة يولدوا  الراهنة األووييييا   سييييهن املياه م

والذي  مث  أولو ة عاجاة  ي املد   45ت د م  دمات املياه اسييييييييإلمرار وعم امللسييييييييسييييييييات املحاية ال ائمة و عت ت اوسييييييييإلدامة املالية لاملسييييييييسييييييييات املحاية لامياه

 ال صير. 

كيا  لححرب تي ثير فوري و ييييييييييييد يد على إميداوات الييانية ايي  انهيارت الشيييييييييييي وية  وت ال ي  عمي  لياليد ت .ج امليياه الصوفيية على ا  يعإلميد اليمن على اسييييييييييييإلررا        

وافر الد ت   شييييييك  ك ير.   شييييييير ال يانات  ي الشييييييك  ) ليصيييييي  نها ة  وليو    2014ر ا /لتر نها ة   150( إ ى أ  سييييييعر الد ت  ارتاا من 16الوطنية وتذلذب سييييييعر وت

 2021 /لتر نها ة  وليو ر ا  599إ ى   2014ر ا /لتر نها ة   158. وارتاعت أسييييييعار ال ترو  من  2014% م ارنة ما نها ة   308.1ه اوة  ر ا /لتر لثسيييييي ة  613إ ى   2021

 وليو متر موعن نها ة 1ر ا / 2666إ ى   2014متر موعن عا  1ر ا /  700  ما ارتاا  أسيييييعار ن    ييييياانات املياه من  %.  تتامن هذا اورتاا  279.1لثسييييي ة ه اوة 

 
 .2020املستمر لالحتياجات في اليمن، املرحلة الثالثة،  البنك الدولي، التقييم 44
 .2018اليمن، يوجيتا ممسين وآخرون،  في واملياه والصراع  بالفقر املحيطة األزمة: شديد تقرير مأزق البنك الدولي،   45

PUBLIC.pdf-P152686-ARABIC-WP-V2-n/923511519312426543/pdf/117111https://documents1.worldbank.org/curated/e 
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2020عدو مثشآت ومعدات املياه املإلضررة اسن املحافظات ا ى نها ة ( 14) ك  

 .2020الدولي، التقييم املستمر لالحتياجات في اليمن، املرحلة الثالثة،  البنكاملصدر: 

- Ministry of Water and Environment, Aug 2021. 

- https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZ  

mVkN2E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486 
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.2019دمات وهارة املياه وال يرة ، نيا  املياه  ي اليمن، املوارو والب: املصدر 

ة النا ات التشغياية لاملسسات املحاي( 15) ك  

)%(لامياه 

رواتب وقود  كهرباء صيانة وتشغيل أخرى 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/923511519312426543/pdf/117111-V2-WP-ARABIC-P152686-PUBLIC.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZ%20%20mVkN2E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNhMDYwODItYTkzZC00ODI5LTkyYzYtNmZiNjNkZDBmZTdmIiwidCI6IjMwMmFkZTNhLTU3M2UtNDQ4Ni1hODcwLTAwZmRhZ%20%20mVkN2E2MiIsImMiOjl9&pageName=ReportSection233beec5785b39e1e486
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% ف د ارتاا 49.5ارتاا سييييييعر الد ت  لثسيييييي ة ه اوة   2021إ ى  وليو   2020ال  الاترة ويسييييييمبر  .  و 2014% م ارنة نها ة 280.9لثسيييييي ة ه اوة لاغت اوا ي   2021

 %  ال  ناس الاترة.33.2ت املياه لثس ة لاغت اوا ي سعر ن    اانا

رافق املي ل د اععوسيت تداعيات أهمة املشيإل ات النايية         اه عن ت د م البدمات  شيك  جتئأل أو كلي ليس  سيهن أي على نيا  املياه من  ال  تونف م

وان يا  الإليار الوهربائ  46أل لاترات طو اة.أورار ماو ة ولون نظرا لعد  وجوو إمداوات الونوو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. و شيير ال يانات إ ى ارتاا  أسيعار ن    ياانات املياه 2021وليو و   2018لي  ويسيمبر ن    ياانات املياه ( سيعر  17وعلى مسيإلو  املحافظات   ي  الشيك  )        

 ي جميا املحافظات لصيييييييييورة مإلااونة. اي  اععوسيييييييييت أهمة املشيييييييييإل ات النايية على تونف كثير من مضيييييييييبات املياه مما جع  امللسيييييييييسيييييييييات املحاية لامياه   ي

 كي   ي مناطق مرإلااة وسيما املتوو ن لالبدمة من تتو دهم لاملاء. ما  كثير من املشتر ة طا ات البدمة وار املحافظات غير ناورة على تا ي

وا إلات املياه البالييييية على مد  سييييينوات الحرب  ي املناطق الر اية والحضييييير ة على اد سيييييواء اي   عإلبر  ي الونت الراه         ن املصيييييدر  وبالإلا ي ف د اهوهرت 

على  يييييييييرائح الد   الثالت وامللنت لاإلويييييييييافة إ ى  امل سييييييييياوي د ، وهو األمر الذي  ضييييييييياعف املعاناة واألثر    ي العد د من املاملياه إ ى املناه  الرئيس لإلوليييييييييي 

واععكاسيييها على الوليييو    تتامن هذه الت اوات  ي أسيييعار ن    ييياانات املياه ما تراجا مسيييإلو ات الد   وارما   يييرائح عر ضييية من املصإلما ملصييياور الد   

 لامياه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واععدا  األمن الغذائأل.مثات أهمة املياه          ل د انراضييييييت كميات إنإلاج السيييييياا  الصييييييدمة الحاوة ال ي كانت لها آثار  ييرة على إنإلاج املحالييييييي   ي الإلدهور 

وانراضييييييت كمية إنإلاج الح وب 2013م ارنة ما العا    2019% عا  56.9 التراعية اوسييييييتراتينية لصييييييورة ك يرة اي  انراضييييييت كمية إنإلاج ال مح لثسيييييي ة  ،

. لينميا انراضييييييييييييت كمييات إنإلياج السيييييييييييياا التراعيية  ات األهميية الغيذائيية لاسييييييييييييكيا  ايي  انراضييييييييييييت كميية إنإلياج ال  ولييات  2019% عيا  43.5ر  ل وا ي األ 

 % على الإلوا ي.4.6% و13.9% و3.7والبضروات والاواكا ل وا ي 

 

 

 
 .2017مجموعة البنك الدولي، معالجة شحة املياه الحادة خالل فترة العمار وما بعدها، مارس    46
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 )لالين( 2019و 2013( كمية إنإلاج املحالي  التراعية  ي اليمن لألعوا  3  )جدو 

 2013التغير منذ  2019 2013 املحصول 

 56.9- 100,332 232,790 ال مح

 43.5- 356,382 631,144 الذرة(  -الشعير -الد ن  -الح وب األ ر  )الذرة الشامية 

 3.7- 93,139 96,765 ال  وليات

 13.9- 888,610 1,032,414 البضروات

 11.2- 1,715,991 1,933,474 األعالط 

 1.2 88,992 87,960 املحالي  الن د ة

 4.6- 953,674 999,256 الاواكا 

 .2019، و2013املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء، كتاب الحصاء السنوي 

الغذائأل، ف د كا  ألهمة املياه ت ثير مضييييياعف على ال و  العاماة  ي التراعة الذي ععدا  األمن  راعة تتسيييييهن  ي تاانم الا ر واإ  ت ثير أهمة املياه على الت         

كانوا يعإلمدو    ي اليمن لصورة م ا رة الذ ن السكا  % من 72إ ى جانن هذه الإل ثيرات تلثر أهمة املياه على   47% من ال و  العاماة.41يشغ  ما   ارب من  

 ي املناطق الر اية وبصييورة غير م ا ييرة على ل ية السييكا  من  ال  ارتاا  أسييعار السيياا التراعية     و   األسييرة  اء على نيد الحياة من ايعلى التراعة لا

تت ا د    2020،48  عا  % من السيكا80إ ى   2014% عا  48مما  سيهن  ي انتشيار الا ر على نياٍق واسيا اي  ارتاا عدو السيكا  الذ ن يعانو  من الا ر من 

لى السييييييييكا  الذ ن  ت ا د عدوهم  سييييييييرعة  ي أووييييييييا  اععدا  األمن الغذائأل اي  ارتاا عدو السييييييييكا  الذ ن يعانو  من اععدا  األمن وييييييييغو  أهمة املياه ع

 2021.49ا  عا  % من السك 54مايو  ةبم لثس ة  16.2إ ى  2015% عا  48مايو  ةبم وبثس ة  12.9وما وفوق( من  3الغذائأل )املرااة 

ا إل ناو أو  ييييييراء ما  واأل من املياه النظياة لاشييييييرب  50أثر انهيار نظا  إمداوات املياه العامة على إنااق األسيييييير املعيشييييييية اي   كافح          % من السييييييكا   ومي 

 ال  الإل اي  السيييييييييييالق الذي يشيييييييييييير إ ى ارتاا  تكااة املياه عسيييييييييييانية لححااظ على  يييييييييييحمهم، ومن  مايو   مني يعإلمدو  على املسييييييييييياعدات اإل  14.7وهذا  نع  

مما   2020% م ارنة ما ويسيييييييييمبر 33.2وبثسييييييييي ة ه اوة لاغت اوا ي   2014% م ارنة ما  280.9لثسييييييييي ة ه اوة لاغت اوا ي   2021املن ولة لالشييييييييياانات نها ة  وليو 

% من سييييييكانا على أن  من 80و ي لاد يعيش أكثر من    50، وهي أعلى عسيييييي ة  ي العالم.م لححصييييييو  على املياه  ي مناهلهم% من و اه30 نع  األسيييييير تناق أكثر من 

ة غير ناورة على ووور ن  ي اليو  ألييييي  ت األسييييير و  سيييييإلييا لهسييييياطة  يييييراء املياه على اإلطالق، ف د غدت األسييييير الا يرة  ي ك  من املناطق الحضييييير ة والر اي

مث  هذه األسيييييعار، وبالإلا ي لدأت األسييييير   ي جان املياه  ي عان فوق رتوسيييييها اي  تاانمت أهمة املياه الحالية لد   يييييراء املياه النظياة وا منة لاإلطالق على 

ار ج املياه الباليية ملسييسييات املياه العامة، نتينة لذلك ف   معظم السييكا  امل يمي   ي املد  يعإلمدو  على مت ج من توه ا املياه البير ة و ييراء املاء من لييه

 لكأل توالي  م يات ضي  املياه   450,000لعد د من املنظمات الدولية  ي مواجهة أهمة املياه اي  ت د  اليونيسيف ما   رب من  و سيهم ا
 
لتر من الونوو  يهر ا

 لن م الونوو وارتاا
 
  األسيييييييعار مما عماها  ي لييييييينعاء والحد دة وحصة من لي  مد  أ ر   ي جميا أن اء ال الو. لون اليونيسيييييييف و يييييييركاء آ ر ن ت ثروا سيييييييا ا

 51واعف من لعوبة تا ية اواإلياجات األساسية.

وانتشيييييييار األمراح واألوبرة، ف د أ يييييييارت العد د من الدراسيييييييات إ ى أ  ن م ا           إ ى وملياه أأوت أهمة املياه إ ى الإل ثير الضيييييييار الاوري على الصيييييييحة العامة 

 2300ما أكثر من   2017مايو  االة مشييت ا بها منذ ألر     1.1تم  سييصي  أكثر من   52تاشيي ي وباء الووليرا  ي اليمن، وهو أكبر وأسيير  تاشيي ي لامرح على اإلطالق.

 من ك   
 
ا يشيت ا  ي إليالإلا لالووليرا، كثير مةهم من األطاا  وو   62االة وفاة، وتايد املعاومات ل   واادا السيا عة وأ  املسيتشيايات تإلا ى ما   رب   سين مني 

 بها ك   و .  70إ ى   60من 
 
واذرت منظمة الصيييييييييييحة العاملية من ااإلما  ادوث موجة ثالثة من الووليرا  عد موجإلي  رئيسيييييييييييإلي   ي السييييييييييينوات   53االة مشيييييييييييإلبها

ولة لاملياه، و لوي اوسيمهالا امليو  لامياه املاوثة إ ى أمراح ن األ يرة، اي   لوي عد  الحصيو  على املياه الصيالحة لاشيرب إ ى ه اوة الإلعرح لألمراح امل

رافق الصحية. 54ناتاة مث  السرطا .  و  تا  اوفإل ار إ ى املياه وعد  كاا ة  دمات املياه مشكاة رئيسة  ي امل

وانتشيييار سيييو          و عإلبر أهمة املياه من العوام  املسييياهمة  ي انتشيييار سيييوء الإلغذ ة الحاو العا ، 
 
وانتشيييار الإل ت . أكثر الارات ويييعاا ء الإلغذ ة الحاو الو يم، 

 يولوجية. و عاعأل  ، و الييييية األطاا  وو  البامسييييية من العمر والثسييييياء الحوام  واملرويييييعات  سيييييهن ااإلياجايهم الاسييييييولوجية وال18هم األطاا  وو  سييييين 

 
 . 2020 أغسطسأ  51 نشرة المستجدات االقتصادية العدد  47
   المصدر السابق. 48
 . 2020توفمبر   54نشرة المستجدات االقتصادية العدد  49

50 Fanack water Water Challenges in Yemen. August, 2021.https://water.fanack.com/ar/yemen/water-challenges-yemen/ 
 2017كانون األول / ديسمبر  19اليونسيف، تتعّمق أزمة املياه في اليمن وسط نقص حاد في الوقود،  51
 . 2120اليونسيف، تقرير على وشك الجفاف تأثير شح املياه على األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أغسطس  52

53 Romy Haber, In Yemen, war, bad management and climate change are at fault for water shortage.2018. 

https://globalvoices.org/2018/10/03/in-yemen-war-bad-management-and-climate-change-are-at-fault-for-water-shortage/ 
 2021أبريل،  11مركز العربية السعيدة للدراسات ـــ تقرير تاريخ أزمة املياه في اليمن  54

https://water.fanack.com/ar/yemen/water-challenges-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-challenges-yemen/
https://water.fanack.com/ar/yemen/water-challenges-yemen/
https://globalvoices.org/2018/10/03/in-yemen-war-bad-management-and-climate-change-are-at-fault-for-water-shortage/
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اإلليييالة  سيييوء الإلغذ ة الحاو لي  األطاا  الذ ن يعيشيييو   ي لروط ليييع ة  ي   الثسييياء والاإليات والاإليا   شيييك  غير مإلناسييين من سيييوء الإلغذ ة  في واو  ير 

 1.2  طا  وو  البامسية من العمر ومايو   2.3مال ي  ةيبم   إلاجو  إ ى عالج لسيوء الإلغذ ة الحاو، مةهم اوا ي   3.5ل  سيوء الإلغذ ة الحاو، وهذا يشيم  

ال ييياعييات على أ  املحييافظييات ال ي  وو  فيهييا ولييييييييييييو  السييييييييييييكييا  إ ى املييياه أكثر م ييدوو يية هي  ي وتلكييد نإلييائج الإل ييم مإلعييدو  55مايو  امرأة ايياميي  ومروييييييييييييعيية.

  ي ااوت سييييييوء الإلغذ ة والووليرا.
 
نوي لي   دمات املياه واإللييييييالة  سييييييوء الإلغذ ة املتمن لي   وهذا  لكد على وجوو ارت ا   56الح ي ة مناطق  شييييييهد ارتااعا

  57األطاا   ي اليمن.

العالم ل سيييييييييره واملني ة العربية إ ى أّ  ويييييييييما  اصيييييييييو  الصميا على املياه النظياة أمر أسيييييييييا ييييييييي ّي لحما ة  يييييييييحة   19 -إنذار، نّبهت جائ ة كوفيد كنرع        

 العالم أّ  غس  اليد ن لاملاء والصالو  أفض  وسياة لاونا ة من فيروع كورونا.   اإلعسا  ورفاها، وكما هو معاو   ي جميا أن اء

عإلبر وسياة أساسية لححد من انتشار فيروع كور غي        
ال
 ا  هذه الوسياة الهسيية  ي الظاهر ال ي  

ّ
 لاملياه  و ر أّ  ات

 
د لاغا ة  ي اليمن الشحي ة ألال

ّ
نا أمر مع 

ائية. ومما  اانم  ير اإللييييييييالة مترا موع ا من املياه العذلة لاارو  ي السيييييييينة، و صيييييييينف  ي  انة أف ر ال ادا  لاموارو امل  85ن اي  يعيش السييييييييكا  على أن  م

 % من السكا (  ي اليمن إ ى مصدر م ّسن ملياه الشرب.49مايو  عسمة ) 14.9لايروع كورونا  ي اليمن افإل ار ن و 

ليرا. هنياا ميا   رب من امليياه إ ى تايانم  ير اإللييييييييييييالية لايروع كورونيا واألمراح املن ولية عبر امليياه لميا  ي  ليك الوو أو  الن م  ي البيدميات البياليييييييييييية لي         

ي  أ  هناا   20,1  مايو    4,8مايو  ةيييييبم ل اجة إ ى املسييييياعدة  ي منا  الرعا ة الصيييييحية، اي  و تتا  الثسييييياء واألطاا   إل ثرو  لثسييييين مإلااونة ف د ت  

   58الصحية. البدمات على الحصو    ي املساعدة إ ى   إلاجو   طا  مايو   210,و امرأة

ما  ه اوة ندرة املياه واملباطر والإل د ات  ي ه اوة ااإلياجات املياه سييييييوط  لوي لدوره إ ى ارتاا  معدوت املرح والنإلائج الصييييييحية السيييييييرة ل من املإلونا أ         

 وااإلما  عووة لهور الووليرا. ي  لك تاانم سوء الإلغذ ة الحاو 

 ّ  ّ
نراييياح عيييدو اليالب  ي امليييدارع ايييي  أوت أهمييية امليييياه إ ى ا        

أطايالهيا من امليدرسيييييييييييية من أجي  جاين امليياه كيانيت األسيييييييييييير  سييييييييييييحين 

 على 
 
ألسيرهم. لاإلويافة إ ى  لك  اف ان يا  الوهرباء واملياه أثرا

وتلثر أهميية املييياه  شييييييييييييكيي  مرإلاف على  59مسييييييييييييإلو  عميي  املييدارع.

 األطايا  والثسيييييييييييياء ايي  ت ا مهمية جاين امليياه على عياتق الثسيييييييييييياء

دة أسي اب مةها واألطاا  فمعظم الاإليات و  ذهب  إ ى املدرسية لع

عد  وجوو ليييينالير مياه الشييييرب لاإلوييييافة إ ى عد  وجوو املياه  ي 

رافق الصييييرط الصييييحي  ي املدرسيييية، أما السييييهن األهم فهو جان  م

املياه لالسييمهالا امل   ي وهو ما  رفا عسيين التسييرب و صييولييا لي   

رب األطايييا  والاإلييييات على وجييا اإلنييياث ايييي  لاغيييت عسيييييييييييي ييية  سيييييييييييي 

%  سييييييييييهن اعشييييييييييغالهن  ي جان 18وا ي البصييييييييييو) من الإلعايم ا

من املمون أ   ظ  األطاا   ارج املدرسييية ا ى   60املياه ألسيييرهم .

 ا يييييرة وغير م ا يييييرة.  شيييييم   ننم ت ثير ةيييييّ  املياه على األطاا  عن عوام  م 61 إلمونوا من جان املياه، وهو األمر الذي ند  عييا األسييييير األولو ة على الإلعايم.

كاا ة كميات مياه الشييييرب ا منة، لينما  شييييم  العوام  غير امل ا ييييرة األمراح املإلعا ة لاملياه  سييييهن رواءة نوعيمها وناة الولييييو  إ ى العوام  امل ا ييييرة عد  

 62اليعا  املغذي لاإلوافة إ ى الونت اإلوا ي والعنء املاوي املياوبي  لصما املياه.

   ا على كاه   لوي ن م املياه إ ى  اق مراوط تإلعاق لالحما ة          
 
فإلإل ثر الثسييييييييييياء واملراه ات واألطاا   شيييييييييييك  غير مإلناسييييييييييين. اي  يعإلبر جما املياه ع را

 63وني ة. 30% من األسر أ  ونت السار  ت د عن  39الثساء والاإليات، وتايد 

 

 

 
 .74، 72، ص 2021األوتشا، وثيقة النظرة العامة لالحتياجات النسانية في اليمن، فبراير  55
 .27، ص 2019مل للتقييم متعدد القطاعات للمواقع، األوتشا وآخرون، التقرير الشا 56
 .2018البنك الدولي، تقرير مأزق شديد: األزمة املحيطة بالفقر والصراع واملياه في اليمن، يوجيتا ممسين وآخرون،  57

PUBLIC.pdf-P152686-ARABIC-WP-V2-https://documents1.worldbank.org/curated/en/923511519312426543/pdf/117111 
 .2021اليونيسف تقرير الوضع النساني في اليمن أبريل  58

 .2020املستمر لالحتياجات في اليمن، املرحلة الثالثة، البنك الدولي، التقييم  59
 .2020وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية، تقرير القضايا الحرجة،  60
 .2019األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات النسانية في اليمن  61
 .2021أغسطس اه على األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، اليونسيف، تقرير على وشك الجفاف تأثير شح املي 62
 2019األوتشا، نظرة عامة على االحتياجات النسانية في اليمن  63
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املحاور السييييييييييييال ة إ ى أ  أهمة املياه  ي اليمن تمث  ألره الإل د ات ال ي تواجا الحياة اونإلصيييييييييييياو ة واوجإلماعية،  إليا  ي  ر الن و املشيييييييييييياألهر الإل اي  على           

ا  ي األهمة اإلعسيييييييييانية املسيييييييييإلمرة  ي اليمن، وتت د من معاناة الار ا رئيسييييييييي 
 
 و وتتا د عمق اوهمة  ي الونت الراهن لإلصييييييييي ح أهمة املياه موون

 
األكثر  ات األكثر ويييييييييعاا

 ية وترايف ا ييية  ي املصإلما لصيييورة  الييية واملصإلما اليمني لصيييورة عامة على كافة املسيييإلو ات ومن أج  مواجهة أهمة املياه والحد من تتا د ا ثار السييياهشييي 

 املعاناة ف   األولو ات ال ي  ث غي التركي  عايها  شم  الصوانن الإلالية: 

حاية العم  لصيييورة عاجاة وسييير عة على لذ  الصهوو الالهمة لإلوفير وعم مسيييإلدا  يسيييهم  ي ت  يق الحد األوعى من اليانات التشيييغياية لاملسيييسيييات امل  أوو:

 و لك من  ال :  عووة الووليرا،لامياه لما يسمح لإل د م  دمات املياه ك ولو ة عاجاة وورور ة لدعم الصهوو الصار ة واإلواء تاش ي فيروع كورنا والحد من 

رافق األسييييياسيييييية الحيو ة مث : م يات ا • ملياه توفير الونوو لاملسيييييسيييييات املحاية لامياه لإلمويةها من ت د م  دمات املياه واوسيييييإلمرار  ي  شيييييغي  امل

دة و ت إلاج سف، إسهامات جيوم يات ا لار وم يات الض . وتمث  تد الت  ركاء العم  اإلعساعأل وعلى وجا البصو) من ن   منظمة اليوني

 إ ى اسإلمرار ة.

  شيك  ج •
 
تئأل توفير وعم النا ات التشيغياية وأعما  الصييانة العاجاة ونيا الغيار لامعدات وا وت ل ي   مون  شيغي  األليو  ال ي  عم  االيا

 لإلعم   شك  كام .

 كافة امللسسات املحاية لامياه. مسإلدامة لاعاماي   يتوفير الدعم لإل  يق الحد األوعى من مإليا ات األجور واملرت ات لصورة  •

:
 
 :على املناطق والارات املإلضررة واألكثر ااإلياجا من  ال    التركي ثانيا

توجيا جتء من املسيييييييييياعدات اإلعسييييييييييانية واليارئة وت ني تد الت لد  املصموعات ال ياعية  ي اوسييييييييييإلنالة اإلعسييييييييييانية ن و مشييييييييييار ا اصيييييييييياو مياه  •

من الاوائيييد املإلعيييدوة لاميييياه  ي ال يييياعيييات األ ر  مثييي : التراعييية واألمن الغيييذائأل والصييييييييييييحييية والإلعايم   األمييييار، وال ي ت  ق أن يييييييييييي ى نيييدر ممون

وجن  والحما ة، وتوفير فر) العم  إ ى أن يي ى اد لاسييكا   ي املناطق الر اية و لك عبر الصييندوق اوجإلما ي لاإلنمية ومشييرو  األ ييغا  العامة و إل

 ية املحرومة واألكثر تضررا من الحرب.  تكافل الار) لصميا املناطق الر اوما

وانا الناهاي . •  التركي  على وعم وتصميم تد الت مسإلدامة لإلوفير املياه ملبيمات وم

ة اليناليا والغيو  ومناري وعم و شييييييصيا امل اورات املصإلمعية  ي املناطق الر اية واملحرومة ل ناء الحواجت والسييييييدوو املائية الصييييييغيرة وت هي  وإوار  •

 السيو .

 وعم اسإلردا  مصاور اليانة ال د اة )اولوا  الشمسية( وسإلرراج املياه ون اها لدو من الد ت .  •

الوويييييييا التشيييييييغيلي لاملسيييييييسيييييييات من  ال   العم  على ت طير الصهوو الرامية  ي ت ييم الوويييييييا وجما منموعة من ال يانات واملعاومات ال ي  عوس -1

 واسإلغال  األلو  املإلااة ل يا  املياه.
 
 ووا  ية عماية لما  وا  إعاوة جدولمها وتنظيمها مسإل  ال

ا و  إلنتأ من الإلعا ي  عد الصرا . -2  وما  معالصة نضا ا املياه  ي اتاانية السال  ل ي   شك  جتء 

نيات املناسيي ة ما األسييالين التراعية الإل ايد ة وإوارة مسييإلنمعات  املائية  ث غي العم  على ومج الإل  % من املصيياور 90نظرا لوو  التراعة  سييمهاك  -3

 املياه لدعم س   العيش الر اية املسإلدامة وال درة على الإلويف ما املناخ.

 الشرب. العم  على ت  يق نإلائج جيدة فيما  إلعاق لمياه الشرب لالتركي  على رفا عس ة الإلغيية لمشار ا مياه -4

السيييييييييتثمار  ي إعشييييييييياء مشيييييييييار ا السيييييييييدوو اوسيييييييييتراتينية لما  وا   غذ ة األاواح املائية الحرجة والحد من نضيييييييييوب املياه توفير الإلمو الت الالهمة ل -5

ران ة عماية اوسإل  اط املائأل.  الصوفية وم

ق الحااظ على  ة ك يرة وونت أطو  ملعالصإلا لإل  يالعم  على وويييييا  ية طو اة األج  لإلراي  الااند الاي  ائأل الذي  إليان تكاليف اسيييييتثمار  -6

  دمات مسإلدامة وغير مكااة.

 إعداو وتنايذ  ارطة طر ق طو اة األج  تركت على جان ي  رئيسي :  -7

النياق تيو ر وإعاوة لييياغة كافة األطر النالمة والإلنظيمية والإلثسييي ية ووراسييات اسييتشييار ة لإل ييم ندرات الصهات العاماة لال يا   ي  . أ

 املسإل  لي ألهمة املياه.

 تنايذ ال نى الإل إلية والإليو ر امللسي ي وبناء ال درات لكافة األطر امللسسية ل يا  املياه.العم  على  .ب

انم  شيييييييصيا اسيييييييإلردا  مضيييييييبات املياه ال ي  عم  لاليانة الشيييييييمسيييييييية لما  ا ي اواإلياجات الاور ة لامتارعي ، ما أهمية األ ذ  ي اوعإل ار عد  تا -8

ران ية امليياه الصوفيية من ن ي  املصإلمعيات املحايية؛ عشيييييييييييير ت نييات  اإلجهياو امليائأل  ي اليمن على امليد  اليو ي   )اسييييييييييييإل  اط امليياه الصوفيية( من  ال : م

 توفير املياه  ي التراعة وتوفير الإلمو   املناسن لصغار املنإلني  لإلموي  تي يق هذه الإل نيات.
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