
اإلدارة الناجحة
للموارد املائية

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالمصحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

20212021//77//11
www.sawt-alamal.netwww.sawt-alamal.net

العددالعدد
1111

1212
صفحةصفحة

توزع توزع 
مجانًامجانًا

والقوانــن ترتكز  االنظمــة  مــن  قواعــد  علــى  الناجحــة  االدارة 
والسياســات واخلطــط املناســبة التــي حتــدد الرؤيــة واملســار 
وتضبــط أي انفــات للقــرارات املائيــة ، كــون االدارة املائيــة الفعالــة حتتــاج 
الــى ارضيــة مناســبة مــن السياســات واخلطــط والــى ســند قانونــي قــوي 
بهــا ويحمــي مصالــح اآلخريــن وحقوقهــم فثمــة  االلتــزام  يكفــل  وصــارم 
اشــخاص ال جتــدي معهــم أي مناشــدات او برامــج توعيــة وليــس لديهــم 
اســتعداد للتقيــد باخلطــط والبرامــج فيضعــون مصاحلهــم اخلاصــة فــوق أي 
مصالــح اخــرى مثــل هــؤالء ال ينفــع معهــم إال الشــدة والضبــط عــن طريــق 
ــه  ــة ال يقصــد ب ــة فإصــدار تشــريعات مائي ــن التشــريعات القانوني ــة م حزم
االضــرار او التعســف بحــق املســتخدمن وامنــا الهــدف منــه هــو إطالــة أمــد 
املــوارد املائيــة وتامــن حاجــة االجيــال احلاليــة والقادمــة مــن امليــاه مــن خــال 
تنظيــم وتنميــة وترشــيد اســتغال املــوارد املائيــة وحمايتهــا مــن االســتنزاف 
والتلــوث، ورفــع كفــاءة نقــل وتوزيــع اســتخدامات املــوارد املائيــة وحســن 
صيانــة وتشــغيل منشــآتها، وإشــراك املنتفعــن بــإدارة املــوارد يف مراحــل 

تنميتهــا واســتثمارها وحمايتهــا واحملافظــة عليهــا.
هــذه  قويــة حلمايــة  بإجــراءات  التدخــل  تتطلــب  العامــة  املصلحــة  ان 
الثــروة احلياتيــة وهــذا ليــس بدعــة علــى اليمــن، فهنــاك دول تنفــذ القوانــن 

املائيــة بصرامــة شــديدة تصــل الــى درجــة حتديــد طــرق اســتهاك امليــاه 
علــى مســتوى املنــزل فقــد ال حتقــق االغــراءات املاديــة واملعنويــة هدفهــا وال 
ــى فــرض الشــروط  ــذي يدعــو إل ــع، االمــر ال ــل اجلمي ــا مــن قب يســتجاب له
الصارمــة علــى تصنيــع أو اســتيراد األدوات والتجهيــزات املنزليــة، والتــي 
ــة  ــى كفــاءة عالي ــؤدي إل ــه ت يجــب ان تكــون مصنعــة حســب مواصفــات معين
يف اســتهاك امليــاه باإلضافــة الــى ضــرورة صيانــه مصــادر امليــاه والشــبكات 
الداخليــة واالســتفادة املثلــى مــن ميــاه االمطــار يف ســطوح املنــازل بعمــل لهــا 

ــة. ــات ارضي ــدات خلزان التمدي
فمــع اول محاولــة لتطبيــق وتنفيــذ القــرارات التــي صــدرت عــن مجلــس 
الــوزراء يف منتصــف عــام 2004 لضبــط عمليــة احلفــر العشــوائي واجهــت 
وزارة امليــاه والبيئــة وهيئاتهــا املعنيــة الكثيــر مــن الصعوبــات والتحديــات 
مــن أصحــاب املصالــح الذيــن اســتغلوا االنفــات وضعــف تطبيــق القوانــن 
الســابقة، فأقبلــوا علــى العمــل بعشــوائية ســعيا وراء حتقيــق املزيــد مــن 
االربــاح علــى حســاب مخــزون امليــاه اجلــويف الــذي تســارعت وتيــرة انخفــاض 
منســوب االحــواض املائيــة بســبب اســتنزافه اجلائــر ونســتوى الســحب للميــاه 

اجلوفيــة يفــوق كميــة ميــاه األمطــار التــي تغــذي االحــواض املائيــة.
فاملشــكلة الرئيســية يف أزمــة امليــاه ليســت فقــط يف نــدرة املصــادر وليــس 

يف نضــوب امليــاه اجلوفيــة بــل أيًضــا يف االســتغال الغيــر اقتصــادي للميــاه 
وتعتبــر الفاقــد مــن ابــرز املشــاكل املتعلقــة باالســتنزاف والهــدر للمصــادر 
ــه  ــن مدين ــد يف كل م ــة الفاق ــت كمي ــد وصل ــا فق ــة دون االســتفادة منه املائي
بــان هــذه الكميــة الكبيــرة  العلــم  الــى حوالــى )%50(مــع  صنعــاء وتعــز 
تفقــد عبــر الشــبكات املائيــة الــى جانــب احلفــر العشــوائي لآلبــار اجلوفيــة 
واســتنزاف امليــاه بســبب انتشــار عــدد احلفــارات الــذي يصــل عددهــا الــى 
اكثــر مــن900 حفــار مملوكــة للقطــاع اخلــاص املتنفذيــن الــذي يقومــون 
ــم  ــق عليه ــة وال تنطب ــاه اجلوفي ــر العشــوائي وســحب واســتنزاف للمي باحلف
القوانــن. كل هــذا ادي الــى انخفــاض منســوب امليــاه باألحــواض املائيــة 
تصــل مــن )8-1 أمتــار( مــع شــحة يف هطــول االمطــار وبالتالــي نســبة التغذيــة 
لألحــواض اجلوفيــة اقــل بكثيــر مــن نســبة الســحب املفــرط مــن االحــواض 
املائيــة حيــث وصلــت كميــة امليــاه املتجــددة عــام 2005)2500( مليــون متــر 
مكعــب، وكيــة امليــاه املســحوبة مــن االحــواض املائيــة مــن نفــس العــام )3780( 

ــر مكعــب،  ــر مكعــب، ونســبة العجــز املائــي )1280( مليــون مت مليــون مت
وبالتالــي فــان مــن الضــروري إعــادة مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة 
للميــاه2025 واالســتراتيجية التخفيــف مــن الفقــر واخلطــط والبرامــج ومــا 

ــاه واجلفــاف. ــاه وازمــة املي يتماشــى مــع مشــاكل قطــاع املي
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م. احمد سعيد الوحش 
مدير مركز مين انفورميشن سنتر 

للبحوث واإلعام - عدن

ــذ النصــف  ــاه من ــة املي اتســع االهتمــام بقضي
الثانــي مــن القــرن العشــرين وذلــك بعــد أن تشــعبت 
مظاهــر ومشــاهد هــذه القضيــة فالنــدرة والتلــوث 
الطبيعيــة  البيئــة  وتدهــور  اجلائــر  واالســتنزاف 
وبــروز مخــاوف مــن نشــوب صراعــات اقليميــة 
القطاعــات  بــن  والتنافــس  داخليــة  ونزاعــات 
اخملتلفــة يف البلــد الواحــد حــول امليــاه كل ذلــك 
نحــو  طريقهــا  امليــاه  قضيــة  تأخــذ  أن  فــرض 
االقتصاديــة  التقاريــر  موضوعــات  صــدارة 
والبيئيــة  والزراعيــة  واالجتماعيــة  والصحيــة 
ــة برصــد  ــات املعني ــي تعدهــا املنظمــات واجله الت
مظاهــر احليــاة الطبيعيــة يف العالــم بصفــة عامــة 
املتســارع  التقــدم  ومــع  خاصــة  بصفــة  واليمــن 
الــذي يشــهده العالــم اصبحــت مســؤولية الــدول 
بــل واجملتمــع الدولــي برمتــه ضمــان توفيــر امليــاه 
ــاه واحــدة مــن  ــة لــكل انســان، واصبحــت املي النقي
القضايــا التــي تنــدرج ضمــن مهمــات وأهــداف 
املؤسســات الدوليــة والهيئــات العامليــة التــي تضــع 
االساســية  االحتياجــات  حتقيــق  عاتقهــا  علــى 
النقــي  الشــرب  مــاء  رأســها  وعلــى  لإلنســان 

اخلالــي مــن التلــوث.
ســلم  يف  امليــاه  وضعــت  املتحــدة  فــاألمم 
اولوياتهــا، واعتبرتهــا حقــا أساســيا مــن حقــوق 
مبــدى  املســتدامة  التنميــة  وربطــت  االنســان.. 
اهتمــام اجملتمعــات باملــوارد املائيــة، واثيــر هــذا 
املوضــوع يف العديــد مــن االجتماعــات واملؤمتــرات 
ــة، ومتكنــت األمم املتحــدة يف قمــة  والقمــم العاملي
االلفيــة نهايــة عــام 2000 يف نيويــورك مــن انتــزاع 
تعهــد مــن دول العالــم بتحقيــق عــدد مــن األهــداف 
ملكافحــة الفقــر وحتســن مســتوى معيشــة االنســان 
واحتلــت  التنمويــة(.  األلفيــة  أهــداف  )ســميت 
ــارزة يف  ــة ب ــاه والصــرف الصحــي مكان قضيــة املي
تلــك األهــداف حيــث تعهــدت الــدول بــأن تخفــض 
ــن  ــر املزودي ــول عــام 2020نســبة الســكان غي بحل
بخدمــات ميــاه الشــرب النقيــة والصــرف الصحــي 
الــى نصــف نســبتهم ي عــام 2000 ويف هــذه القمة 
ــي عقــدت  ــة املســتدامة الت ــة للتنمي والقمــة العاملي
بعــد ذلــك فى)جوهانســبرغ عــام 2001 ( تعهــدت 
الــدول املناحــة بتقــدمي العــون والدعــم ملســاعدة 

ــق هــذه األهــداف. ــى حتقي ــرة عل ــدول الفقي ال
العديــد  يف  ومشــاركة  حضــور  لليمــن  وكان 
هــذا  مثــل  أن  والشــك  الدوليــة  الفعاليــات  مــن 
مســالة  بحــث  عنــد  خاصــة  يفيدهــا  احلضــور 
دعــم قطاعــات امليــاه يف الــدول الناميــة، وهــذا 
مــا يســتدعي رفــع كفــاءة االســلوب التفاوضــي مــع 
املنظمــات والــدول املانحــة إلقناعهــا برفــع مســتوى 
الدعــم لهــذا القطــاع واالســهام يف تنميــة املصــادر 
تنســيق  يف  والدخــول  الفقــر  ومكافحــة  املائيــة 
الشــأن  بهــذا  الدوليــة  واملنظمــات  الهيئــات  مــع 
ــدرج يف اطــار التزامــات  ليــس اســتجداء وامنــا ين
تؤكــد عليهــا دائمــا القــرارات والتوصيــات التــي 
تخــرج بهــا املؤمتــرات واملنتديــات العامليــة، ففــي 
عــام  عقــد  الــذي  امليــاه  حــول  الثالــث  املنتــدى 
2002  مدينــة )كيوتــو( باليابــان، تعهــدت عــدد 
مــن الــدول املتقدمــة بتقــدمي 2 مليــار دوالر لغــرض 
حتســن االدارة املســتدامة ملــوارد امليــاه العذبــة يف 
البلــدان الناميــة ومنهــا اليمــن حتــت مــا يعــرف ب 

)مبــادرة امليــاه للفقــراء(. وهــذا التعهــد يأتــي دعمــا 
ألهــداف إعــان االلفيــة لــألمم املتحــدة واخلطــة 
التنفيذيــة التــي اقــرت يف مؤمتــر )جوهانســبرغ(، 
الســاعية الــى خفــض نســبة النــاس غيــر القادريــن 
علــى الوصــول الــى ميــاه الشــرب الســليمة بواقــع 
النصــف ونســبة الســكان غيــر املزوديــن بوســائل 
آمنــة للصــرف الصحــي الــى النصــف بحلــول عــام 
2015 ويف ذلــك املؤمتــر ايضــا اتفــق مندوبــو 182 
دولــة علــى أن املســاهمة علــى مســتوى االهالــي 
امليــاه املأمونــة ووســائل  أمــر اساســي يف جلــب 
الصــرف الصحــي لــكل ســكان العالــم كمــا قــدم 
يف ذلــك املنتــدى اكثــر مــن مائــة تعهــد بشــأن امليــاه 
ــاه  ــس املي ــا تعهــدت منظمــة اليونســكو ومجل فمث
املرتبطــة  املشــاكل  حــل  يف  باملســاعدة  العاملــي 
العابــرة  امليــاه  )او  الــدول  بــن  املشــتركة  بامليــاه 
وعقــد  فنيــن  خبــراء  بتوفيــر  وذلــك  للحــدود( 
يف  التحديــات  ومواجهــة  التدريبيــة  الــدورات 
مجــال امليــاه واملرافــق الصحيــة. وقدمــت تعهــدات 
مماثلــة مــن مؤسســات مانحــة ومنظمــات دوليــة 
ــة والزراعــة الفــاو واملنظمــة  ــا منظمــة األغذي منه
العامليــة لألرصــاد اجلويــة وبرنامــج األمم املتحــدة 
للبيئــة وبرنامــج االمم املتحــدة اإلمنائــي وبرنامــج 
الــذي يشــرف عليــه  )امليــاه والصــرف الصحــي 
الوطنيــة  القــدرات  بنــاء  لتمويــل  الدولــي  البنــك 
يف  احملــرز  التقــدم  وملراقبــة  املشــاريع  لبنــاء 
وتعهــدت  التنمويــة  األلفيــة  أهــداف  حتقيــق 
لرفــع  الــدول  جهــود  بدعــم  االوربيــة  املفوضيــة 
اخلتامــي  البيــان  واكــد  امليــاه  اســتخدام  كفــاءة 
يف  توضــع  ان  ضــرورة  علــى  )كيوتــو(  ملنتــدى 
االعتبــار جميــع البدائــل الراميــة لتعزيــز امــدادات 
امليــاه املتوفــرة مبــا يف ذلــك زيــادة التخزيــن عــن 
طريــق حقــن امليــاه اجلوفيــة والســدود التخزينيــة 
بشــكل  جيــدة  ممارســات  وتبنــي  والتحويليــة 
واالجتماعيــة  البيئيــة  التكاليــف  لتفــادي  واســع 
امليــاه  اســتخدام  يف  الســيئ  املاضــي  ومخاطــر 
وحــث البيــان علــى ضــرورة تبنــي منهجيــة االدارة 
بــأن  الصــدد  هــذا  للميــاه، مذكــراً يف  املتكاملــة 
ــاه تواجــه يف  ــي تواجــه ازمــة مي ــدول الت معظــم ال
احلقيقــة أزمــة ميــاه ، وهــي إشــارة الــى ضعــف 
االدارة املائيــة اذ يتطلــب التحكــم اجليــد بامليــاه 
ــة  ــة وإداري ــزة سياســية واجتماعي ــق أجه عــن طري
فعالــة خاضعــة للمســائلة والرقابــة تتبنــي اســلوبا 
متكامــا إلدارة مــوارد امليــاه يف إطــار مــن الشــراكة 
ــة والبشــرية  ــة االحتياجــات البيئي ــة لتلبي اجملتمعي
كمــا أكــد املنتــدى علــى احلاجــة لبنــاء القــدرات 
التوعيــة  أهميــة  وعلــى  واملؤسســية  البشــرية 
وتيســير الوصــول الــى املعلومــات ودور كل ذلــك 
يف تعزيــز فعاليــة إدارة امليــاه كمــا مت تأكيــد دور 
احلكومــات يف متويــل البنيــة التحتيــة لقطــاع امليــاه 
عــن طريــق مؤسســات القطــاع العــام، باإلضافــة 
مــن  اخلارجيــة  واملســاعدات  املســاهمات  الــى 
املؤسســات املاليــة الدوليــة والقــروض التجاريــة 
واالســتثمار اخلــاص  نظــرا للصلــة الوثيقــة بــن 
األمــن املائــي مــن جهــة والتنميــة وتخفيــف الفقــر 
مــن جهــة ثانيــة، فــإن االســتثمار العــام يف ادارة 
مــوارد امليــاه قــد اهمــل اهمــاال خطيــرا خصوصــا 
يف ظــل الفوضــى وعــدم االســتقرار السياســي ، 
الناميــة  الــدول  فــإن  الدراســات  لبعــض  فطبقــا 
التــي يف طــور التحــول  ومنهــا اليمــن ، والــدول 
االقتصــادي ســتحتاج الــى 180 مليــار دوالر ســنويا 
لكــي حتقــق أمــن مائــي علــى املســتوى العــام خــال 
اخلمــس والعشــرين ســنة القادمــة وســيتطلب ذلــك 

إدارة تنفيذيــة متتلــك اخلبــرة والرؤيــة الــى جانــب 
إدارة ماليــة كفــأ .

املســتدامة  للتنميــة  العامليــة  القمــة  ويف 
تعهــدت الواليــات املتحــدة بالعمــل بالــدول االكثــر 
ــن  ــا اليمــن مــع شــركاء حكومي ــاه ومنه فقــرأ باملي
ــق أهــداف أساســية هــي:  ــر حكوميــن لتحقي وغي
الوصــول الــى خدمــات ميــاه نقيــة وصــرف 
األمطــار،  مســتنقعات  إدارة  وحتســن  صحــي، 

امليــاه.  إنتاجيــة  وزيــادة 
بعنــوان   2000 عــام  صــدر  تقريــر  ويف 
للميــاه  مســتقبلية  رؤيــة   : مائيــاً  مؤمــن  »عالــم 
للميــاه  العاملــي  اجمللــس  نبــه  البيئيــة«  واحليــاة 
الــى مــدى خطــورة أزمــة امليــاه احلاليــة، حيــث 
ــي  ــن احلــد االن ــن احلصــول م ــرد م ــن الف ال يتمك
لــه وقــدم يف تقريــره عــدد  النظيفــة  امليــاه  مــن 
يوفــر  مائــي(  )امــن  لتحقيــق  التوصيــات  مــن 
امكانيــة  واملســتقبل  احلاضــر  يف  انســان  لــكل 
احلصــول علــى امليــاه الصاحلــة للشــرب والصــرف 
ميــاه  كميــات  وتامــن  الــكايف  والغــذاء  الصحــي 
كافيــه لتلبيــة هــذه االحتياجــات بشــكل منســجم 
ومتكافــئ مــع الطبيعــة، وقــد تضمنــت التوصيــات 
زيــادة االســتثماري امليــاه العامليــة الــى اكثــر مــن 
ضعــف حجــم االســتثمار احلالــي والــذي يقــدر 
بحــدود۸٠ مليــار دوالر ســنويا ليصــل الــى 180 
مليــار دوالر ســنويا، وتأتــي هــذه الزيــادة يف أغلبهــا 
مــن القطــاع اخلــاص، ممــا يعنــي عــدم حــدوث 
أي زيــادة يف اإلنفــاق احلكومــي وتعزيــز اآلليــات 
شــامل  بشــكل  املائيــة  املــوارد  إلدارة  املنظمــة 
ــل  ــة وجع ــى مســتوى األحــواض املائي ــل عل ومتكام
املصلحــة صاحبــة  احملليــة صاحبــة  اجملتمعــات 
بــإدارة  املتعلقــة  األمــور  يف  الفاصلــة  الكلمــة 
املــوارد املائيــة والســماح للقطــاع اخلــاص بتولــي 
عمليــات التمويــل واإلدارة وضمــان حمايــة الفقــراء 
والبيئــة حيــث يعــد ذلــك مــن الوظائــف االساســية 
ــا،  ــاه بحســب كلفته للحكومــات وعمــل تســعير املي
وذلــك مــن اجــل تشــجيع احلفــاظ علــى مصادرهــا 
والتمكــن مــن صيانــة منشــآتها ووقــف هدرهــا 
وتشــجيع تبنــي األســاليب التكنولوجيــة املناســبة 

اســتخدامها. يف 
هــذا وقــد قــدر اجمللــس العاملــي للميــاه أن 
الزيــادة املطلوبــة يف االســتثمارات ســوف تــؤدي 
بشــكل مباشــر الــى انحســار الشــرائح احملرومــة 
مــن امليــاه وخدمــات الصــرف الصحــي بنســبة ) 
%75( واذا كان اجلميــع يدركــون أن معاجلــة ازمــة 
امليــاه مســؤولية وطنيــة واقليميــة ودوليــة فان األمم 
املتحــدة حتــث علــى اتخــاذ تدابيــر عمليــة لترجمــة 
هــذا التوجــه، فامليــاه تعتبــر مــن بــن العناصــر 
البرنامــج  باهتمــام  حتظــى  التــي  الرئيســية 
اخلــاص لألمــن الغذائــي يف منظمــة األمم املتحــدة 
يف  نفــذ  والــذي  )الفــاو(،  والزراعــة  لألغذيــة 
الفتــرة ) 1994 الــى2000( يف  55 بلــدا، حيــث 
وفــر البرنامــج العــون لبلــدان العجــز الغذائــي ذات 
الدخــل املنخفــض للنهــوض بأمنهــا الغذائــي عبــر 
حتقيــق زيــادات ســريعة يف قدرتهــا االنتاجيــة ويف 
انتاجهــا مــن احملاصيــل الغذائيــة، وخفــض التبايــن 
يف املســتويات االنتاجيــة مــن ســنة الــى اخــرى، 
ويف هــذا الســياق يتــم إدخــال التكنولوجيــا التــي 
تثبــت جدواهــا وال ســيما النظــم الصغيــرة لتجميــع 
امليــاه والــري والصــرف الصحــي ولعــل مثــل هــذا 
ــي  ــد ملــس يف عــدد مــن املشــروعات الت التوجــه ق
اليمــن  دوليــة متخصصــة يف  تنفذهــا منظمــات 

منــذ وقــت بعيــد منهــا مشــاريع تنمويــة بالعديــد من 
احملافظــات ثــم اتــت مشــاريع اكثــر تخصصــا مثــل 
مشــروع احلفــاظ علــى امليــاه اجلوفيــة والتربــة 
التنميــة  ومشــاريع  بالســيول  الــري  ومشــاريع 
الريفيــة ومشــاريع الســدود التخزينيــة والتحويليــة 
ــوي  ــوع احلي ــة ومشــروع التن ــاه اجلوفي ــة املي لتغذي
والتكيــف مــع املنــاخ ، غيــر أنــه ال يخفــى علــى 
احــد ان التنســيق بــن اليمــن واجلهــات الدوليــة 
يف هــذا الشــأن مــا يــزال محــدود الفعاليــة بســبب 
تنــازع االختصاصــات والصاحيــات بــن اكثــر مــن 
جهــة اذ ال يوجــد جهــاز حكومــي واحــد مختــص 
الكافيــة  والســلطة  الصاحيــات  ميتلــك  بامليــاه 
ميــاه  إدارة  يخــص  فيمــا  ســواء  القيــادة  لتولــى 
التدخــات  مازالــت  كــون  الــري  وميــاه  الشــرب 
بقطــاع امليــاه متشــعب الــى جانــب ضعــف االدارات 
اخملتصــة القائمــة علــى إدارة امليــاه ومصادرهــا، 
وحيــث مــن عــام 82 الــى عــام 92 ســعى البرنامــج 
اإلمنائــي لــألمم املتحــدة إلنشــاء اجمللــس األعلــى 
للميــاه الــذي لــم يســفر هــذا اجلهــد إال عــن نتائــج 
فنيــة متواضعــة، يف حــن قــدم الهولنديــون الدعــم 
للدراســات التقييميــة للمــوارد وذلــك مــن خــال 
لــوزارة  التابعــة  للهيدرولوجيــة  العامــة  اإلدارة 
النفــط والثــروات املعدنيــة يف ذلــك احلــن، بــدون 
أن توجــه أي قنــاة للربــط مــع االدارة املتكاملــة. 
كمــا قــام املانحــون االخــرون، مثــل اليابــان واالملــان 
بتمويــل مشــروعات محــددة بعيــدة عــن مفهــوم 

اإلدارة املتكاملــة لقطــاع امليــاه.
ويف عــام 1995 اتفــق برنامــج االمم املتحــدة 
االمنائــي واحلكومــة الهولنديــة والبنــك الدولــي 
واجلانــب االملانــي علــى اتبــاع اســلوب تنســيقي 
ــددة  ــاه مــن خــال اجملموعــة املتع يف موضــوع املي
هيئــة  انشــئت  وعندمــا  امليــاه.  حــول  االطــراف 
املــوارد املائيــة عــام 1995 أنيطــت بهــا مســؤولية 
تخطيــط إدارة املــوارد املائيــة ومراقبتهــا ووضــع 
التشــريعات والتوعيــة العامــة، ظــل ذلــك التنســيق 
لتصحيــح  ملحــة  احلاجــة  جعــل  ممــا  مفقــودا 

هيكليــة هــذا القطــاع.
وللخــروج مــن هــذا التشــتت تبنــت احلكومــة 
اليمنيــة منــذ منتصــف التســعينات عــدة برامــج 
احلكومــة  ودعمــت  امليــاه،  لقطــاع  اصاحيــة 
الســكرتارية  خــال  مــن  التوجــه  هــذا  االملانيــة 
الفنيــة إلصــاح قطــاع امليــاه والصــرف الصحــي، 
كمــا حظــي هــذا التوجــه مبســاندة فعالــة مــن باقــي 
واليابــان،  كهولنــدا،  املانحــة  واملنظمــات  الــدول 
والبنــك الدولــي، وتعــزز هــذا الدعــم اكثــر بعــد 
مــن  متكنــت  التــي  والبيئــة،  امليــاه  وزارة  انشــاء 

حتقيــق الكثيــر مــن التنســيق مــع املانحــن.
وترتكــز التدابيــر املطروحــة حلــل ازمــة امليــاه 
علــى االفــكار التــي بلورتهــا )مجموعــة اجلهــات 

املانحــة املتعــددة
ــر  ــى هــدى )الفك ــن( عل ــاه اليم  االطــراف ملي
املائــي اجلديــد الــذي يؤطــر السياســات ويوجههــا 
النمــوذج  ان  املائيــة  للمــوارد  كفــؤة  ادارة  نحــو 
فيمــا  واملانحــن  الدولــي  البنــك  لــدى  احملبــذ 
يخــص ادارة امليــاه يفتــرض قيــام احلكومــة مبهمــة 
تكــون  بحيــث  املائيــة  للمــوارد  املتكاملــة  االدارة 
مســئولة عــن السياســات املائيــة وتخصيــص امليــاه 
البيئيــة اال ان  واالنظمــة والضوابــط واجلوانــب 
املانحــن يتفهمــون طبيعــة االوضــاع اجلغرافيــة 
ظــل  يف  لليمــن  واملاليــة  والفنيــة  واالجتماعيــة 
االوضــاع الراهنــة حيــث يصعــب علــى احلكومــة 

دون  لوحدهــا  املتكاملــة  املهمــة  بهــذه  تقــوم  ان 
ــع ودون دعــم املانحــن، ويف هــذا  مشــاركة اجملتم
وافــكار  رؤى  بتقــدمي  املانحــون  ســاهم  الصــدد 
حللــول وخيــارات متعلقــة مبواجهــة مشــكلة امليــاه 

يف العديــد مــن املناطــق اليمنيــة.
فالبنــك الدولــي عــرض رؤيتــه ملواجهــة األزمــة 
املائيــة يف اليمــن مــن خــال أفــكار حللــول عاجلــة 
واســتخدام   ، للميــاه  االســتخدام  ترشــيد  مثــل 
طــرق حديثــة للــري للحــد مــن الهــدر واالســتنزاف 
وقــام  الزراعيــة  للمحاصيــل  اجلوفيــة  للميــاه 
 ، اجملــال  بهــذا  املشــاريع  مــن  العديــد  بتمويــل 
أمــا احللــول اآلجلــة فتتمثــل يف ضــرورة العمــل 
علــى تنويــع مصــادر للحصــول علــى امليــاه مثــل 
اقامــة الســدود واحلواجــز التحويليــة يف االوديــة 
الزراعيــة واالســتفادة القصــوى مــن ميــاه االمطــار 
بتنفيــذ خزانــات حصــاد ميــاه االمطــار وإعــادة 
معاجلــة  مــع  االثريــة  والبــرك  الســدود  تأهيــل 
اســتخدامها ي  الصحــي إلعــادة  الصــرف  ميــاه 
ــب البحــث عــن مصــادر  ــى جان ــة ال أغــراض معين
اخــرى للميــاه بعيــداً عــن محيــط املــدن وحمايــة 
ــاء العشــوائي  ــوث والبن ــن التل ــة م االحــواض املائي

فيهــا.
ــة رؤيتهــا يف  ــل قدمــت احلكومــة االملاني وباملث
هــذا املوضــوع مــن خــال املســودة االســتراتيجية 
اليمنيــة االملانيــة يف مجــال التعــاون اإلمنائــي التــي 

تقــوم علــى مــا يلــي: 
ــة بهــدف احلــد مــن وقــوع  ادارة املــوارد املائي
تكنولوجيــا  باســتخدام  الفاقــد  وخفــض  االزمــة 
للميــاه،  معقولــة  تعرفــه  وضــع  امليــاه،  ترشــيد 
مشــاركة  وضمــان  الشــعبية  التوعيــة  تكثيــف 
إلصــاح  سياســات  وتطبيــق  اخلــاص  القطــاع 
القطــاع، اصــدار وتطبيــق اإلطــار القانونــي ودعــم 
املؤسســات املســتقلة للميــاه والصــرف الصحــي 
اخلدمــة  مــن  املســتفيدين  مشــاركة  وتشــجيع 
املنظمــات  ودعــم  احملليــن  القــرار  واصحــاب 
االهليــة احملليــة مــع خلــق التنســيق الفعــال بــن 
اجلهــات املانحــة لدعــم برنامــج إصــاح القطــاع. 
لقــد قدمــت العديــد مــن الــدول املانحــة دعمــا 
ملشــاريع مائيــة يف عــدد مــن احملافظــات اليمنيــة، 
وتقــوم سياســة الدعــم علــى العمــل مــع الســلطات 
احملليــة واألهالــي مباشــرة، واتبــاع اســلوب العرض 
واتبــاع  اخلدمــات،  لتقــدمي  كأســاس  والطلــب 
معاييــر عادلــة الختيــار املديريــات، مثــل: نســبة 
الســكان املزوديــن مبيــاه نقيــة، نســبة الوفيــات بــن 
االطفــال الذيــن تقــل اعمارهــم عــن 5 ســنوات، 

ــدارس. ــات بامل ــات امللتحق نســبة الفتي
أخيــرا وبعــد الرجــوع الــى املصــادر واملراجــع 
والتقاريــر الدوليــة وايضــا واقــع ورؤيــة )محمــد 
العريقــي( نســتطيع القــول بــان اليمــن تســتطيع 
كفــاءة  رفــع  خــال  مــن  امليــاه  قطــاع  تنميــة 
اســتخدام اخملصصــات وحتســن ادارة املشــاريع 
املائيــة فإمكانيــات اليمــن املاديــة محــدودة يف ظــل 
الصــراع القائــم وجائحــة فيــروس كورونــا املســتجد 
)كوفيــد19( ملواجهــة مشــكلة بحجــم مشــكلة شــح 
امليــاه ولكنهــا تســتطيع ان تنمــي هــذه االمكانيــات 
مــن خــال االســتفادة املثلــى مــن الدعــم املقــدم 
مــن الصناديــق العربيــة واملنظمــات الدوليــة إذا 
التوســع  الدعــم ومت  اســتغال هــذا  مــا أحســن 
يف التعــاون مــع اآلخريــن يف هــذا اجملــال الــذي 
يحظــى بالكثيــر مــن املبــررات احملليــة والدوليــة 

لدعمــه باهتمــام.

املشــاكل تعد  أقــدم  مــن  امليــاه  مشــكلة 
احلكومــات  واجهــت  التــي  العقبــات 
ــن، وبالرغــم  ــن الزم ــود م ــذ عق ــة من ــة املتعاقب اليمني
مــن ذلــك مــا زالــت املشــكلة قائمــة وتتفاقــم مــن وقــت 
ــول  ــح كافــة اجلهــود يف إيجــاد حل ــم تفل ــى آخــر ول ال
مســتدامة وكفيلــة مبعاجلــة هــذا امللــف بالرغــم من ان 
هنــاك إمكانيــة لتطبيــق برامــج متكاملــة تضمــن علــى 
األقــل احلــد مــن تفاقــم املشــكلة وإيجــاد حلــول علــى 

املــدى املتوســط والطويــل.

فشــل  أســباب  اهــم  مــن  ان  مختصــون  يــرى   
امليــاه هــو  اليمنيــة يف معاجلــة قضيــة  احلكومــات 
عــدم إعطائهــا االهتمــام الــكايف وعــدم وضعهــا يف 
قائمــة أولوياتهــا امللحــة، حيــث دومــا مــا كانــت تنــزاح 
الــى اخللــف نظــرا لكميــة املشــاكل التــي كانــت تعانــي 

منهــا البــاد خــال الفتــرات املاضيــة. 
ان صعوبــة وضــع امليــاه علــى قمــة جــدول األعمــال 
ــر مــن املشــاكل يعــد جوهــر  ــي مــن الكثي ــد يعان يف بل
املوضــوع ومفتــاح احلــل لهــذه االزمــة فلــو توفــرت 

صانعــي  لــدى  احلقيقيــة  واإلرادة  الصادقــة  النيــة 
احلالــة  كانــت  املشــكلة  لهــذه  حــد  لوضــع  القــرار 

أفضــل بكثيــر ممــا هــي عليــه اليــوم.
ــدأت بعــض اخلطــوات  ــة ب ــة الثاني ــد االلفي مــن بع
ــة للتعامــل العلمــي مــع املشــكلة بشــكل علمــي  العملي
اصــدار  شــهد  الــذي   2002 العــام  يف  وبالتحديــد 
قانــون امليــاه ومــن ثــم مت اتخــاذ بعــض اإلجــراءات 
العمليــة منهــا قــرار المركزيــة االحــواض املاضيــة عــن 
طريــق انشــاء إدارات مســتقلة لعــدد 14 حــوض مائــي 

ــة. ــع األراضــي اليمني شــملت جمي
يف هــذا العــدد نتنــاول موضــوع امليــاه مــن زوايــا 
متعــددة  جوانــب  علــى  الضــوء  مســلطن  مختلفــة 
واخلــروج  اغوارهــا  ســبر  اإلمــكان  قــدر  حاولنــا 
الــى مــا مت مــن جهــود ســابقة  مبعطيــات تضيــف 
ــرض املســاهمة يف وضــع طــرق  ــا بغ وتصحــح بعضه
الوضــع  مــع  تتناســب  امليــاه  مــع  للتعامــل  مائمــة 

اليمــن. يف  احلالــي 
...................................  رئيس التحرير

حملة عامة عن مشكلة املياه يف اليمن
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صوت األمل  - رجاء مـكـرد

يعانــي املواطــن يف معظــم انحــاء اليمــن مــن 
النقيــة  الشــرب  ميــاه  علــى  احلصــول  صعوبــة 
يــوم  كل  شــرائها  الــى  منهــم  الكثيــر  ويضطــر 
محطــات  مــن  ســواء  والشــرب  الطبــخ  ألغــراض 
شــراء  طريــق  عــن  او  التجاريــة  امليــاه  تنقيــة 
حمولــة ســيارات نقــل املــاء التــي تعــرف شــعبيا 
يف  متزايــدا  ارتفاعــا  تشــهد  التــي  بـ)الوايتــات( 
ا  شــهرّيً عليــه  الطلــب  زيــادة  بســبب  اســعارها 
الســكانية. والكثافــة  االســتخدام  زيــادة  نتيجــة 
ــات  ــرى جتمع ــة ن ــات اليمني ــب احملافظ يف أغل
ــى  ــة األول ــا للوهل ــر إليه ــى الناظ ــل إل ــرة يخيَّ غفي
أنهــا حشــود تســعى ألمــٍر مــا وعنــد االقتــراب منهــا 
ــا  ــر دوره ــر تنتظ ــن طوابي ــارة ع ــا عب ــف أنه نكتش

امــام خــزان ميــاه. 
   فوزيــة ســلطان)مواطنة(حتكي مــا تكابــده 
»إنهــا  فتقــول:  املــاء،  علــى  احلصــول  اجــل  مــن 
حتــرص علــى أن تنهــض يف الصبــاح الباكــر لتجلــب 
مــن الســبيل )خزانــات ميــاه توضــع يف االحيــاء 
الســكنية بــدون أجــر مدفــوع( مــا ُيقــارب 20 لتــًرا 
مــن املــاء، وتعــود إلــى البيــت باكــًرا محتفظــة باملــاء 

ــديد«. ــرص ش ــي بح ــتخدام املنزل لالس

حقائق وأرقام
     توجــد عاقــة وطيــدة بــن امليــاه والنشــاط االقتصــادي. 
فالنشــاط االقتصــادي يتأثــر بامليــاه مــن ناحيــة الكميــة والنوعيــة 
ككل،  العالــم  االقتصاديــة يف  التنميــة  األساســية يف  اللبنــة  كونــه 
وهنــاك عــدًدا مــن الصناعــات املرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي تقــوم 
علــى امليــاه، بــل إن أكبــر مــاك املصانــع واملســتثمرين يبحثــون عــن 

املناطــق الغنيــة بامليــاه ملمارســة نشــاطاتهم.
م عبد الســام احلكيمي )الوكيل مســاعد يف وزارة املياه      قدَّ
والبيئــة( لـــصحيفة »صــوت األمــل« إحصائيــات تبــنِّ عــدد األحــواض 
املائيــة يف اليمــن إذ بلغــت 14 حوًضــا، منهــا ســبعة أحــواض حالتهــا 
حرجــة )مهــددة باجلفــاف(، كمــا بــنَّ أن ميزانيــة الــوزارة يف العــام 
2018م، ُقــدرت بـــ 168 مليــون ريــال. وكشــفت االحصائيــة أن كميــة 

العجــز يف امليــاه املتجــددة يتجــاوز الثلــث ســنوًيا. 
ــد  ــى مســتوى البل ــار عل ــة أن عــدد اآلب كمــا أظهــرت اإلحصائي

جتــاوز 100 ألــف بئــر، منهــا يف صنعــاء 14ألــف بئــر، يعمــل منــه 
8000 بئــر.

   »إن شــحة املشــتقات النفطيــة دفعــت اليمنيــن مــن أصحــاب 
املــزارع ومــاك األراضــي الزراعيــة إلــى اســتخدام الطاقة الشمســية 
كبديــل لضــخ امليــاه وري احملاصيــل الزراعية، لكن الدراســة املنشــورة 
أخيــًرا عــن )مرصــد امليــاه والبيئــة( التابــع للمملكــة املتحــدة يف أبريــل 
2021، خلصــت نتائجهــا إلــى أن االنخفــاض الكبيــر احلاصــل يف 
امليــاه اجلوفيــة منــذ عــام 2018م، مــن احملتمــل أن يكــون بســبب 
اســتخدام الطاقــة الشمســية يف ري األراضــي الزراعيــة«.  كمــا 
اوضحــت الدراســة:« أن مناطــق تدنــي مســتوى امليــاه اجلوفيــة يظهــر 
يف غــرب اليمــن منــذ بــدء تســجيل البيانــات عبــر تقنيــة األقمــار 

الصناعيــة عــام 2002م«.

األسباب
يقــول  الشمســية،  بالطاقــة  اجلوفيــة  امليــاه  تأثَّــر  حــول  و    
احلكيمــي: »إن نتائــج الدراســة التــي تــرى أن اســتخدام الطاقــة 
الشمســية يســتنزف امليــاه اجلوفيــة غيــر منطقيــة، فالبئــر الــذي 
ــى الشــمس إال  ــى مــادة الديــزل  24ســاعة، لــن يعمــل عل يعتمــد عل
ــا  12 ســاعة، ومنــذ ســت ســنوات بــدأت مــادة الديــزل باالنعــدام كلّيً

بســبب عــدم االســتقرار؛ فأصبــح النــاس يلجــؤون إلــى حلــول بديلــة، 
كالطاقــة الشمســية ، حيــث توجــد مــدن مغطــاة بنســبة  %100 مــن 
الطاقــة الشمســية كمحافظــة )ذمــار وصعــدة(، يف مجــال إنتــاج امليــاه 
وتوزيعهــا، وهنــاك مناطــق مازالــت النســبة قليلــة مثــل محافظــة 

صنعــاء بنحــو 15 %«. 
الطاقــة  فيــه  اســتخدمنا  الــذي  الوقــت  وأضــاف:« يف       
الشمســية كنــا نتمنــى مــن الدولــة تشــجيع االســتثمارات احملليــة 
بصناعــة األلــواح الشمســية محلّيًــا بــدلًا مــن اســتيرادها مــن اخلارج، 
حيــث ميكننــا أن نســتورد الفوتونــات )مــادة حتتاجهــا األلــواح( فقــط، 
وباقــي املكونــات هــي محليــة كالزجــاج واألملنيــوم. واليمــن ليــس 
البلــد الوحيــد الــذي جــرب الطاقــة املتجــددة، بــل الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة عملــت مــزارع بأكملهــا تغطــي طلبــات النــاس وحتــد مــن 

ــود«. ــات الوق ــات طاق انبعاث

ضعف الدور الرقابي
     فهــد اجلنيــد )مديــر اإلعــام الزراعــي يف وزارة الزراعــة 
امليــاه  اســتنزاف  إلــى  أدت  التــي  األســباب  »إن  يقــول:  والــري(، 
اجلوفيــة تتمثــل يف احلفــر العشــوائي لآلبــار الســطحية واالرتوازيــة، 
ويف عمليــة الــري حيــث يســود مفهــوم خاطــئ عنــد أغلــب املزارعــن 

فهــم يعتقــدون أن الــري بالغمــر لــه مــردود إيجابــي، وكذلــك انتشــار 
ــث  ــة، حي ــاه اجلوفي ــر املي ــي تســتهلك أكث ــات الت وتوســع زراعــة الق

أطلــق علــى مزارعــي القــات اســم »جــراد املــاء«. 
ت إلــى بــروز ظاهــرة احلفــر       وأوضــح: أنَّ زراعــة القــات أدَّ
العشــوائي لآلبــار التــي اســتنزفت امليــاه اجلوفيــة اســتنزاًفا كبيــًرا، 
لدرجــة نضوبهــا يف بعــض املناطــق، كمــا أنَّ هنــاك الكثيــر مــن 
ــن  ــي م ــدور الرقاب ــف ال ــا، نتيجــة ضع ــت آبارهــا متاًم ــان جف الودي
قبــل اجلهــات اخملتصــة، مــع أنَّ هنــاك قانوًنــا ينظــم ذلــك. مضيًفــا 
أن الثقافــة الســائدة عنــد اجملتمــع اليمنــي تعــدُّ امليــاه التــي توجــد يف 
حيازتــه مــن األراضــي واملرافــق )ملكيــه خاصــة( ويحــق لــه التصــرف 

فيهــا كيفمــا يشــاء ومتــى يشــاء.
األمــل« عبــر  أجرتــه »صــوت  إلكترونــي  اســتطاع       يف 
اســتمارة االســتبانة يف منتصــف مايــو 2021م، تبــن أن أســباب 
العجــز املائــي يف اليمــن: 5.7 قلــة الوعــي، 2.9 اإلســراف، 5.7 
ازديــاد تلــوث امليــاه، 2.9 عــدم تدويــر امليــاه، 2.9 شــحة مصــادر 

التغذيــة، 80 كل مــا ُذكــر.

املعاجلات
      يــرى الوكيــل املســاعد عبدالســام احلكيمــي:« إنــه يف 
حــال جــرى خلــق خطــط موازنــة حقيقيــة ســيتعايش الشــعب اليمنــي 
مــع األزمــة املائيــة، و ســنعيش كمــا عــاش أجدادنــا قبــل أكثــر مــن 
400 ســنة، حيــث كانــوا يعاجلــون قضايــا شــحة امليــاه بـــالسدود 
والكرفانــات )حفــر األحــواض( والِبــرك، وســكنوا يف أعالــي اجلبــال 

والتنميــة اســتمرت وكانــت اليمــن مــن أغنــى دول املنطقــة«.
ويضيــف احلكيمــي: »أن اليمــن متتلــك كل املكونــات إلعــادة 
بنــاء دولــة قويــة مكتفيــة إلــى حــدٍّ مــا مبصادرهــا، وأنــه قدمًيــا كان 
ســد مــأرب يســقي املناطــق مــن مــأرب إلــى أطــراف حضرمــوت«.
    عبــداهلل الهنــدي )مديــر العاقــات العامــة يف ميــاه الريــف( 
يقــول: »إن احلــلَّ يف بنــاء الســدود واحلواجــز املائيــة وخزانــات 
احلصــاد، باإلضافــة إلــى الترشــيد يف االســتهاك مليــاه الشــرب 

والــري بالتقطيــر للزراعــة«.
  حســن الشــيخ )مستشــار وزارة امليــاه والبيئــة(، قــال: »إن 
مناطــق  مفيــدة يف  تكــون  أن  اليمــن ممكــن  الســدود يف  جتربــة 
وأخــرى ال، مثــلًا يف املناطــق الســاحلية عمليــة التبخــر تكــون عاليــة 
جــًدا؛ فــا يُســتفاد مــن احلواجــز املائيــة والســدود، أمــا عمليــة 
ــى  ــرق إل ــاء يخت ــة ألن امل الكرفــان )حفــر األحــواض(، ففيهــا صعوب
امليــاه اجلوفيــة، والســدود تفيــد يف املناطــق التــي فيهــا أوديــة وميــاه 

ســطحية«.

الحراك االقتصادي

❝

املياه والنشاط االقتصادي
توفر املياه عامل جذب رئيسي للنشاط االقتصادي واالستثماري

مستقبل املياه يف اليمن... إلى أين؟

لم نلمس أي فائدة فعلية من املنظمات الدولية العاملة يف قطاع املياه

100 ألف بئر يف انحاء اليمن

صوت األمل  - رجاء مـكـرد

وســط هبــوط مؤشــرات منســوب 
امليــاه يف اليمــن وقلــة امليــاه الســطحية 
وظهــور  األمطــار  مصدرهــا  التــي 
أحــواض  ســبعة  أنَّ  ُتفيــد  بيانــات 
14 حــوض مهــددة  مائيــة مــن أصــل 
التقــت صحيفــة »صــوت  باجلفــاف، 
احملبشــي  يحيــى  باملهنــدس  األمــل« 
)رئيــس قطــاع الدراســات والتخطيط 
املائيــة(  للمــوارد  العامــة  الهيئــة  يف 
للحديــث عــن مســتقبل وضــع امليــاه يف 

اليمــن يف املراحــل القادمــة.

اســتثمار  دراســة لكيفيــة  أن وضعــت  هــل ســبق  ـ 
للطاقــة؟ كمصــدر  امليــاه 

كطاقــة،  املــاء  الســتثمار  خطــة  توجــد  ال     

فمنظومــة الطاقــة التــي تســتعمل لســحب امليــاه ال 
توجــد مــع الهيئــة وال الــوزارة وال الدولــة يف الوقــت 
عمليــة  يف  امليــاه  كميــة  يف  عجــز  يوجــد  احلالــي. 
العجــز  وهــذا  واالســتهاك،  االقتصاديــة  التنميــة 
يف تصاعــد مســتمر، حتــى أنــه غيــر مســتقر علــى 
بــن  الفــارق  تتفــاوت نســبة  رقــم معــن، وكل ســنة 
االســتهاك والــوارد للحــوض الــذي يتزايــد باســتمرار، 
ــاج  ــر( عميقــة جــًدا وحتت ــرم وت ــاه حــارة )ت ــك املي كذل
يف  وال  اليمــن  يف  توجــد  ال  عاليــة  تكنولوجيــا  إلــى 
الوطــن العربــي. يوجــد لدينــا ميــاه حــارة ميكــن أن 
تســتعمل إلنتــاج الطاقــة لكــن حتــى اآلن اســتعمالها 
محــدود جــًدا، وكميــة امليــاه املوجــودة التــي ممكــن 
االســتفادة منهــا ال تقــارب نســبة كميــة ميــاه التغذيــة 
لألحــواض اجلوفيــة، وكميــة الطلــب علــى امليــاه يفــوق 
بثاثــة أضعــاف التغذيــة، فلــو أن لدينــا 2 مليــار متــر 
مكعــب مــن امليــاه الســطحية واجلوفيــة فــإن كميــة 

الطلــب علــى امليــاه  5 مليــار متــر مكعــب.
النشــاطات  علــى  امليــاه  نضــوب  يؤثــر  كيــف  ـ 

البلــد؟ يف  واالســتثمارية  االقتصاديــة 
   أغلــب النشــاطات يف البلــد ترتبــط بقطــاع 
امليــاه، وأكثــر قطــاع يحتــاج إلــى مراعــاة خاصــة يف 
الزراعــة، فمــن الضــروري أن  امليــاه هــو  اســتخدام 
يكــون هنــاك تقنيــن يف اســتخدام امليــاه فيمــا يخــص 
واختيــار  الــري  لعمليــة  حديثــة  وتقنيــات  الزراعــة 
تســتهلك  ال  التــي  العاليــة  اجلــودة  ذات  احملاصيــل 
كميــة كبيــرة مــن امليــاه واحلــد مــن زراعــة القــات. 
فاليمــن أساًســا تعانــي مــن احلفــر العشــوائي ومــا 
يســببه مــن نزاعــات، وهنــاك العديــد مــن اخملالفــات 
ــى مســتوى  ــار عل فيمــا يخــص احلفــر العشــوائي لآلب
احملافظــات، حيــث بلــغ عــدد اخملالفــات أكثــر مــن 
500 مخالفــة ســنوّيًا، وللتعامــل مــع اخملالفــن يجــري 
اتخــاذ إجــراءات تتمثــل يف دفــع غرامــات وتوقيــف 
ــي جــرى حفرهــا مــن دون  ــار الت ــارات وردم اآلب احلف

تراخيــص، خصوًصــا يف محافظــة )ذمــار وتعــز(.
غزيــًرا،  كان  املطــر  موســم  الســابق،  العــام  يف  ـ 
املبانــي  علــى  وأضــراًرا  غــرق  حــاالت  اليمــن  وشــهدت 

اســتفادت  كيــف  امليــاه..  لكثــرة  وغيرهــا  واحملــالت 
الهيئــة مــن جتربــة العــام الســابق، ومــا احللــول التــي 

اتخذتهــا؟
أنظمــة حصــاد حــول  بعمــل  تقــوم  الهيئــة      
كميــة ميــاه األمطــار التــي جــاءت مــن املوســم املطــري 
الســابق، واســتخدمت هــذه األنظمــة حواجــز مائيــة 
ــاه، ولعــدم وجــود  )ســدوًدا(، لاســتفادة مــن هــذه املي
ميزانيــة غالًبــا مــا نتوقــف عــن مواصلــة العمــل يف 
املشــاريع؛ فــكل مــا نقــوم بــه مــن عمــل يكــون بجهــود 
محليــة ذاتيــة، وال توجــد منظمــات تدعــم إقامــة ســد 

أو منشــأة أو حواجــز مائيــة.
ـ كيــف تســهم املنظمــات الدوليــة يف حــلِّ مشــكلة 

امليــاه يف اليمــن؟
الدوليــة  املنظمــات  مــن  الــوزارة  تســتفيد  ال   
ــا، فقــط يأخــذون مرتباتهــم وينجــزون تقاريرهــم  فعلّيً
املنظمــات وال  مــن  يُســتفاد  تقديراتهــم، وال  حســب 
ــا يُْرصــد مــن املانحــن لليمــن. حتــى بنســبة 15 % ممَّ

  هنــاك أحــواض ممكــن أن تســتفيد مــن التغذيــة 
الصناعيــة، وبعــض األحــواض مثــل )حــوض صنعــاء( 
يصعــب االســتفادة منــه يف عمليــة التغذيــة الصناعيــة 
واملنظمــات  ميكــن،  فــا  التســرب  أمــا  باحلقــن  إلَّا 
ترجــع إلــى الهيئــة فقــط ألخــذ معلومــات تســتفيد 

منهــا يف تقاريرهــا.
ـ آخــر األنشــطة التــي قامــت بهــا املنظمــات جتــاه 

امليــاه؟ 
تقــوم فقــط بتوزيــع مــادة الكلور )حبــوب( لوايتات 
ــى  ــات(، فاملنظمــات يقتصــر جهدهــا عل املــاء )للخزان

جــودة امليــاه، ولــم تتدخــل يف حفــظ امليــاه والســدود.
ضمــن خطــط الهيئــة ســلًفا، أنــه بحلــول 2025م 

سُيســتفاد مــن ميــاه الصــرف الصحــي؟
توجــد  الصحــي  الصــرف  ميــاه  ناحيــة  مــن 
دراســات قدميــة علــى أســاس االســتفادة منهــا ضمــن 
2025م،  يف  منهــا  لاســتفادة  االســتراتيجية  خطــة 

قليــل. واســتيعابها  عبًئــا  أصبحــت  اآلن 

❝
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   يقول املهندس لـ»صوت األمل« :إن هناك 
عــدًدا كبيــًرا مــن املصانــع املنتجــة للميــاه 
املعبــأة موزعــة علــى عــدد مــن احملافظــات 
اليمنيــة. تتميــز املصانــع القدميــة واملتعارف 
عليهــا بطاقــة إنتاجيــة عاليــة عكــس مــا 
تنتجــه املصانــع احلديثــة حالّيًــا. كمــا أســهم 
ــاه  ــع املي توفــر اآلالت املســتخدمة يف مصان
يف تزايــد أعــداد املصانــع يف أرجــاء اليمــن، 
ويف املقابــل ال يُعطــى أيُّ تصريــح مــن وزارة 
ــة  ــة اليمني ــة مــن الهيئ الصناعــة إلَّا مبوافق

للمواصفــات واملقاييــس«.
ــد الرحمــن  ــد قاســم عب ــه يوكِّ     مــن جانب
الهيئــة  يف  اجلــودة  تأكيــد  إدارة  )مديــر 
وضبــط  واملقاييــس  للمواصفــات  العامــة 
اجلــودة بعــدن(: »أن الهيئــة تشــرف علــى 
مصانــع تعبئــة امليــاه املعاجلــة كلّيًــا، ويجــري 
إخضاعهــا للمواصفــات واملقاييــس املعتمدة 
ومواصفــات  التغذيــة  تــداول  الشــتراطات 
إخضاعهــا  إلــى  باإلضافــة  املنتجــات، 
ألنظمــة التصنيــع اجليــدgmp  وغيرهــا 
املعتمــدة  الفنيــة  واللوائــح  األنظمــة  مــن 
مــن الهيئــة التــي تعــدُّ اجلهــة التشــريعية 
املواصفــات  قانــون  وفــق  علــى  اخملولــة 
واملقاييــس بإصــدار املواصفــات اخلاصــة 
لــكل املنتجــات واملعايــر املنظمــة إلنتــاج هــذه 

املنتجــات«.

مواصفات مياه الشرب املعبأة 
   تتركــز املعاييــر التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة 
للمــوارد املائيــة حــول جــودة ونوعيــة امليــاه وحتديد 
كلٍّ مــن نســب )اخلــواص الفزيائيــة والكيمائيــة 
واملــواد الســامة واالشــعاعية وامللوثــات العضويــة(.
ومهنــدس يف  )مختــص  اجلــويف  عــاء  يقــول    

مصنــع لتعبئــة امليــاه(: »هنــاك مقايــس عديــدة 
التصنيــع  ومــكان  املبانــي  يف  تتمثــل  وعامــة 
ــا  ــه؛ بينم ــة ل ــة التحتي ــز والبني ــن والتحري والتخزي
املقاييــس اخلاصــة تشــمل نســبة األمــاح الكليــة 
حجــم  حســب  علــى  كّل  املعدنيــة  والعناصــر 
وطــرق  الباســتيك  مــواد  ونوعيــة  العبــوات، 

التعقيــم«. مــواد  ونســبة  املعاجلــة 

توافق املصانع مع املعايير
    وحــول مــدى توافــق مصانــع امليــاه املعبــأة  
أوضــح  اجلــودة،  ومواصفــات  معاييــر  مــع 
املعاجلــة  وخطــوات  مراحــل  »أن   : اجلــويف 
تختلــف مــن مصنــع إلــى آخــر،  فاملصانــع 
الكبيــرة تكــون املعاجلــة أكثــر وأوســع ألنهــا ال 
تهتــم بتكاليــف املعاجلــة حتى وإن كان ســعرها 
مرتفًعــا، عكــس املعامــل أو املصانــع الصغيــرة 
التــي حتــاول بقــدر اإلمــكان التخفيــف مــن 

تكلفــة املعاجلــة«.
  وأضــاف :»هنــاك فاتــر خاصــة لهــا دور 
مهــم جــًدا يف تنقيــة امليــاه، ولكــن ال يســتطيع 
بســبب  بســهولة  عليهــا  احلصــول  املواطــن 
بعمليــة  تقــوم  فالفاتــر  العاليــة،  تكاليفهــا 
امتصــاص العناصــر املعدنيــة الثقيلــة التــي 
كانــت  إذا  حتــى  صحيــة،  أضــراًرا  تســبب 

قليلــة«. بنســبة 
التــي  القدميــة  الطــرق  أن   »: بــنَّ كمــا    
كانــت تعقــم وتنقــى بهــا امليــاه املعبــأة كانــت 
يف أغلــب األوقــات ســبًبا يف أنتشــار مــرض 
ــا اآلن فأصبحــت املصانــع  الفشــل الكلــوي؛ أمَّ
تســتعمل وســائل حديثــة للتعقيــم عــن طريــق 
 24 يظــل  غــاز  عــن  عبــارة  وهــو  )األوزون( 
ســاعة داخــل املنتــج وينتهــي تأثيــره ويبقــى 

املــاء معقًمــا ملــدة عــام ».

طرق التعبئة
   وحــول طريقــة التعبئــة أشــار اجلــويف إلــى 
التــي  املعامــل  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  هنــاك  أن 
تطلــق علــى نفســها مصانــع، وهنــاك اختــاف 
يف عمليــة تعبئــة امليــاه بــن املصانــع واملعامــل 
حيــث إن طريقــة تعبئــة املعامــل جتــري يدوّيًــا، 
يف حــن أنَّ املصانــع الكبيــرة تقــوم بالتعبئــة 

أوتوماتيكيــا 100باملائــة.

ثقة وشك 

   تفاوتــت أراء النــاس حــول ثقتهــا وعــدم 
ثقتهــا مبــا تقدمــه مصانــع املياه املعبــأة فهناك 
فئــة تــرى أنهــا األنســب واآلمــن، وأخــرى تــرى 

أنهــا ال تخضــع ألي رقابــة أو تفتيــش .
    يقــول مبــارك اليوســفي :«لألســف معظــم 
ميــاه  أنهــا  علــى  تبــاع  التــي  الشــرب  ميــاه 
ــأ  ــة، تُعبَّ ــاه عادي ــة هــي يف األســاس مي معدني
يف محطــات ميــاه أو مــا يســمى »ميــاه الكوثــر« 
وال تخضــع ألي عمليــة تنقيــة، ومــن ثــمَّ تكــون 
لألشــخاص  خصوًصــا  صحيــة  غيــر  ميــاه 
ــى وغيرهــا.  ــون مــن أمــراض الكل ــن يعان الذي
ميــاه  عــن  البحــث  حالــة  يف  متعــب  األمــر 
معدنيــة أصليــة، ويبقــى هنــاك ثاثــة أو أربعــة 
أنــواع فقــط مــن مئــات األنــواع التــي تبــاع على 
أنهــا ميــاه معدنيــة يف الســوق تعــدُّ األفضــل«.
   يف الســياق نفســه تــرى )صفــاء الفقيــه(: 
»أن امليــاه املعبــأة  أغلبهــا ثقيلــة وحتتــوي علــى 
كميــة كبيــرة مــن الكلــور وتكــون شــبه ماحلــة«. 
مضيفــة:« تزايــدت الشــركات املصنعــة للميــاه 
ــد أن هنــاك  املعبــأة يف اليمــن، وهــذا مــا يوكِّ
ــا  للــدور الرقابــي وضبــط اجلــودة». غياًبــا تاّمً
ــرأي ســمية العنســي )موظفــة  ــا ال     تخالفه
ــد أن املياه  يف مصنــع للميــاه املعبــأة( حيــث توكِّ
ولديهــا  والتفتيــش  للرقابــة  تخضــع  املعبــأة 
موافقــة للمعاييــر واملوصفــات، كمــا تقــول:« 
كنــت ال أثــق بامليــاه املعبــأة مثــل باقــي النــاس 
ولكــن عندمــا عملــت يف املصنــع وشــاهدت 

ــا«. ــة وثقــت به خطــوات املعاجلــة والتنقي
ــد )ســعيد القدســي( :«أن ثقتــه  بامليــاه      ووكَّ
احملطــات،  مبيــاه  ثقتــه  مــن  أكثــر  املعبــأة 
ومعاييــر  خصــاص  مــن  حتملــه  ملــا  نتيجــة 
عــدد  وهنــاك  للرقابــة واحملاســبة،  تخضــع 
جيــدة  ســمعة  لهــا  املائيــة  املنتجــات  مــن 

اآلن«. إلــى  ومازالــت 

خيار واحد البديل له
   عبــد الــرازق حمنــة يــرى :«أن امليــاه املعبــأة 
أفضــل مــن ميــاه احملطــات، كمــا أنهــا أفضــل 
ويقــول  األخــرى،  الشــرب  مصــادر  مــن  
:عموًمــا تعــدُّ امليــاه املعبــأة املتوفــرة واملوجــودة 
حالّيًــا بديــلًا عــن باقــي مصــادر امليــاه األخــرى  
التــي قــد تكــن ملوثــة وغيــر صاحلــة للشــرب 
اخملتصــن  قبــل  مــن  اهتمــام  وجــود  لعــدم 
ــع اخلاصــة  ــة باملصان بنظافــة املصــادر مقارن

ــار آخــر«. ــا خي ــاه، وال يوجــد لن ــة املي بتعبئ
ــد )صبــاح اخليشــني(      مــن جانــب آخــر توكِّ
»أن امليــاه املعدنيــة ال تتوافــق مــع املواصفــات 
املكتوبــة يف الاصــق، ولكننــا مجبــورون علــى 
بدائــل  توفــر  لعــدم  وشــرائها،  اســتهاكها 

ــا«. ــوق به أخــرى ذات جــودة وموث
    كمــا أوضحــت )هنــاء حســان(« أن كثــرة 
األســماء للعبــوات املائيــة وتشــابهها أفقــدت 
بدائــل،  وجــود  ولعــدم  بهــا،  الثقــة  املواطــن 
ولكــن نحــاول التركيــز علــى األســماء املعروفــة 

واملتداولــة بكثــرة .

املياه املعبأة.. ملجأ إجباري للحصول على مياه الشرباملياه املعبأة.. ملجأ إجباري للحصول على مياه الشرب

متوسط سعر مياه الشرب أكثر من ثالثة الف 
ريال

الفنيــة  الســكرتارية  عــن  صــادر  تقريــر  أوضــح      
الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  بــوزارة  الغذائــي  لألمــن 
لشــهر فبرايــر2021م » أن متوســط ســعر ميــاه الشــرب 
بلــغ 3814 ريال/متــر مكعــب ، بزيــادة %22.4، وبلــغ 
أعلــى ســعر 6708 يف تعــز وأدنــى ســعر 134 ريــال للمتــر 

املكعــب يف ســيئون .
 ) عــدن  يف  )مــدرس  صالــح  عبــده  يســتعرض       

إنــه يســكن هــو  املــاء، ويقــول: »  معاناتــه عنــد جلــب 
وعائلتــه املكونــة مــن ســبعة أشــخاص يف بيــت صغيــر 
يف مديريــة التواهــي  التــي تعانــي مــن عــدم وصــول 
ــا شــهور، وبهــذا الوضــع الصعــب  امليــاه ألســابيع وأحياًن
تفاقمــت املعانــاة مــع كل مــرة يشــتري فيهــا امليــاه مــن 
البــوزات )الصهريــج(، حيــث يســتهلك يف الشــهر الوحــد 
أحياًنــا أربعــة صهاريــج، قيمــة الصهريــج الواحــد 6 آلــف 
ريــال، أي مــا يقــارب 24 ألــف ريــال شــهرّيًا، وهــذا األمــر 
أصبــح معانــاة كبيــرة، خصوًصــا مــع ارتفــاع األســعار يف 
كل شــيء، لــذا جلــأ إلــى جلــب امليــاه مــن خزانــات ميــاه 

ــن احلــي« . ــة م ــاه القريب ــن مضخــات املي الســبيل أو م
     وحــول دور اجلهــات املعنيــة باإلشــراف علــى املــوارد 
امليــاه  وزارة  متشــار  يوضــح  توزيعهــا  وكيفيــة  املائيــة، 
»أن دور   : األمــل«  لـــ »صــوت  نعمــان   والبيئــة جنيــب 
املائيــة  وعمليــة  املــوارد  الــوزارة يكمــن  يف تخطيــط 
توزيعهــا وفًقــا للموازنــة املائيــة التــي يجــري إعدادهــا 
ســنوّيًا، وتتعامــل مــع التكنولوجيــا للحفــاظ علــى مــوارد 
امليــاه  وحتافــظ علــى مصــادر امليــاه وتشــرف علــى أداء 
والريــف  )البيئــة  يف  اخملتلفــة  وهيئاتهــا  مؤسســاتها 
واحلضــر(؛ كمــا تقــدم خدماتهــا وفًقــا ملهامهــا وقــرارات 

إنشــائها و تكليفهــا«.
أعقــد  مــن  تعــدُّ  امليــاه  أن قضيــة  إلــى«  وأشــار       
وأصعــب القضايــا يف اليمــن وأن الــوزارة ومؤسســاتها 
كافــة ُوِضعــت علــى احملــك كــي تضــع معاجلــات تســهم يف 
تخفيــف املشــكات التــي يعانــي منهــا قطــاع امليــاه وتعــد 
والســلم  واألمــن  باالقتصــاد  رئيًســا  ارتباًطــا  مرتبطــة 

االجتماعــي واألمــن الغذائــي ...«.
أكثر من 100 ألف بئر باليمن

ــا      وفيمــا يتعلــق بعــدد اآلبــار املوجــودة يف اليمــن وفًق
لــوزارة امليــاه والبيئــة  فــأن عددهــا يتجــاوز 100ألــف 
بئــر، 14ألــف بئــر يف صنعــاء، تعمــل منهــا  8000 بئــر 

فقــط.
    يف الســياق ذاتــه يبــن املستشــار نعمــان: »أن عــدد 
ــذى  ــًرا تتغ ــا 114 بئ ــي تغــذي عــدن اآلن تقريًب ــار الت اآلب
مــن ثاثــة حقــول رئيســة تقــع يف قاعــدة دلتــا تــن، وأنَّ 
وبيانــات  إحصــاءات  تتضمــن  عمــل  منظومــة  هنــاك 

توضــح كل مــا يتعلــق باملــوارد املائيــة ومصادرهــا، إلَّا أن 
ظــروف البلــد احلاليــة حالــت دون جتديــد تلــك البيانــات 
وأســهمت يف اســتباحة املــوارد بعشــوائية مــن دون تنظيــم 

 .«
      وأردف قائــلًا:« إن مؤشــرات اســتنزاف امليــاه يف 
ا وحصــة الفــرد تقــلُّ ســنوّيًا مــع أنَّ  اليمــن مخيفــة جــّدً
ء  هنــاك زيــادة يف احلاجــة وقلــة يف املصــادر وســلوك ســيِّ
ــن  ــة بنســبة %50 م ــروة الطبيعي يف اســتخدام هــذه الث
أحــواض امليــاه الـــ14 يف اليمــن، التــي تعــدُّ حالتهــا حالّيًــا 

حرجــة« . 
        وعــن احللــول التــي تســهم يف التخفيــف مــن عمليــة 
ــد نعمــان :«أهميــة إدارة املصــادر  اســتنزاف امليــاه يوكِّ
واحلفــاظ عليهــا مــن اجلميــعـ  املواطــن والدولــةـ  وتعزيــز 
الســلوك املســتقيم وثقافــة االســتخدام األمثــل وشــعور 
النــاس بحجــم املشــكلة  ومعرفــة أدوات احلــق والواجــب 
وتقويتهــا وردع كل مــن يعتــدي علــى شــبكات امليــاه ومــن 

احلصول على مياه نقية معاناة دائمة 
    صوت األمل/ منال أمني - رجاء مكرد   

     تســتيقظ أم فاطمــة أحمــد )35 عاًمــا محافظــة عــدن( يف كل صبــاح  فتحمــل عبــوة املــاء املكونــة مــن 10 لتــر علــى رأســها، ومتســك 
األخــرى بيدهــا لتذهــب جللــب امليــاه مــن بئــر )عبــد القــوي( يف مديريــة املنصــورة التــي تبعــد عــن بيتهــا مســافة نــص ســاعة، غيــر 
مكترثــة بصالحيــة تلــك امليــاه للشــرب، بعدمــا فقــدت األمــل مــن عــودة خدمــة امليــاه، كمــا كانــت يف الســابق، حيــث أصبــح املــاء يأتــي 

اًمــا، وال تســتطيع أن تتحمــل شــراء صهريــج مــاء. يوًمــا وملــدة ســاعة ويختفــي أيَّ

صوت األمل  - علياء محمد 

    »يلجأ عدد من الناس يف اجملتمع 
اليمني إلى شراء املياه املعبأة )بقناني 

ها آمنة  بالستيكية( اعتقاًدا منهم أنَّ
من أّي أضرار. هذا وقد تعددت شركات 

املياه داخل اليمن وتزايدت أعداد 
املصانع املنتجة لها، حيث وصلت يف 

صنعاء إلى 25مصنًعا، وثالث مصانع 
حتت التجهيز«. ذلك بناء على ما 

أوضحه املهندس عبد الكرمي الدعيس 
يف وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء.
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يســهم يف تعطيــل املصــادر أو تخريبهــا، كل هــذه األمــور 
تعــدُّ معاجلــات للتخفيــف مــن مشــكلة قطــاع امليــاه ».

كيفية تنقية مياه الشرب
    املهنــدس حســن ُعمــر )مختــص يف امليــاه اجلوفيــة 
يف وزارة امليــاه والبيئــة( يوضــح لـ«صــوت األمــل« كيفيــة 
تنقيــة ميــاه الشــرب ، فيقــول: »إن املؤسســات التابعــة 
للــوزارة تعمــل علــى تنقيــة امليــاه بالكلــور خصوًصــا ميــاه 
الشــرب، حيــث توجــد يف بعــض اآلبــار عناصــر مثــل 
النتريــت واحلديــد وبإضافــة الكلــور إلــى امليــاه يعمــل 
علــى امتصــاص احلديــد أو العنصــر الزائــد يف املــاء. إلَّا 
أنَّ بعــض العناصــر تفــوق املســموح بــه باملعاييــر اليمنيــة 

وهنــا  العامليــة  الصحــة  كمنظمــة  الدوليــة  واملعاييــر 
جتــري تنقيــة موضعيــة للبئــر عموًمــا، وجنــد ذلــك يف 
آبــار صنعــاء وبعــض املناطــق كمحافظــة عــدن خصوصــا 
ت  يف بئــر أحمــد. وهنــاك آبــار فيهــا معــادن ثقيلــة أدَّ
إلــى جعــل معظــم ســكان اليمــن يتجهــون إلــى شــرب ميــاه 

املصانــع«.
   وأضــاف: »أن هيئــة مــوارد امليــاه لديهــا رقابــة شــديدة 
ى)كوثر( وأي محطــة  ــي تســمَّ ــة الت ــى احملطــات املائي عل
ال تلتــزم باملعاييــر التــي رســمتها الهيئــة العامــة للمــوارد 
املائيــة يجــري إغاقهــا، وهــذه احملطــات تعتمــد علــى 

ميــاه األحــواض«.

   يقــول أســعد صالــح )صاحــب محطــة لتنقيــة ميــاه 
الشــرب يف صنعــاء(: »إن مصــادر ميــاه الشــرب التــي 
)ميــاه  الســطحية  امليــاه  هــي  ببيعهــا  احملطــة  تقــوم 
ونقــوم  صنعــاء.  حــوض  يف  تتجمــع  التــي  األمطــار(، 
ــا املشــكات  بالتعبئــة مــن املضخــات وخزانــات امليــاه. أمَّ
التــي تواجــه احملطــات فهــي قلــة توفر امليــاه يف اخملازن«.
   عــاء محمــد )صاحــب وايــت مــاء تابــع حملطــة ميــاه 
املدينــة بعــدن(، يقــول: »إن احملطــة تعمــل علــى جلــب 
امليــاه مــن اآلبــار أو مــن املشــروع )ميــاه حكومية(،وجتــري 
الكلــور واســتخدام  بواســطة إضافــة  املعاجلــة  عمليــة 
الفلتــر وتعبئــة خزنــات امليــاه املوجــودة يف الشــاحنات 

لتوزيعهــا علــى املســتهلكن وأصحــاب احملــات التجارية. 
ــد أن مشــكلة ارتفــاع أســعار املشــتقات النفطيــة هــي  ووكَّ

مــن تعيــق ـ يف بعــض األحيــان ـ عمــل احملطــة ».
املوارد املائية

     ذكــر تقريــر صــادر عــن الســكرتارية الفنيــة لألمــن 
ــي؛ يتحــدث  ــاون الدول ــط والتع ــوزارة التخطي ــي ب الغذائ
يف حتقيــق  اإلســهام  يف  الزراعــي  القطــاع  دور  حــول 
األمــن الغذائــي ـ زراعــة وإنتــاج القمــح ســبتمبر 2020م 
ذكــر: »أن املــوارد املائيــة يف اليمــن تشــمل أوال: ميــاه 
األمطــار الهاطلــة بكميــة تقــدر بنحــو 68 مليــار متــر 
مكعــب ســنوّيًا، بينمــا املتوســط العــام لألمطــار الهاطلــة 

يف اليمــن ال يتعــدى 157 ملــم/ ســنوّيًا .
التــي تنقســم علــى أربعــة  امليــاه الســطحية    وثانًيــا: 

تتضمــن: رئيســة  أحــواض 
 1ـ حــوض البحــر األحمــر مبســاحة 33000 كــم مربــع ، 
ومتوســط الهطــول املطــري 431 ملــم/ الســنة، وإجمالــي 

التدفــق الســنوي 741 مليــون متــر مكعــب.
 2 ـ حــوض خليــج عــدن الــذي تبلــغ مســاحته بـــ 46680 
كــم مربــع، مبتوســط هطــول مطــري 207 ملــم/ الســنة، 

وإجمالــي التدفــق الســنوي 535 مليــون متــر مكعــب .
 3 ـ حــوض الربــع اخلالــي مبســاحة تقــدر بـــ 90900 كــم 

مربــع، ومتوســط الهطــول املطــري 66.7 ملــم/ الســنة، 
وإجمالــي التدفــق الســنوي 67 مليــون متــر مكعــب .

 4 ـ حــوض البحــر العربــي الــذي ينقســم علــى وديــان 
رملــة الســبعتن مبســاحة 45300 كــم مربــع ، ووادي 
حضرمــوت / تفرعــات املســيلة مبســاحة 46075 كــم 
مربــع، و حــوض الغيضــة مبســاحة 115375 كــم مربــع ».

حصة الفرد أقل من 100 متر 
    أوضــح رئيــس الهيئــة العامــة للمــوارد املائيــة املهنــدس 
خالــد بلعيــدي لـ«صــوت األمــل«: أن حصــة الفــرد مــن 
امليــاه أقــل مــن 100   متــر مكعــب/ الســنة وســتقل هــذه 
مكعــب يف  متــر   62.5 إلــى  لتصــل  تدريجّيًــا  احلصــة 

الســنة وذلــك يف عــام 2025م«. 
    وتابــع قائــلًا: »يوجــد حالّيًــا أكثــر مــن 750 آلــة حفــر. 
أمنــاط  واســتعمال  لآلبــار  العشــوائي  وبســبب احلفــر 
زراعيــة متخلفــة تعتمــد علــى الغمــر يف محاصيــل قــد 
تكــون مســتهلكة للميــاه مثــل )القــات واملــوز( ودخــول 
تقنيــة اســتخدام الطاقــة الشمســية يف القطــاع الزراعــي 
من دون ضوابط والتوســع الســكاني والعمراني؛ أدَّت كل 
هــذه األســباب إلــى اســتنزاف امليــاه اجلوفيــة يف معظــم 

األحــواض إلــى درجــة النضــوب النهائــي«.

سدٌّ واحد لثالث قرى 
   خــزان ميــاه » مشــروع ســدٍّ »ُقــدم لســكان قــرى عزلــة 
حماطــة )القلعــة واملعــزب والقصــر( منــذ 16 عاًمــا بدعــم مــن 
وزارة االشــغال والصنــدوق االجتماعــي للتنميــة. املشــروع كان 
يوفــر امليــاه ألبنــاء العزلــة بــكل ســهولة؛ ولكــن مــع مــرور الزمن 
ى  لــم حتــدث فيــه أي حتديثــات وإصاحــات، األمــر الــذي أدَّ

إلــى توقــف املشــروع وحرمــان الكثيريــن مــن أبنــاء 
العزلــة مــن امليــاه. 

    يبعــد الســدُّ عــن كل قريــة تابعــة 
تقــدر  مســافة  حماطــة  لعزلــة 

بكيلــو متــر مربــع« تبًعــا إلفــادة 
املســؤول عــن توزيــع ميــاه  
عبــده  العزلــة  يف  الســّد 
قــال:«  حيــث  محمــد، 
امليــاه  جتميــع  يجــري 
يف الســد مــن األمطــار، 
ع علــى ســكان  ثــمَّ تــوزَّ
القريــة بحســب كميــة 
املوجــودة  األمطــار 

فيــه، فــإذا كانــت كميــة 
ع   تُــوزَّ غزيــرة   األمطــار 

ــة(  ــوة باســتيكية )دب 20عب
لــكل أســرة يف األســبوع، وإن 

لــم تتجمــع ميــاه األمطــار تــوزع  
عــدم  أمــا يف حالــة  عبــوات.  ثمــان 

هطــول األمطــار يضطــر ســكان القريــة إلــى 
الذهــاب إلــى الــوادي جللــب املــاء، ويســتغرق ذلــك 

 ». للعــودة  إليــه وســاعة  للوصــول  ســاعة 
    ومــن أمــام الســدِّ الوحيــد يشــكي محمــد حســن( أحــد 
ســكان القريــة)  قائــلًا: »ال تتوفــر لدينــا مصــادر ميــاه نظيفــة 
؛  صاحلــة للشــرب أو االســتخدام اليومــي غيــر هــذا الســدِّ
ــا وتغيــر لونــه،  حيــث إنَّ اعتمادنــا عليــه كبيــٌر مــع تلوثــه حالّيً

ولكــن ال خيــار لنــا غيــره«.
ــا  ــر املشــروع( يوضــح:« أن الســدَّ حالّيً   ناصــر محمــد( مدي
يحتــاج إلــى عــدد مــن اإلصاحــات الازمــة، حيــث إنهــم 
معتمــدون علــى جهــود ذاتيــة تقــدم مــن أفــراد القريــة  لتغطيــة 

ــاج إليهــا اخلــزان.« املتطلبــات التــي يحت

 
مياه األمطار مصدر رئيس

   تعتمــد قــرى عزلــة حماطــة يف محافظــة احملويــت علــى 
ميــاه األمطــار بدرجــة رئيســة يف االســتهاك اليومــي املتزايــد 
وتدهــور  اآلبــار  ميــاه  منســوب  انخفــاض  نتيجــة  للميــاه؛ 
ــي  ــة ســميرة عل ــات العزل ح إحــدى بن ــة الســد. وتصــرِّ إنتاجي
العزلــة يعتمــدون علــى ميــاه األمطــار  أبنــاء  بــأن   «
ــة،  ــس للشــرب يف القري ــا املصــدر الرئي ألنه
ــف الــرمي )ســطح املنــزل(  حيــث يُنظَّ
ويُنتظــر هطــول األمطــار لتوصيــل 
امليــاه املتجمعــة علــى الســطح 
عبــر خراطيــم إلــى خزانــات 
يجــري اســتعمالها للشــرب 
املنزليــة،  واملســتلزمات 
كونهــا طريقــة مناســبة 
وبســيطة توفــر مشــقة 
اآلبــار  إلــى  الذهــاب 

والعيــون«.

األضــرار  وحــول      
هــذه  عــن  الناجمــة 
عبــداهلل  يقــول  الطريقــة 
ســكان  )أحــد  أحمــد 
وســائل  انعــدام  القريــة(:« 
للشــرب  املســتخدم  املــاء   تنقيــة 
واالعتمــاد علــى امليــاه املتوفــرة علــى 
يف  تســبب  ملوثــة،  تعــدُّ  التــي  األســطح 
ــت  ــي طال ــة الت ــد مــن األمــراض واألوبئ انتشــار العدي

. القريــة«  يف  واملواشــي  الســكان 
 

تكاليف باهظة 
   يقــول محمــد يحيــى )أحــد ســكان القريــة(« :تصــل  تكلفــة 
الصهريج الواحد إلى 70  ألف ريال، وذلك  بســبب املســافة 
ــأ مــن بئــر بعيــد يف  البعيــدة التــي يُْجلــب املــاء منهــا، فاملــاء يُعبَّ
وادي يقــع مبنطقــة »بيــت داهــم« كمــا أن هنــاك عــدًدا كبيــًرا 
مــن الســكان ال يســتطيعون تغطيــة هــذه التكاليــف بســبب 

األوضــاع املاديــة الســيئة«. 
   جلــب امليــاه أصبــح معانــاة يوميــة علــى ســكان العزلــة، 

تتزايــد كل يــوم، تشــكو آمنــة ناجــي ذات 11 عاًمــا معاناتهــا يف 
جلــب املــاء، فتقــول:« نأتــي إلــى هنــا ثــاث أو أربــع مــرات يف 
اليــوم لنأخــذ املــاء يف عبــوات تصــل إلــى 40  لتــر يومّيًــا فــوق 
رؤوســنا أو علــى ظهــور احليوانــات«. وتضيــف« : لدينــا ســدٌّ 
يف القريــة نأخــذ منــه املــاء، وعندمــا ال تهطــل األمطــار نلجــأ 
إلــى عــن توجــد يف أســفل القريــة تســمى »باملوهوبــة » تبعــد 
عنَّــا مســافة طويلــة وإذا جفــت فــا خيــار لنــا إلَّا الذهــاب إلــى 

منطقــة » الكاذيــة« وهــي عــن أخــرى نســتغرق 
للوصــول إليهــا وقًتــا طويــلًا يقــدر بســاعة 

.

مشاريع انقطعت 
     يف العزلــة مشــاريع 
منتهــي  تكــون  قــد 
عبــد  الصاحيــة، 
مطير)أحــد  الرحمــن 
مشــروع  يف  املوظفــن 
محافظــة  يف  امليــاه 
يف  يقــول:«  احملويــت( 
ــذ أول  نُفِّ العــام  2011 

مشــروع ميــاه يف مديريــة 
منــه  تســتفيد  حفــاش 

الكثيــر مــن األســر مــن أبنــاء 
املديريــة، ولكــن بســبب خــروج 

جــراء  اخلدمــة  عــن  املشــروع 
ــه  ــم يجــِر إعــادة تفعيل ــدء الصــراع ل ب

ــة  ــم تلتفــت املنظمــات الدولي ــد ول مــن جدي
املشــروع«. إلعــادة 

   وحــول أهــم االحتياجــات للعزلــة  يتحــدث أحمــد عبــداهلل 
)عضــو يف اجمللــس احمللــي يف احملافظــة( قائــلًا: »حتتــاج 
مشــاريع  إلــى  حماطــة  عزلــة  يف  الواقعــة  القــرى  الثــاث 
تنمويــة وإعماريــة، فيمــا يتعلــق بتوفيــر امليــاه، عــن طريــق 
ــاه  ــة أضــرار املي ــب ســكان القري ــات مغطــاة جتن ــر خزان توفي

امللوثــة«.

قرى ميفع مبديرية بروم 
    قــرى منطقــة ميفــع مبديريــة بــروم محافظــة حضرمــوت 
تشــهد انقطاعــات مســتمرة مليــاه الشــرب منــذ منتصــف شــهر 

أبنــاء  معانــاة  تــأزم  إلــى  أّدت  اآلن،  إلــى  املاضــي  رمضــان 
كبيــًرا. تأزًمــا  القــرى 

   املديــر العــام للمؤسســة احملليــة للميــاه والصــرف الصحــي 
بســاحل حضرمــوت املهنــدس وهيــب غــامن كشــف عن أســباب 
ت إلــى خــروج أثنــن من حقول  االنقطاعــات املســتمرة التــي أدَّ
اآلبــار عــن اخلدمــة جلميــع مــن يف منطقــة ميفع، حيــث قال:« 
تســبب خلــل يف أحــد احملــركات يف انقطــاع امليــاه عــن 
ــآكل يف  ــروم بســبب وجــود ت ــة ب قــرى مديري
الضفــة اخلارجيــة شــكلت عائًقــا أمــام 

اســتمرار عمليــة الضــخ«.

ــًرا يف  ــران ينتجــان 40 لت بئ
الثانيــة 

   وبــنَّ أن مناطــق ميفــع 
بئريــن  علــى  تعتمــد 
رئيســين بكميــة إنتــاج 
ــًرا يف  ــى 40 لت تصــل إل
الثانيــة تقريبــا، ويجــري 
تأهيــل  إعــادة  حالّيًــا 
املنظومــة  وعمــل  البئــر 

جديــد. مــن 
امليــاه  مصــادر  وحــول     
ميفــع  منطقــة  يف  الرئيســة 
بســاحل حضرمــوت أشــار إلــى أنــه 
قبــل انضمــام منطقــة ميفــع إلــى نطــاق 
املؤسســة احملليــة للميــاه بســاحل حضرمــوت 
كان ســكان املناطــق يعتمــدون علــى مصــادر امليــاه اجلاريــة يف 
الــوادي ويقومــون بنقلهــا عــن طريــق املواشــي، وكان يف ذلــك 
خطــر علــى األطفــال والنســاء نتيجــة جريــان الســيول املفاجئة 
مــن منطقــة )حجــر( املرتفعــة. وقــد أصبــح املصــدر الرئيــس 
حاليــا لتلــك املناطــق حقــلًا يتضمــن بئريــن رئيســين تتغــذى 
ــة النظيفــة، وتصــل إلــى القــرى عبــر شــبكات  ــاه اجلوفي باملي

جوفيــة وعــدادات.  
ح غــامن       وحــول دور املؤسســة يف حتســن اخلدمــة صــرَّ
بـــ: »أنــه يجــري حاليــا التجهيــز لعمليــة حفــر بئريــن إضافيــن 
ــة للمضخــات القدميــة  ــاه وعمــل صيان ــز منظومــة  املي لتعزي

وتعقيــم امليــاه بواســطة مــادة الكلــور«.

)عزلة حماطة باحملويت،  قرى ميفع  بحضرموت »أمنوذجًا«)عزلة حماطة باحملويت،  قرى ميفع  بحضرموت »أمنوذجًا«
صوت االمل/ علياء محمد صوت االمل/ علياء محمد 

   أريــاف اليمــن تعانــي الكثيــر مــن املشــكالت يف ظــل اســتمرار انعــدام اخلدمــات األساســية فيهــا    أريــاف اليمــن تعانــي الكثيــر مــن املشــكالت يف ظــل اســتمرار انعــدام اخلدمــات األساســية فيهــا 
ــاف،،   ــني يف األري ــاة املواطن ــن معان ــت م ــاه ضاعف ــر املي ــة توفي ــا أنَّ أزم ــة، كم ــرات طويل ــذ فت ــافمن ــني يف األري ــاة املواطن ــن معان ــت م ــاه ضاعف ــر املي ــة توفي ــا أنَّ أزم ــة، كم ــرات طويل ــذ فت من
خصوًصــا مــع جفــاف بعــض اآلبــار وصعوبــة شــراء مولــدات أو صهاريــج مــاء وحفــارات الرتفــاع خصوًصــا مــع جفــاف بعــض اآلبــار وصعوبــة شــراء مولــدات أو صهاريــج مــاء وحفــارات الرتفــاع 

أســعارها.أســعارها.
       يف أعالــي جبــال اليمــن تقــع عــدد مــن القــرى  التــي تعانــي مــن أزمــة خانقــة يف امليــاه، ُتعــدُّ        يف أعالــي جبــال اليمــن تقــع عــدد مــن القــرى  التــي تعانــي مــن أزمــة خانقــة يف امليــاه، ُتعــدُّ 
ــي  ــة الت ــات اليمني ــن احملافظ ــدة م ــت واح ــة احملوي ــة يف محافظ ــة حماط ــاش عزل ــة حف ــي مديري ــة الت ــات اليمني ــن احملافظ ــدة م ــت واح ــة احملوي ــة يف محافظ ــة حماط ــاش عزل ــة حف مديري
ــق بتوفيــر امليــاه فيهــا، األمــر الــذي زادت حدتــه يف الفتــرات  ــق بتوفيــر امليــاه فيهــا، األمــر الــذي زادت حدتــه يف الفتــرات تعانــي مــن مشــكالت كثيــرة تتعل تعانــي مــن مشــكالت كثيــرة تتعل

األخيــرةاألخيــرة،،  فأصبحــت احملافظــة  تــدق ناقــوس اخلطــر، وتهــددت حيــاة مــن فيهــا .  فأصبحــت احملافظــة  تــدق ناقــوس اخلطــر، وتهــددت حيــاة مــن فيهــا .

شحة املياه: معاناة مستمرة يف أرياف اليمن
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املياه.. أزمة موارد أم أزمة إدارة
املياه اجلوفية يف اليمن:املياه اجلوفية يف اليمن:      عجز دائم واستخدام عشوائي متزايدعجز دائم واستخدام عشوائي متزايد

صوت األمل/ اعداد: عبد العزيز علي - حنني أحمد
شارك يف االعداد: رجاء مكرد

األمطــار  ميــاه  علــى  األولــى  بالدرجــة  اليمــن  يعتمــد 
كمصــدر رئيــس لتغذيــة امليــاه اجلوفيــة التــي بدورهــا تعــدُّ 
مختلــف  يف  االحتياجــات  لتغطيــة  للبلــد  الوحيــد  املصــدر 

اليمنيــة. واحملافظــات  القطاعــات 
يقــول تقريــر صــادر مــن )منتــدى املــوارد املائيــة اإلقليمــي 
2012م(: »إن العجــز بــن امليــاه املســتخدمة واملتجــددة بلــغ 
ــى مــن مخــزون امليــاه  أكثــر مــن 1 مليــار متــر / الســنة، يُغطَّ
اجلوفيــة، وإن %90 مــن امليــاه تذهــب لصالــح الزراعــة بينمــا 

%8 للخدمــات املنزليــة ويف الصناعــة 2%. 
ــار  ــغ حجــم االســتخراج 3.5 ملي بينمــا يف عــام 2010م بل
ــر  ــار مت ــاه املتجــددة 2.1 ملي ــر مكعــب بينمــا كان حجــم املي مت
مكعــب، ُغطــي النقــص البالــغ 1.4 مليــار متــر مكعــب عــن 
طريــق ضــخ امليــاه مــن طبقــات امليــاه اجلوفيــة وفًقــا ملؤشــر 

االجهــاد املائــي Falkenmark املعتــرف بــه دولّيًــا. 
تواجــه  التــي  التحديــات  أهــم  التقريــر  اســتعرض  كمــا 
ــة مبحدوديــة املصــادر احلاليــة،  قطــاع املــاء يف اليمــن واملتمثل
اجلبليــة،  املرتفعــات  مناطــق  يف  اجلوفيــة  امليــاه  خصوًصــا 
وعــدم االســتفادة املثلــى مــن امليــاه الســطحية وميــاه األمطــار 
يف املرتفعــات اجلنوبيــة والغربيــة وافتقــار مشــاريع حصــاد 
والتدهــور  تنفيذهــا  قبــل  التفصيليــة  الدراســة  إلــى  امليــاه 
ــات  ــاه البحــر مــع اخلزان ــاه اجلوفيــة وتداخــل مي النوعــي للمي
اجلوفيــة العذبــة يف املناطــق الســاحلية والتوســع الكبيــر يف 

املســاحات املروريــة املعتمــدة علــى امليــاه اجلوفيــة.
الهيــد  )مهنــدس  جمــال  نــوري  قــدم  أخــر  جانــب  مــن 
وجيولوجــي يف وزارة امليــاه والبيئــة( تقاريــر عديــدة تختــص 
بالوضــع العــام للميــاه يف اليمــن، حيــث أوضــح: »أن أوضــاع 
امليــاه املأســاوية واالســتنزاف الكبيــر وغيــر املنظــم ملصــادر 
ــرة وعجــز يف  ــدن الكبي ــاالت حــادة يف امل ــى اخت ى إل ــاه أدَّ املي
وصــول ميــاه الشــرب اآلمنــة إلــى الســكان، أمــا بالنســبة إلــى 
املناطــق الريفيــة فــإن امــدادات ميــاه الشــرب اآلمنــة صحّيًــا ال 

تتوفــر إال ألقــل مــن نصــف األســر القاطنــة هنــاك.
  وحــذر املهنــدس نــوري مــن انخفــاض يف مناســيب امليــاه 
اجلوفيــة مبعــدل 4-1 أمتار/العــام، يف بعــض مناطــق البــاد، 
وأكثــر مــن 10م بالقــرب مــن مناطــق التجمعــات الســكانية، مثــل 
صنعــاء الــذي يهددهــا خطــر نضــوب امليــاه خــال العشــر إلــى 
العشــرين ســنة القادمــة، كمــا أن التناقــص املتزايــد للمــوارد 

املائيــة يرافقهــا ازديــاد يف تدهــور جــودة امليــاه.

وضع املياه يف تعز
   اســتعرض املهنــدس خالــد علــي الشــجاع )مديــر عــام 
الهيئــة العامــة للمــوارد املائيــة يف تعــز( يف تقريــر جــرى إعــداده 
للهيئــة عــام 2020م الوضــع العــام للميــاه واألســباب التــي أدَّت 
إلــى مــا يســمى )الفقــر املائــي( واملتمثلــة يف الفقــر الشــديد 
يف احلقــول املســتغلة، باإلضافــة إلــى عــدم اســتقرار انتاجيتهــا 
ومحدوديتهــا، حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد يف اليمــن ويف أحســن 

الظــروف إلــى  33لتــًرا/ اليــوم .
   وأضــاف: »االحتيــاج الفعلــي للميــاه وصــل علــى أقــل 
تقديــر إلــى )100م3 / الســنة(، بينمــا النســبة التــي حددتهــا 
منظمــة الصحــة العامليــة بلغت )1000م3/ الســنة(؛ وأن التوســع 
العمرانــي وزيــادة عــدد الســكان ســنوّيًا الــذي بــدوره أســهم يف 
شــحة املــوارد املائيــة إضافــة إلــى التلــوث النوعــي يف نوعيــة 
ــة األخــرى. ــة أم األحــواض املائي ــاه ســواء يف حــوض املدين املي

الســابق  يف  موجــوده  كانــت  امليــاه  »مشــكلة  قــال:  كمــا 
كانــت  حيــث  احلالــي،  الوقــت  يف  وانعداًمــا  ســوًءا  وازدادت 
تعــز تتغــذى مــن ســتة حقــول مائيــة لعــدد 65 بئــًرا موزعــن 
يف مناطــق مختلفــة بــن )احليمــة، احلوبــان، الضبــاب، املدينــة، 
حبيــر، ذي الســفال، احلوجلــة والعامريــة(، ويف الوقــت احلالــي 
وقــوع خمســة أحــواض خــارج ســيطرة مؤسســة امليــاه الــذي 
عملــت علــى إيقــاف ضــخ امليــاه مــن احلقــول خــارج املدينــة إلــى 

ــدأ الصــراع. ــذ ب ــة من ســكان املدين
وبــنَّ »أن قلــة انتاجيــة اآلبــار وهبــوط املنســوب املائــي 
ــر  ــة ، وعــدم توف ــر/ الثاني ــى 1.5 لت ــة إل ــرات / الثاني مــن 7 لت

ــة  ــار، إضاف ــة بصــورة مســتمرة لتشــغيل اآلب املشــتقات النفطي
ــاد  ــار بالشــبكة الرئيســة مباشــرة  وازدي ــط معظــم اآلب ــى رب إل
الفاقــد املائــي يف الشــبكة الرئيســة الــذي يقــدر بنســبة 45% 
ــاه وتفاقــم  ــا أســهم يف حرمــان املناطــق املرتفعــة مــن املي تقريًب

املشــكلة«.
  »مــا يقــارب 20 بئــًرا ذات إنتاجيــة مقاربــة إلنتاجيــة 
آبــار املؤسســة يجــري تشــغيلها ســاعات مختلفــة للتخفيــف 
ــده  علــى املواطنــن يف احلــارات واملناطــق اخملتلفــة«. هــذا مــا وكَّ
الشــجاع حــول دور املؤسســة يف التخفيــف مــن معانــاة النــاس. 
املنظمــات  ومشــاركة  تفعيــل  مــن  البــد  »أنــه  وأضــاف:   
يف  لإلســهام  اخلاصــة  والقطاعــات  واإلنســانية  الدوليــة 
التخفيــف مــن الوضــع املائــي لســكان املدينــة وتوفيــر أدنــى 
االحتياجــات يف ظــل الظــروف احلاليــة التــي متــر بهــا البــاد.

 
حفر 10 آبار جديدة

مــن جانبــه أوضــح ســامي جامــل )مديــر مؤسســة امليــاه 
ــا  ــر(: »أن املؤسســة حالّيً ــة املظف والصــرف الصحــي يف مديري
ــاه املتوفــرة لديهــا، أي مــا  ــى %20 مــن مصــادر املي تعتمــد عل
ميثــل 18 بئــًرا إســعافيَّة تغــذي املدينــة، حيــث يوجــد %80 مــن 
مصــادر امليــاه خــارج املدينــة ال يُســتفاد منهــا بســبب الوضــع 

الصعــب التــي متــر بهــا احملافظــة.
ــة ومســتدامة للوضــع  ــول عاجل ويف إطــار البحــث عــن حل
املائــي الصعــب الــذي متــر بــه مدينــة تعــز أشــار إلــى: »أن 
املؤسســة تعمــل علــى التواصــل املســتمر مــع املنظمــات الدوليــة، 
لتنفيــذ عــدد مــن املشــاريع املتعلقــة بعــودة إنتــاج احلقــول املائيــة 
املؤسســة واالســتفادة  إلــى ســيطرة  املدينــة  املوجــودة خــارج 

ــا«. منه
ذ عبــر مؤسســة  : أن هنــاك مشــروًعا ســيُنفَّ   كمــا بــنَّ
اســتجابة لألعمــال اإلنســانية وبدعــم مــن دولــة الكويــت، يتمثــل 
يف حفــر وتأهيــل 10 آبــار جديــدة داخــل املدينــة لتغطــي املناطــق 
احملرومــة مــن امليــاه التــي تشــمل )الدحــي، اجلديــري، املدينــة 

القدميــة، عقاقــة، محطــة اجلامعــة(.

حملة عامة
   اليمن تتكون من ثالثة نطاقات 

مناخية: النطاق اجلاف، النطاق شبه 
اجلاف، النطاق الرطب، من إجمالي 

مساحة اليمن كاملة، فاألراضي 
الزراعية تشكل فقط 4-5  % ، فيما 

معدل الرطوبة 80 % يف املناطق 
الساحلية، و 15 % يف بقية املناطق، 
ومعدل الرطوبة يعدُّ عامًلا مساعًدا 

لوجود املياه وتكّون األمطار واستقرار 
املياه اجلوفية ومياه السدود أيًضا.

وتبًعا لهيئة املوارد املائية أن نحو 80 % 
من استخدامات املياه تكون يف الزراعة، 

لكن كفاءة الري متدنية إلى 20 %، فيما 
الـ 20 % املتبقية تتوزع بني استخدام 

منزلي وأغراض صناعية واستخدامات 
أخرى.

املتوسط السنوي لهطول األمطار 
ا، و تعدُّ  من 50 ملم إلى 800 ملم سنوّيً

من أعلى املعدالت يف اجلزيرة العربية، 
واملياه املتجددة تقدر بنحو 2.5 مليار 
متر مكعب، منها 1.5 مليار متر مكعب، 

مياه سطحية، وواحد مليار متر مكعب 
تستهلك من املياه اجلوفية، وإجمالي 
االستهالك السنوي 5100 مليون متر 
مكعب والعجز السنوي يقدر بـ 2600 

مليون متر مكعب، أما عن نصيب الفرد من 
ا  املياه يف اليمن فـ 125 متًرا مكعًبا سنوّيً

وأقل، وهو من أقل املعدالت يف الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا الذي يعد ضمن 

نطاق الفقر املائي.
   سكان الريف ميثلون 71 % منهم 37 
% لديهم خدمات املياه املستدامة، 20 

% منهم لديهم خدمات صرف صحي 
موثوقة، بينما سكان احلضر ميثلون 29 

% من السكان 58 % منهم لديهم خدمات 
املياه املستدامة،32 % لديهم خدمات 

صرف صحي.

املياه يف ارقام... 

يواجه اليمن واحدة من أعقد 
مشكالت التنمية التي تتمثل 

يف النقص احلاد يف املوارد املائية 
واستنزاف املياه اجلوفية ، يف 

ظل عدم التوازن بني التجديد 
واالستهالك املتزايد للمياه ، مما 

ي  يؤدي إلى استنزاف املياه وتردِّ
نوعيتها.

هنا التقت صحيفة »صوت 
األمل« املهندس عبد الكرمي 

السفياني )وكيل الهيئة العامة 
للموارد املائية( وأجرت هذا احلوار:

- ماهي أبرز مهامكم يف هيئة املوارد املائية؟
     هدفنــا يف هيئــة املــوارد املائيــة يتمثــل يف 
مواجهــة املشــكات املتعلقــة بامليــاه وأهمهــا شــّحة 
معــدالت  ارتفــاع  مــع  بالتــوازي  املائيــة  املــوارد 
التزايــد الســكاني، واســتنزاف امليــاه اجلوفيــة، 
ــة  ــاه الشــرب النقي ــر مي ــى توفي ــك نعمــل عل وكذل
وإدارة املــوارد املائيــة وتخطيــط اســتغالها علــى 

ــاه. ضــوء قانــون املي
- ملــاذا جنــد تضارًبــا يف األرقــام واإلحصائيــات 

اخلاصــة باملياه؟
اختــاف  منهــا:  عديــدة  أســباب  هنــاك 
هــذه  انتجــت  التــي  واملســوحات  الدراســات 
األرقــام واختــاف فتراتهــا الزمنيــة والظــروف 
أن  فيــه  التــي أجريــت خالهــا؛ وممــا ال شــك 
الدراســات التــي أجريــت يف التســعينيات مثــا 
والتــي يُعتمــد عليهــا حالّيًــا يف أغلــب اجلهــات؛ 
يف  أجريــت  التــي  الدراســات  عــن  مختلفــة 
لســبب  قليلــة  تعــدُّ  التــي  األخيــرة  الســنوات 

ــادة  ــدالت الســكان وزي ــد مع ــس أال وهــو تزاي رئي
التــي تأثــرت  النشــاطات الصناعيــة والتجاريــة 
أيًضــا بدرجــة كبيــرة نتيجــة الظــروف التــي مــرت 

األخيــرة. الســنوات  يف  البــاد  بهــا 
- مــا تقييمكــم للدراســات التــي حتدثــت عــن 
مســتوى  علــى  املائيــة  األحــواض  بعــض  جفــاف 

البلــد، بخاصــة حوضــي صنعــاء وتعــز؟
 ، صحيحــة  الدوليــة  التقاريــر  كل  ليســت 
وهنــاك مــن يهــرف مبــا ال يعــرف، فمثــا حــوض 
صنعــاء معــدل االســتهاك الســنوي فيــه نحــو 
300 مليــون متــر مكعــب، ومعدل التغذية الســنوية 
التعويــض  )مصــدر  مكعــب  متــر  مليــون   100
الوحيــد هــو األمطــار(، والعجــز الســنوي 200 
مليــون متــر مكعــب ، جتــري تغطيتــه مــن اخملــزون 
معــدالت  لتزايــد  نظــًرا   ، للميــاه  االســتراتيجي 
الســكان والتوســع العمرانــي غيــر املــدروس يف 
أطــراف املدينــة ، وأيًضــا توســع العاصمــة لتشــمل 
إلــى جانــب  بعــض القــرى الصغيــرة القريبــة ، 
الهجــرة املتزايــدة إلــى العاصمــة خصوًصــا خــال 
ســنوات الصــراع األخيــرة ، وأيًضــا النشــاطات 
ــة... كلُّ هــذه األســباب أدَّت  ــة والصناعي التجاري
إلــى تزايــد االســتهاك يف حــوض صنعــاء بوتيــرة 

ــة. عالي
كثيــر مــن الدراســات أشــارت إلــى أن حــوض 
صنعــاء مهــدد بالنضــوب ، وأن امليــاه اجلوفيــة 
ســتجف بحلــول الفتــرة بــن 2020ــــ2025م ولكــن 
الدراســات عبــارة عــن فرضيــات  معظــم هــذه 

ــة. ــات حقيقي ــى معطي ــة عل وليســت مبني
أثبتــت  املناخيــة  والظــروف  فاملتغيــرات 
هــذه  توقعتــه  مــا  عكــس  املاضيــة  األعــوام  يف 
التقاريــر، فاألمطــار الغزيــرة جــًدا فاقــت معــدالت 

ت إلــى  االســتهاك والتصريــف بدرجــة كبيــرة أدَّ
االســتنزاف يف  كميــة  مــن  كبيــر  قــدر  تعويــض 

حــوض صنعــاء.
- هــل أفهــم مــن كالمــك أنــك تدعــو إلــى إعــادة 
وإجــراء  تعديلهــا  أو  التقاريــر،  تلــك  يف  النظــر 

دراســات جديــدة؟
التــي  التقاريــر  تلــك  بعــض  أن  اخلاصــة 
مبنيــة  األحــواض  بعــض  نضــوب  عــن  حتدثــت 
علــى معطيــات غيــر حقيقيــة أو قــد تغيــرت، ومــن 
ثــمَّ يجــب أن تكــون هنــاك دراســات جديــدة تتــاءم 

مــع املتغيــرات احلديثــة ســلًبا أو إيجاًبــا.
    كمــا ندعــو إلــى حتديــث التقاريــر الدوليــة 
حيــث  مــن   ، األخيــرة  املســتجدات  علــى  بنــاًء 
االســتهاك أو  التعويــض أو مــن حيــث أغــراض 

االســتهاك وكفاءتــه.
اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  أهــم  هــي  مــا   -
علــى  احلفــاظ  أجــل  مــن  املائيــة  املــوارد  هيئــة 

اجلوفيــة؟ للميــاه  اآلمــن   املنســوب 
ــن  ت مجموعــة مــن القوان ــة أعــدَّ       الهيئ

خاصــة  وحــدات  إنشــاء  أهمهــا   ، واإلجــراءات 
ــة  ــى حــدة ، واتخــذت الهيئ ــإدارة كل حــوض عل ب
مجموعــة مــن الضوابــط ، مثــل احلــّد مــن احلفــر 
العشــوائي وإنشــاء جمعيــات مســتخدمي امليــاه 
نوعيــة  علــى  والرقابــة  االســتخدام  وترشــيد 

االســتخدام. وأغــراض 
- اآلبــار العشــوائية خصيصــى يف حــوض 
ــا تســتخدم لزراعــة وري القــات،  ــاء معظمه صنع
ــم إجــراءات محــددة يف هــذا االجتــاه؟ هــل لديك
ضعــف  يف  تتمثــل  قدميــة  مشــكلة  نواجــه 
الوعــي العــام بأهميــة احلفــاظ علــى املــاء كثــروة 
األخيــرة  الفتــرة  يف  التنميــة،  وعصــب  قوميــة 
ــط  ــا بضب ــا، وقمن ــارات نهائّيً ــع اســتيراد احلف ُمِن
اخملالفــن وإحالتهــم للنيابــة العامــة،  وصــدرت 

أحــكام مبصــادرة احلفــارات اخملالفــة.
    بالنســبة إلــى القــات فمــن املؤســف أن 
هكتــار   900 مبعــدل  ســنوّيًا  تتزايــد  زراعتــه 
سياســة  وجــود  لعــدم  نتيجــة  أفقّيًــا  وتنتشــر   ،
الزراعــي  التســويق  وغيــاب   ، واضحــة  زراعيــة 
املفيــد  البديــل  املــزارع  املواطــن  يعطــي  الــذي 

تدريجّيًــا. القــات  زراعــة  عــن  ليتحــول 
- ماذا عن حوض مياه تعز؟

حــوض ميــاه تعــز هــو مــن أكثــر األحــواض 
تعقيــًدا ، نتيجــة للطبيعــة اجلغرافيــة واملناخيــة 
كثافــة  مقابــل  األمطــار  معــدل  تدنــي  أهمهــا   ،
ــدة وعــدم وجــود مســاقط  ــرة ومتزاي ســكانية كبي
ــة مجــاري الســيول. ــه وعــدم صيان ــة لتغذيت مائي
وســبق أن أُعِلــن عــن أنَّ حــوض ميــاه تعــز 
مــن األحــواض احلرجــة ، ومعــدل هبــوط امليــاه 
ســنوّيًا؛  أمتــار  6ــــ7  بــن  تتــراوح  احلــوض  يف 

ولذلــك البــد مــن اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للحــدِّ 
تعــز  امليــاه اجلوفيــة يف حــوض  مــن اســتنزاف 
واســتغال كميــة األمطــار التــي هطلــت أخيــًرا.

- مــاذا عــن األحــواض املائيــة يف احملافظــات 
اجلنوبيــة؟

تقســيم األحــواض املائيــة الـ  14على مســتوى 
اجلمهوريــة لــم يجــِر علــى أســس جغرافيــة ، ومــن 
ثــمَّ هنــاك أحــواض تشــمل محافظــات عديــدة مــن 

شــمال اليمــن وجنوبه.
مناســبة  ترونهــا  التــي  املقترحــات  ماهــي   -

املائيــة؟ األحــواض  علــى  للحفــاظ 
    أعتقــد أن ضعــف اجلوانــب التشــريعية 
والتنظيميــة ميثــل فجــوة أمــام االســتخدام األمثــل 
ؤ مســؤولية امليــاه بــن أكثــر مــن  للميــاه، وجتــزُّ
جهــة رســمية أســهم يف ضعــف اجلانــب الرقابــي ، 
خصوًصــا يف الســنوات األخيــرة نتيجــة الظــروف 

التــي متــر بهــا البــاد.
   وأقتــرُح إيجــاد خطــط تنفيذيــة واضحــة 
علــى مســتوى كل حــوض وإجــراء مشــاريع لتغذيــة 
األحــواض واحلــدِّ مــن معــدالت االســتنزاف عبــر 
توعيــة اجلمهــور ، وأيًضــا البــد مــن وجود سياســة 
ذات  احملاصيــل  تشــجيع  علــى  تعتمــد  زراعيــة 
املــردود االقتصــادي العالــي واســتخدام األســاليب 
ــر  ــي تضمــن توفي ــة يف ري املزروعــات الت احلديث
%80 مــن امليــاه اخملصصــة للــري. ويف األخيــر 
ــام هــذه املشــكلة  ضــرورة الوقــوف مبســؤولية أم
وال  باملواطــن،  وتنتهــي  الدولــة  رأس  مــن  تبــدأ 
ــة  ــة بأهمي ننســى دور وســائل اإلعــام يف التوعي

ــاه. ــل للمي االســتخدام األمث

هيئة املوارد املائية: تقارير نضوب األحواض املائية ليست كلها دقيقة

السفياني: ندعو إلى حتديث هذه التقارير الدولية بناًء على املستجدات األخيرة

السفياني



%

%

%

%

Year

 الفرع

Branch

صنعاء
3,711

10.5
8,295

19.7
12,338

24.9
2,409

64.9
4,352

52.5
6,476

52.5
95,458

21.4
95,623

21.1
94,371

20.7
677,752

21.4
678,923

21.1
670,034

20.73.66.49.7
Sana'a

*عدن 
…………………………………………………………………..…

Aden*

تعز
551

1.6
1,112

2.6
1,502

3.0336
61.0

667
60.0

1,036
69.0

52,124
11.7

52,896
11.7

53,162
11.6

370,080
11.7

375,562
11.7

377,450
11.60.91.82.7

Taiz

الحديدة
13,744

38.8
12,033

28.6
13,995

28.2
6,257

45.5
4,320

35.9
5,952

42.5
66,980

15.0
67,465

14.9
67,746

14.8
475,558

15.0
479,002

14.9
480,997

14.813.29.012.4
Al-Hodeidah

*تريم - سيئون 
…………………………………………………………………..…

Sayon-Tarim *

إب
5,999

16.9
5,544

13.2
4,496

9.1
4,410

73.5
4,296

77.5
3,689

82.1
30,208

6.8
32,204

7.1
33,223

7.3
214,477

6.8
228,648

7.1
235,883

7.320.618.815.6
Ibb

ذمار
2,662

7.5
3,189

7.6
3,232

6.5
2,364

88.8
2,484

77.9
2,787

86.2
21,037

4.7
21,678

4.8
21,910

4.8
149,363

4.7
153,914

4.8
155,561

4.815.816.117.9
Dhamar

-الديس -الغيل-المكال …..…………………………………………………………………و قصيعر* الريدة  
Mukalla-Shihr-

Al-Ghail

حجة
807

2.3
1,187

2.8
1,647

3.3734
90.9

997
84.0

1,398
84.9

16,725
3.8

16,911
3.7

16,947
3.7

118,748
3.8

120,068
3.7

120,324
3.76.28.311.6

Hajjah

*الطويلة 
…………………………………………………………………..…

Al-Tawilah *

شبام
115

0.3127
0.3139

0.393
80.5

100
78.9

104
74.7

1,116
0.3

1,328
0.3

1,504
0.3

7,924
0.3

9,429
0.3

10,678
0.311.710.69.8

Shibam

المحويت
390.1430.1129

0.338
96.9

38
88.1

126
98.4

2,730
0.6

2,730
0.6

2,730
0.6

19,383
0.6

19,383
0.6

19,383
0.62.02.06.5

Al-Mahweet*

مناخة
290.1290.1220.019

64.8
19

64.9
20

92.4
5,000

1.1
5,000

1.1
5,000

1.1
35,500

1.1
35,500

1.1
35,500

1.10.50.50.6
Manakha

القاعدة
102

0.3990.2191
0.462

60.4
55

55.5
116

60.8
4,973

1.1
4,973

1.1
4,973

1.1
35,308

1.1
35,308

1.1
35,308

1.11.71.63.3
Al-Qaidah 

رداع
542

1.5606
1.4627

1.3455
83.9

505
83.4

511
81.5

8,193
1.8

8,295
1.8

8,585
1.9

58,170
1.8

58,895
1.8

60,954
1.97.88.68.4

Rada'a

زبيد
588

1.7147
0.3147

0.3147
24.9

113
76.9

113
76.9

5,678
1.3

5,694
1.3

5,694
1.2

40,314
1.3

40,427
1.3

40,427
1.23.62.82.8

Zabid 

المخا
329

0.9329
0.8329

0.7269
81.8

269
81.8

269
81.8

8,722
2.0

8,722
1.9

8,722
1.9

61,926
2.0

61,926
1.9

61,926
1.94.34.34.3

Al-Makha

بيت الفقيه
1,193

3.4
1,193

2.8
1,193

2.4627
52.6

627
52.6

627
52.6

8,891
2.0

8,891
2.0

8,891
1.9

63,126
2.0

63,126
2.0

63,126
1.99.99.99.9

Bait Al-Faqeh

المنصورية
326

0.9343
0.8386

0.8233
71.5

225
65.6

260
67.3

2,993
0.7

2,993
0.7

3,016
0.7

21,250
0.7

21,250
0.7

21,414
0.711.010.612.1

Al-Mansooria

المراوعة
588

1.7618
1.5801

1.6431
73.4

423
68.5

598
74.7

4,286
1.0

4,744
1.0

4,957
1.1

30,431
1.0

33,682
1.0

35,195
1.114.212.617.0

باجل
830.2651

1.5622
1.337

44.4
310

47.5
370

59.5
8,808

2.0
8,867

2.0
9,096

2.0
62,537

2.0
62,956

2.0
64,582

2.00.64.95.7
Bajil

البيضاء
360.1430.1103

0.220
54.6

39
91.0

91
89.0

2,450
0.5

2,466
0.5

2,549
0.6

17,395
0.5

17,509
0.5

18,098
0.61.12.25.0

Al-Baida

*خمر
…………………………………………………………………..…

Khamer *

صعدة
479

1.4929
2.2

1,321
2.7388

81.0
673

72.4
1,006

76.2
4,188

0.9
5,644

1.2
6,441

1.4
29,735

0.9
40,072

1.2
45,731

1.413.016.822.0
Sa'adah 

الغيضة
896

2.5
1,319

3.1
1,973

4.0413
46.1

413
31.3

840
42.6

4,308
1.0

4,520
1.0

4,732
1.0

30,587
1.0

32,092
1.0

33,597
1.013.512.925.0

Al-Ghaydha

الكمية%
Quantity

No.عدد 

الكمية
Quantity

No.عدد 
2017

الكمية%
Quantity%

الكمية
Quantity

Per capita average 

of consumed 

water (cubic mtr/ 

year)

2018
2019

No.عدد 

السنة

2018
2019

2017
2018

2019
%

No.عدد 

No.عدد 
No.عدد 

الكمية%
Quantity2019 الكمية

Quantity2017
2018

%

خدمات المياه
لمنتفعين من 

عدد ا

No. of subscribers (Piped-to)

) (نسمه)العدد 
Number (inhabitant

2018

%
%

2019
2017

يب الفرد من 
متوسط نص

المياه

Item

Produced water

Consumed water (sold) and its percentage to the 

produced

No.of  beneficiaries

متر )المستهلكة
(عام/مكعب

)الكمية 
لف مترمكعب

ا
) (

Quantity (000 cubic mtr

)الكمية 
لف مترمكعب

ا
)  (

Quantity (000 cubic mtr

2017

د المشتركين 
عد

(التوصيالت )

 (17)جدول رقم 

خالل الفترة  
حسب الفروع 

ه المستهلكة ب
لفرد من الميا

وسط نصيب ا
ه والبيئة ومت

ن وزارة الميا
ياه المقدمة م

لمنتفعين من خدمات الم
المشتركين وا

 المياه وعدد 
اج واستهالك

مية ونسبة إنت
ك

م2017-2019
Table No. (17) Quantity and Percentage of Water Production and Consumption, Number of Subscribers, Beneficiaries of Water Services Provided by Ministry of Water and 

Environment, and Average Share Per Capita from Consumed Water by Branch: 2017 - 2019
لمياه المنتجةالبيان

ا

اه المستهلكة 
المي

(المباعة)
ا إلى المنتجة

ونسبته

2011

%

%

%No.عدد 

%No.عدد 

Year

 الفرع

Branch

صنعاء
16,941

11.5
17,118

11.7
19,068

12.6
11,570

68.3
10,253

59.9
12,756

66.9
91,400

14.6
92,502

14.2
92,786

13.7
648,940

14.6
656,764

14.2
658,781

13.717.815.619.4
Sana'a

عدن
38,451

26.2
38,546

26.3
38,889

25.7
25,640

66.7
25,012

64.9
24,517

63.0
114,091

18.2
117,196

17.9
120,066

17.7
810,046

18.2
832,092

17.9
852,469

17.731.730.128.8
Aden

تعز
5,466

3.7
4,954

3.4
4,173

2.8
4,268

78.1
3,777

76.2
3,354

80.4
48,779

7.8
49,676

7.6
50,872

7.5
346,331

7.8
352,700

7.6
361,191

7.512.310.79.3
Taiz

الحديدة

15,000
10.2

14,431
9.8

14,831
9.8

8,000
53.3

8,657
60.0

9,287
62.6

61,000
9.7

61,959
9.5

63,797
9.4

433,100
9.7

439,909
9.5

452,959
9.418.519.720.5

Al-Hodeidah

تريم- سيئون 
12,183

8.3
13,353

9.1
14,367

9.5
8,500

69.8
9,484

71.0
9,961

69.3
42,481

6.8
42,721

6.5
46,486

6.9
301,615

6.8
303,319

6.5
330,051

6.928.231.330.2
Sayon-Tarim

إب
4,397

3.0
4,901

3.3
5,146

3.4
3,200

72.8
3,641

74.3
3,910

76.0
20,944

3.3
21,966

3.4
23,307

3.4
148,702

3.3
155,959

3.4
165,480

3.421.523.323.6
Ibb

ذمار
5,000

3.4
4,866

3.3
5,179

3.4
2,800

56.0
2,593

53.3
2,596

50.1
18,900

3.0
19,087

2.9
19,563

2.9
134,190

3.0
135,518

2.9
138,897

2.920.919.118.7
Dhamar

-الديس -الغيل-المكال
ريدة و قصيعر

 ال
23,538

16.0
24,203

16.5
25,009

16.6
15,593

66.2
15,364

63.5
15,392

61.5
74,055

11.8
76,542

11.7
81,555

12.1
525,791

11.8
543,448

11.7
579,041

12.129.728.326.6
Mukalla-

Shihr-Al-Ghail

حجة
1,870

1.3
1,715

1.2
2,022

1.3
1,484

79.4
1,379

80.4
1,602

79.2
14,223

2.3
14,494

2.2
15,153

2.2
100,983

2.3
102,907

2.2
107,586

2.214.713.414.9
Hajjah

الطويلة
240.0210.0290.015

62.515
71.423

79.3
626

0.1642
0.1663

0.1
4,445

0.1
4,558

0.1
4,707

0.13.43.34.9
Al-Tawilah

شبام
320

0.2146
0.1196

0.1270
84.4

107
73.3

136
69.4

2,734
0.4

2,778
0.4

2,867
0.4

19,411
0.4

19,724
0.4

20,356
0.413.95.46.7

Shibam

المحويت
187

0.1166
0.1200

0.1143
76.5

123
74.1

156
78.0

2,584
0.4

2,647
0.4

2,705
0.4

18,346
0.4

18,794
0.4

19,206
0.47.86.58.1

Al-Mahweet*

مناخة
103

0.1590.0760.182
79.641

69.552
68.4

1,382
0.2

1,384
0.2

1,395
0.2

9,812
0.2

9,826
0.2

9,905
0.28.44.25.3

Manakha

القاعدة
350

0.2337
0.2288

0.2238
68.0

240
71.2

208
72.2

4,590
0.7

4,754
0.7

4,865
0.7

32,589
0.7

33,753
0.7

34,542
0.77.37.16.0

Al-Qaidah 

رداع
1,042

0.7
1,060

0.7832
0.6826

79.3
738

69.6
667

80.2
7,676

1.2
7,809

1.2
7,921

1.2
54,500

1.2
55,444

1.2
56,239

1.215.213.311.9
Rada'a

زبيد
758

0.5736
0.5672

0.4593
78.2

587
79.8

606
90.2

4,670
0.7

5,119
0.8

5,321
0.8

33,157
0.7

36,345
0.8

37,779
0.817.916.216.0

Zabid 

المخا
465

0.3569
0.4593

0.4402
86.5

437
76.8

451
76.1

1,960
0.3

2,386
0.4

2,494
0.4

13,916
0.3

16,941
0.4

17,707
0.428.925.825.5

Al-Makha

بيت الفقيه
1,142

0.8
1,138

0.8
1,304

0.9880
77.1

930
81.7

981
75.2

7,516
1.2

7,695
1.2

8,088
1.2

53,364
1.2

54,635
1.2

57,425
1.216.517.017.1

Bait Al-Faqeh*

المنصورية
278

0.2287
0.2327

0.2211
75.9

250
87.1

248
75.8

2,427
0.4

2,589
0.4

2,623
0.4

17,232
0.4

18,382
0.4

18,623
0.412.213.613.3

Al-Mansooria

باجل
840

0.6882
0.6708

0.5630
75.0

665
75.4

548
77.4

7,560
1.2

8,010
1.2

8,200
1.2

53,676
1.2

56,871
1.2

58,220
1.211.711.79.4

Bajil

البيضاء
430

0.3430
0.3430

0.3330
76.7

330
76.7

330
76.7

2,331
0.4

2,331
0.4

2,331
0.3

16,550
0.4

16,550
0.4

16,550
0.319.919.919.9

Al-Baida

**خمر
135

0.1135
0.1135

0.150
37.050

37.050
37.0

1,520
0.2

1,520
0.2

1,520
0.2

10,792
0.2

10,792
0.2

10,792
0.24.64.64.6

Khamer

صعدة
546

0.4631
0.4631

0.4361
66.1

395
62.6

395
62.6

2,996
0.5

3,187
0.5

3,187
0.5

21,272
0.5

22,628
0.5

22,628
0.517.017.517.5

Sa'adah 

الغيضة
800

0.5
1,064

0.7861
0.6670

83.8
790

74.2
637

74.0
2,828

0.5
2,964

0.5
2,970

0.4
20,079

0.5
21,044

0.5
21,087

0.433.437.530.2
Al-Ghaydha

2011
2012

2013

%No.عدد %No.عدد 

%No.عدد 

2013
2011

2012
2013

%No.عدد 

الكمية
Quantityالكمية

Quantity%الكمية
Quantity%الكمية

Quantit

السنة

2012
2013

2011
2012

2013 الكمية
Quantity%الكمية

Quantity%

Consumed water (sold) and its percentage to 

the produced

No.of  beneficiaries

متر )المستهلكة
(عام/مكعب

)الكمية 
لف مترمكعب

ا
) (

Quantity (000 cubic mtr

)الكمية 
لف مترمكعب

ا
)  (

Quantity (000 cubic mtr

No. of subscribers (Piped-to)

) (نسمه)العدد 
Number (inhabitant

Per capita average 

of consumed 

water (cubic mtr/ 

year)

2011
2012

 (17)جدول رقم 

خالل الفترة  
حسب الفروع 

ه المستهلكة ب
لفرد من الميا

وسط نصيب ا
ه والبيئة ومت

ن وزارة الميا
ياه المقدمة م

لمنتفعين من خدمات الم
المشتركين وا

 المياه وعدد 
اج واستهالك

مية ونسبة إنت
ك

*م2011-2013
Table No. (17) Quantity and Percentage of Water Production and Consumption, Number of Subscribers, Beneficiaries of Water Services Provided by Ministry of Water 

and Environment, and Average Share Per Capita from Consumed Water by Branch: 2011 - 2013*
المياه المنتجةالبيان

اه المستهلكة 
المي

(المباعة)
ها إلى المنتجة

ونسبت

د المشتركين 
عد

(التوصيالت )

لمنتفعين من خدمات المياه
عدد ا

يب الفرد من 
متوسط نص

المياه

Item

Produced water

*

*

*
*

*
*

*
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املياه.. أزمة موارد أم أزمة إدارة
املياه اجلوفية يف اليمن:املياه اجلوفية يف اليمن:      عجز دائم واستخدام عشوائي متزايدعجز دائم واستخدام عشوائي متزايد

تقديرات املياه اجلوفية
    املهنــدس يحيــى احملبشــي )رئيــس قطــاع الدراســات 
والتخطيــط يف الهيئــة العامــة للمــوارد املائيــة( يقــول:  »الهيئــة 
تقــوم بعــدد مــن األنشــطة املتعلقــة مبعرفــة نوعيــة وكميــات 
ــة فــروع يف عــدد مــن  ــاه يف األحــواض املائيــة، ولــدى الهيئ املي
ــرات  ــاه وتقدي ــة املي ــة نوعي ــوم مبراجع ــة تق احملافظــات اليمني
هبــوط امليــاه يف اآلبــار اجلوفيــة ومتتلــك الهيئــة عــدًدا مــن 
اآلبــار اجلوفيــة ومحطــات الرصــد البالــغ عددهــا أكثــر مــن 
800 محطــة رصــد مناخــي ومائــي، و بســبب األوضــاع احلاليــة 
قــلَّ النشــاط اخلــاص بجمــع البيانــات مــن هــذه احملطــات؛ لــذا 

تســعى الهيئــة يف الوقــت احلالــي إلــى إعــادة نشــاط شــبكة 
الرصــد املائــي يف احملافظــات، الــذي يقــوم بإعــداد املوازنــات 

ــار. ــاه يف اآلب ــة مبناســيب املي ــة، املتعلق والدراســات املائي
وعــن حقيقــة نضــوب امليــاه اجلوفيــة، يقــول احملبشــي :« 
ــة ليــس مــن الســهل احلصــول عليهــا،  ــاه اجلوفي ــرات املي تقدي
وحتتــاج إلــى دراســات تفصيليــة دقيقــة جــًدا، تتضمــن دراســات 
مســح جوفيــة وحتليــل ميــاه وعمــل دراســة جيولوجيــة تركيبيــة 
ملعرفــة نــوع الطبقــة وامتــداد طبقــات امليــاه، ونوّكــد أنَّ هنــاك 
امليــاه  دراســات معــدة ولكــن ال يجــري فيهــا حتديــد كميــة 

ــة. اجلوفي

أكثــر  همــا  حــوض صنعــاء وصعــدة  »أن  يضيــف:  كمــا 
عشــوائية  بطــرق  اآلبــار  حفــر  بســبب  تضــرًرا  األحــواض 
ــذت مــن قبــل،  وغيرهــا، تبًعــا للدراســات الدقيقــة التــي نُفِّ
ولكــن حتــى اآلن لــم نصــل إليهــا علــى الوجــه املطلــوب، وال 
حتــى املانحــن دخلــوا فيهــا، فالدراســات التــي أُجريــت لتقييــم 
النوعيــة،  الكميــة،  ناحيــة )اجلــودة،  املائيــة مــن  األحــواض 
فـــ  حــوض  منطقــة  كل  يف  ليــس  أنــه  تُبــنِّ  االســتخدامات( 
ــر  ــه معايي ــي ل ــا حــوض ألن احلــوض املائ ــز« ال يوجــد فيه »تع
ومحــددات ثابتــة احلــدود )الُســمك( حيــث إن ُســمك املــاء 
يف الطبقــة اجليولوجيــة باجلمهوريــة اليمنيــة ُقســم علــى 14 
حوًضــا مائّيًــا، هــذه التقســيمات ليســت دقيقــة جغرافّيًــا وإمنــا 

أزمة املياه أصبحت متجذرة 
داخل اجملتمع اليمني، وتختلف 

فصول قصصها املتعددة مع املعاناة من 
محافظة إلى أخرى، وذلك مع استمرار 
احلفر العشوائي والتلوث  واالستخدام 

غير الرشيد يف ظل وجود غير فّعال 
للجهات املعنية التي ينبغي عليها 

حتديد السياسات املائية والتخطيط 
لها وإعطاء قطاع املياه يف اليمن 

األولوية ملعاجلة الوضع.
   وألهمية دور اخملتصني يف 
التخفيف من حدة هذه األزمة، 

صحيفة »صوت األمل« أجرت حواًرا 
ا مع نائب مدير مركز املياه  صحفّيً

والبيئة للدراسات العليا األستاذ 
الدكتور فضل النزيلي، ملعرفة 

املشكالت التي تعاني منها األحواض 
املائية يف اليمن وكيفية حتسني 

اخلدمة:

منهــا  تعانــي  التــي  املشــكالت  أهــم  هــي  مــا   -
اليمــن؟ يف  املائيــة  األحــواض 

     هنــاك أحــواض تعانــي مــن مشــكلة التلــوث 
واالســتخدام العشــوائي الــذي أســهم يف البــدء بنضــوب 
بعــض األحــواض، حيــث يعانــي كلُّ حــوض مــن مشــكلة 
تختلــف إلــى حــدٍّ مــا عــن بقيــة األحــواض، هــذا األمــر 
األحــواض  إدارة  )المركزيــة  فكــرة  تنفيــذ  أســهم يف 
نتائــج  إلــى  ت  أدَّ كانــت فكــرة جيــدة  التــي   املائيــة( 

ــة. إيجابي
- هــل يعنــي هــذا أن لــكل إدارة صالحيــات مســتقلة 

عــن اإلدارة املركزية؟
نعــم، يف كلِّ فــرع هنــاك جلنــة تســمى )جلنــة إدارة 

احلــوض( مســؤولة عــن متابعــة حالــة احلــوض وأي 
مشــكلة قــد تطــرأ، فمثــا يف حــوض صنعــاء، مركزنــا 
اجتمــاع  آخــر  ويف  احلــوض،  إدارة  عضــو يف جلنــة 
للجنــة يف شــهر إبريــل املاضــي نُوقشــت اإلجــراءات 
مبــا  حــلُّ  ووضــع  احلــوض  علــى  للحفــاظ  املطلوبــة 
احلفــر  وقــف  علــى  نعمــل  حيــث  بالتلــوث،  يتعلــق 
ــذي يعــد أحــد أهــم أســباب اســتنزاف  العشــوائي ، ال

امليــاه اجلوفيــة.
خــذت ملنــع احلفــر  - مــا هــي اإلجــراءات التــي اتُّ

؟ تقنينــه  أو  العشــوائي 
أن  نرجــو  التــي  القــرارات  مــن  جملــة  هنــاك 
تطبــق علــى أرض الواقــع، متثلــت يف توقيــف اســتيراد 
إال  األمنيــة  النقــاط  مــن  مرورهــا  ومنــع  احلفــارات 

احلــوض. إدارة  مــن جلنــة  بتصريــح 
- كيــف ميكــن االســتفادة مــن ميــاه األمطــار يف 
تغذيــة األحــواض املائيــة، كونهــا أهــم مصــادر امليــاه يف 

اليمــن؟
فعــا األمطــار وميــاه الســيول هــي املــورد الوحيــد 
للميــاه اجلوفيــة، ولاســتفادة منهــا يجــب التركيــز علــى 
الازمــة  الدراســات  وإجــراء  األمطــار  ميــاه  حصــاد 
لتوفيــر مصــادر لتغذيــة امليــاه اجلوفيــة، ومــن املؤســف 
أن ميــاه األمطــار ــــ حتــى اليــوم ــــ تســتخدم فقــط لــري 
املزروعــات، ونســبة كبيــرة منهــا تذهــب إلــى البحــر، 

ونســبة بســيطة تغــذي امليــاه اجلوفيــة.
هنــاك إجــراءات جــرى العمــل بهــا كاســتخدام 
ــار يف  ــى عشــرة أمت ــة بعمــق خمســة إل احلواجــز املائي
ــذت  مناطــق حقــل اآلبــار حلقــن امليــاه اجلوفيــة، وقــد نُفِّ
ــا، بحيــث تكــون يف  يف مناطــق محــددة ُدِرســت جغرافّيً
طبقــات مناســبة لنــزول امليــاه احملقونــة إلــى احلــوض.
فمثــا يف منطقــة صنعــاء القدميــة ولكــون آبارهــا 
آبــاًرا ضحلــة )غيــر عميقــة(، فالتغذيــة املائيــة جتــري 

بســهولة عــن طريــق مــا تســمى »املقاشــم« ، وهــي أرض 
ــع  مخصصــة لزراعــة الفجــل والكــراث، بحيــث جُتمَّ
ميــاه االمطــار فيهــا. وأثبــت هــذا النظــام الــذي عمــل 
امليــاه  تغذيــة  يف  جدارتــه  القدامــى  اليمنيــون  عليــه 

اجلوفيــة يف مدينــة صنعــاء.
- هــذا يقودنــا إلــى الســؤال عــن جتربــة الســدود، 

هــا جتربــة ناجحــة لتغذيــة امليــاه اجلوفيــة؟ هــل َنعدُّ
ومــن  عيــوب،  ولهــا  مميــزات  لهــا  جتربــة  كلُّ 
مميــزات جتربــة الســدود أنهــا أســهمت يف حجــز ميــاه 
األمطــار والســيول قبــل أن تذهــب إلــى البحــر، ولكــن 
ينبغــي أولًا حتديــد الهــدف مــن حجــز هــذه امليــاه، فهــل 
الهــدف تغذيــة املناطــق الزراعيــة أو االســتفادة منها يف 
الشــرب أو اســتخدامها يف أغــراض صناعيــة مثــا؟ 
واألهــم حتديــد املــكان املناســب لبنــاء الســدود، وذلــك 
معاييــر  تأخــذ يف احلســبان  جــدوى  دراســات  عبــر 
عديــدة منهــا حتديــد منطقــة األمطــار، يكــون الســدُّ 
يف منطقــة متركــز تصــب فيــه الســيول. وهنــا تشــترك 
هيئــة األرصــاد يف حتديــد مواقــع الســدود، وأيًضــا 
اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة، مثــل نظــام املعلومــات 
اجلغرافيــة املعــروف بـــ)G.I.S( ، واســتخدام األقمــار 
الصناعيــة كمؤشــر لوجــود املــاء، عــن طريــق معلومــات 

فنيــة معروفــة لــدى املتخصصــن يف هــذا اجملــال، ومــع 
هــذا أقيمــت الســدود حســب حتديــد املواقــع، ولكــن لــم 
تكــن ناجحــة بالوجــه املطلــوب، فرمبــا كانــت األهــداف 

غيــر واضحــة.
- هــل تدعــو إلــى إعــادة النظــر يف موضــوع بنــاء 

الســدود؟
نحتــاج إلــى إعــادة نظــر لتقييــم التجربــة الســابقة 
واســتخدام طــرق علميــة واضحــة تقــوم علــى دراســات 
الهــدف منهــا  البنــاء وحتديــد  جــدوى مســبقة قبــل 
فقــط  ليــس  للبلــد،  مجــدي  مــردود  ذات  مبعاييــر 
علــى املســتوى الزراعــي بــل يشــمل أيًضــا اجلوانــب 

والتعليميــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
- هنــاك تقاريــر دوليــة متعــددة تتكلــم عــن نضــوب 
مــا  املائيــة..  األحــواض  مــن  عــدد  يف  اجلوفيــة  امليــاه 
أحــواض  هنــاك  فعــاًل  وهــل  التقاريــر  لهــذه  تقييمــك 

نضبــت؟
امليــاه  كميــة  تعــرف  أن  جــًدا  معقــد  موضــوع 
عــن  عبــارة  ألنهــا  اجلوفيــة  األحــواض  املوجــودة يف 
إلــى  وحتتــاج  محــددة،  غيــر  األرض  حتــت  أشــكال 
للوصــول  مغناطيســية  وموجــات  حديثــة  جيوفيزيــاء 
عدمــه  مــن  املــاء  وجــود  عــن  نتائــج صحيحــة  إلــى 
آبــار استكشــافية يصــل  إلــى وجــود  أيًضــا  وحتتــاج 
ــو متــر، يف مواقــع مختلفــة مــن  عمقهــا إلــى اثنــن كيل
أطــراف احلــوض عبــر نظــام )األوانــي املســتطرقة(، 
وتُســتخدم  امليــاه،  كميــة  أن حتــدد  تســتطيع  بحيــث 
باســم  يعــرف  فيمــا  ســنويَّة  أو  شــهرية  كمؤشــرات 

املائيــة(. )املوازنــة 
يف  املائــي  اخملــزون  وتقييــم  مراقبــة  وعمليــة 
األحــواض يفتــرض أن تكــون عمليــة دائمــة ومســتمرة، 

ويجــري التعامــل معهــا كمعيــار لســنوات طويلــة.
- هــل تعنــي أن هــذه التقاريــر بحاجــة إلــى إعــادة 

النظــر فيهــا؟
     هــذه التقاريــر مبنيــة علــى أســس ومعاييــر 
انتهــت وتغيــرت بحكــم التغيــرات املناخيــة التــي حصلت 
خــال الفتــرات الاحقــة، فتلــك التقاريــر بحاجــة إلــى 
ــات التــي بنيــت عليهــا لتكــون  حتــري الدقــة يف املعطي
ينبغــي  ملــا  التخطيــط  عليهــا يف  لاعتمــاد  مناســبة 
علــى  للحفــاظ  إجــراءات  مــن  املســتقبل  يف  اتخــاذه 

األحــواض املائيــة ومنســوب امليــاه اآلمــن فيهــا.
   وينبغــي يف الوقــت الراهــن اســتخدام تقنيــة 
الـــ)GIS( لتحديــد الوضــع احلالــي للمخــزون املائــي، 

وتدريــب الكــوادر اليمنيــة يف هــذا اجملــال. 
- مــاذا عــن الوضــع القانونــي للميــاه يف الوقــت 

الراهــن؟
بتاريــخ  صــدر  املفعــول  ســاري  قانــون  لدينــا 
2002م، ومــن وجهــة نظــري فهــو كاٍف للحفــاظ علــى 

امليــاه لــو طبِّــق كامــلًا.
اجلوفيــة،   امليــاه  مــن   80% يســتهلك  القــات   -

املشــكلة؟ هــذه  معاجلــة  ميكــن  كيــف 
هــذه املشــكلة حتتــاج إلــى منظومــة حــل متكاملــة، 
األقــل  علــى  أنــه  فأعتقــد  امليــاه  يخــص  فيمــا  لكــن 
ينبغــي إلــزام مزارعــي القــات باســتخدام طريقــة الــري 
بالتقطيــر وجتنــب طريقــة الغمــر ألنهــا تســتنزف امليــاه 

ــة. اجلوفي
- مــا هــي مقترحاتكــم لتحســن وضــع امليــاه يف 

اليمــن؟
أولًا إشــراك اجلهــات احملليــة كافــة يف حتديــد 
اعتمــاد  و  لهــا،  والتخطيــط  املائيــة  السياســات 
مخصصــات ماليــة مناســبة وإعطــاء األولويــة ملعاجلــة 
ــى تشــجيع الزراعــة  ــز عل ــرح التركي ــا أقت املشــكلة، كم
ــاه وتخصيــص  ــا وفــرة مي ــي توجــد فيه يف املناطــق الت

ة ميــاه للشــرب فقــط. املناطــق التــي فيهــا شــحَّ

النزيلي : ضرورة إعادة النظر يف جتربة السدود و تقييم تقارير )نضوب األحواض(

إدارّيًــا«.
فيمــا يــرى فهــد اجلنيــد )اإلعامــي املتخصــص يف مجــال 
ــي أدَّت  ــاه(:« أن زراعــة القــات هــي أحــد أهــم األســباب الت املي
إلــى اســتنزاف األحــواض املائيــة الســتهاكها نســبة كبيــرة مــن 

امليــاه اجلوفيــة«.

استخدام طريقة تقنن املياه
ــد: »أن وضــع  حســن الشــيخ )خبيــر امليــاه اجلوفيــة( يوكِّ
ـــ معقــد جًدا، ونســبة  ـــ باألخــص امليــاه اجلوفيــةـ  اليمــن يف امليــاهـ 
الســدود ضئيلــة جــًدا، بعضهــم  ميــاه  مثــل  الســطحية  امليــاه 
هــذا  ولكــن  امليــاه اجلوفيــة  تغــذي  األمطــار  ميــاه  أن  يعتقــد 
غيــر صحيــح، فامليــاه اجلوفيــة عميقــة وال تصــل إليهــا ميــاه 

األمطــار«.
 وقــال: »مشــكلة امليــاه اجلوفيــة قدميــة منــذ 1983م حتــى 
أنــه يف عــام 1984م أُغلقــت آبــار ميــاه الشــرب يف عــدن، 4 آبــار 
)بالشــيخ عثمــان( بســبب زيــادة االســتنزاف، وطغــت ميــاه البحــر 
علــى امليــاه اجلوفيــة، ومازالــت هــذه اآلبــار مغلقــة، منهــا أيًضــا 
بئــر أحمــد، وجــرى الرفــع مبشــكلة امليــاه ولكــن لــم يتجــاوب 

أحــد«.
وحــول جفــاف األحــواض يقتــرح: »اســتخدام طريقــة تقنــن 
ــًدا:  امليــاه خصوًصــا يف الزراعــة، والــري اآللــي التقطيــر، موكِّ
»أن الــوزارة عبــر هيئــة املــوارد تبــذل جهــًدا كبيــًرا يف حمايــة 
اســتنزاف األحــواض عبــر متابعــة عمليــة احلفــر العشــوائي 
ــا  ــا صناعّيً ــة األحــواض وتغطيته ــا ووضــع خطــط حلماي ومنعه

ــار«. ــذات اآلب ــاه بال ــن املي وإدخــال عــدادات لتقن

❝

النزيلي
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ــم  ــدم دول العال ــن أق ــن م ــدُّ اليم    » تع
متعــددة  ري  شــبكات  أسســت  التــي 
والســدود  الزراعيــة  كـــاملدرجات 
والصهاريــج ... ومتيــزت بهــا عــن باقــي 
دول العالــم مــن حيــث طــرق نقــل امليــاه 
مــن مصادرهــا إلــى األراضــي الزراعيــة 
ــده وكيــل وزارة الزراعــة  » هــذا مــا أكَّ
والــري لقطــاع الــري املهنــدس أحمــد 

الزامكــي. ناصــر 
األمــل«  »صــوت  لـــ  الزامكــي  اســتعرض  وقــد    
مصــادر امليــاه املتاحــة يف اليمــن عموًمــا، واملتمثلــة يف: 
ميــاه االمطــار والســيول والفيضانــات والينابيــع والغيول 
وامليــاه اجلوفيــة )اآلبــار( وامليــاه الســطحية التــي تتكــون 
مــن أربعــة أحــواض رئيســة كل حــوض منهــا يتألــف 
ــاه الســطحية  ــان ومجــاري املي مــن مجموعــة مــن الودي
ــار م3/ ســنوّيًا،  ــا بنحــو2.5 ملي ــة وتقــدر كميته الفرعي
باإلضافــة إلــى امليــاه العادمــة )ميــاه الصــرف الصحــي 
املعاجلــة (، ثــمَّ ذكــر أنــواع الــري املســتخدمة يف الزراعة 
والتــي تشــمل )الــري بالغمــر والغــروز( وهــذا يتمثــل يف 
جريــان امليــاه علــى الســطح. كمــا يســتخدم املــزارع املياه 
مباشــرة مــن اآلبــار والســيول وحتويلهــا إلــى األراضــي 
ــرش،  ــة بـــ) ال ــة املتمثل ــري احلديث ــة، وطــرق ال الزراعي

التنقيــط، الفقاعــي، التحــت ســطحي ( .

طرق الري
ــرة ومتعــددة، جنــد أن الظــروف  ــري كثي   »طــرق ال
البيئيــة والعوامــل االقتصاديــة هــي التــي حتــدد طريقــة 
الــري   ( يف:  وتتمثــل  اســتعمالها،  يجــب  التــي  الــري 
الســطحي، الــري احملســن )عبــر نقــل امليــاه باألنابيــب( 
الفقاعــي  ،الــري  بالتنقيــط  الــري  بالــرش،  ،الــري 
)ترشــيد  كتــاب  أظهــره  مــا  هــذا   »... )الببلــرات( 
اســتخدام امليــاه يف الــري وطــرق الــري احلديثــة( الــذي 
ــوب أحمــد املهــاب استشــاري ري يف  ــور أي ه الدكت أعــدَّ

أبريل 2011م. 
ــة  ــري احلديث ــة اســتخدام شــبكات ال   وحــول أهمي
يف األراضــي الزراعيــة البالــغ مســاحتها الكليــة 2.5% 
ث وكيــل وزارة الزراعــة  مــن مســاحة اليمــن ككل؛ حتــدَّ
قائــلًا: »إن وســائل الــري احلديثــة  تقــوم علــى نقــل 
ــة بطــرق  ــى األراضــي الزراعي ــا إل ــن مصادره ــاه م املي
آمنــة، لتوفيــر عمليــة اســتهاك امليــاه وجتنب اســتخدام 
للميــاه  رشــح  يف  تتســبب  التــي  املفتوحــة  القنــوات 
)تســرب( مــن خــال القنــاة نفســها وينتــج عنــه خســارة 

ــاه«. ــة املي ــرة يف كمي كبي
يف  اخلاصــة  طرقــه  لديــه  اليمنــي  املــزارع     
ــد  ــة، يشــرح محم ــاه  لألراضــي الزراعي اســتهاك املي
ــة احليمــة  ــة يف منطق ــزوار )صاحــب أراضــي زراعي ال

لديــه  »إن  فيقــول:  الطــرق،  هــذه  بعــض  بصنعــاء( 
عــدًدا مــن األراضــي الزراعيــة موزعــة علــى مناطــق 
ــه يعتمــد  ــري حيــث إن ــة ال ــف فيهــا عملي ــدة، تختل عدي
علــى األمطــار واآلبــار )اليدويــة( وخزانــات املــاء التــي 
ــري مــزارع  ــاء موســم األمطــار ل ــا يف أثن يجــري تعبئته
التــي  املوســمية  الزراعيــة  األراضــي  أو  )القــات(، 
ــا الــذرة الشــامية يف  تــزرع فيهــا الــذرة والقمــح وأحياًن
موســم الصيــف واخلريــف والربيــع. وهنــاك أراضــي 
بالقــرب مــن الغيــل أو املاجــل )حفــرة تتســع يف األســفل 
ــا  ــاه األمطــار(. مبيًن ــا مي ــا تخــزن فيه ــق تدريجيَّ وتضي
أنــه يســتخدم طريقــة الغمــر يف أثنــاء عمليــة ســقي 

الزراعيــة«.   األراضــي 

استنزاف املياه اجلوفية
   ذكــر تقريــر صــادر عــن الســكرتارية الفنيــة لألمــن 
ــي، حتــدث  ــوزارة التخطيــط والتعــاون الدول الغذائــي ب
يف حتقيــق  اإلســهام  يف  الزراعــي  القطــاع  دور  عــن 
)ســبتمبر  القمــح  وإنتــاج  زراعــة  ـ  الغذائــي  األمــن 
2020( حصلــت صحيفــة »صــوت األمــل« علــى نســخة 
منــه ،ذكــر: »أن إجمالــي امليــاه اجلوفيــة اخملزونــة يف 
ــا  ــب ، منه ــر مكع ــار مت ــدر بنحــو 10370 ملي اليمــن تق
1525 مليــون متــر مكعــب ميــاه متجــددة أي بنســبة 
%0.02 مــن اإلجمالــي، ويف املــكا مســاحة احملافظــة 
بـــ  يقــدر  مائّيًــا  الســبعتن  متتلــك مخزوًنــا  رملــة   +
10 آلــف مليــار متــر مكعــب أي بنســبة %96.4 مــن 

إجمالــي امليــاه اجلوفيــة«.
العربيــة  الــدول  أكثــر  مــن  واحــدة  اليمــن  تعــد   «
التــي تواجــه أزمــة ميــاه خانقــة، فمــوارد امليــاه العذبــة 
تتضــاءل بســبب الضــخ املفــرط مــن امليــاه اجلوفيــة. 
ويتزايــد الطلــب علــى امليــاه بفعــل االســتهاك املرتفــع 
الســكاني  والنمــو  املائيــة  املــوارد  إدارة  للفــرد وســوء 
48 مليــون  إلــى  الــذي يتوقــع أن يتضاعــف  الســريع 
الســكان  إلدارة  تبًعــا  وذلــك  2037م«.  العــام  بحلــول 

بــاألمم املتحــدة، توقعــات الســكان العامليــة: مراجعــة 
اليمــن.  ، 2010م 

       وهنــا يســتعرض وكيــل وزارة الزراعــة لقطــاع 
الــري أهــم املشــكات التــي تســببت يف اســتنزاف امليــاه 

اجلوفيــة يف اليمــن،  حيــث كشــف عــن: 
1ـ عــدم وجــود رقابــة يف عمليــة حفــر ميــاه اآلبــار 
ــى عشــوائية يف  ى إل ــذي أدَّ ــر ال ــاد، األم ــوم الب يف عم
ــا.  ــاه اســتخداًما مفرًط ــر، واســتخدام املي ــة احلف عملي
وهــذه العمليــة متراكمــة منــذ دخــول احلفــارات مــن 
نهايــة الثمانينيــات والتســعينيات إلــى بدايــة األلفيــة، 
والتــي أصبــح الطلــب عليهــا متزايــًدا، مــع عــدم وجــود 
وإعطــاء  اســتيراد احلفــارات،  كيفيــة  قوانــن حتــدد 

التراخيــص.
امليــاه  نضــوب  إلــى  ى  أدَّ العشــوائي  احلفــر  2ـ  
اجلوفيــة، وهــذا مــا حصــل مــع حــوض محافظــة تعــز 
الــذي نضــب كلّيًــا بنســبة %100،  يليــه حــوض صنعــاء 
الــذي يعــدُّ مهــدًدا بالنضــوب بســبب عمليــة احلفــر 

ــث  ــر حي ــف مت ــى أل ــت يف بعــض املناطــق إل ــي وصل الت
كانــت اآلبــار يف صنعــاء ال تتجــاوز عمليــة احلفــر فيهــا 
مــا بــن 50 إلــى 100 متــر يف القــرن املاضــي. ومــع 
مــرور الزمــن تكاثــرت اآلبــار وزادت مــن نســبة احلفــر 
مــا بــن 300ـ   800 متــر ومــا فــوق ، األمــر الــذي أســهم 

يف نضــوب امليــاه اجلوفيــة يف أغلــب املناطــق. 
ــن اســتهاك  ــرة م ــة كبي ــات تأخــذ كمي ــة الق 3ـ  نبت

امليــاه اجلوفيــة يف البلــد .
يف  خجــول  دور  لهــا  والــري  الزراعــة  وزارة     
اجلوفيــة  امليــاه  اســتهاك  مــن  التخفيــف  محاولــة 
:«إن  الزامكــي  قــال  حيــث   .. الزراعيــة  لألراضــي 
ــل  ــى التقلي ــة ســعى إل ــرات املاضي ــري يف الفت قطــاع ال
امليــاه اجلوفيــة  الـــ %90 مــن اســتهاك  مــن نســبة 
يف األراضــي الزراعيــة، بواســطة توفيــر شــبكات ري 
حديثــة، للتخفيــف مــن عمليــة اســتهاك امليــاه، ضمــن 
التــي جــرى  الــري  االســتراتيجيات اخلاصــة بقطــاع 
علــى ضوئهــا إنشــاء »مشــروع البرنامــج الوطنــي للــري« 
ــة  ــى األراضــي الزراعي ــع الشــبكات عل ــدأ يف توزي ــمَّ ب ث
بكميــات كبيــرة علــى مســتوى احملافظــات، التــي كانــت 
ــدوق التشــجيع  ــن صن ــل م ــل 2015م بتموي موجــودة قب
احلالــي  الوضــع  بســبب  ولكــن  والســمكي؛  الزراعــي 

توقفــت التمويــات ومــن ثــمَّ توقــف املشــروع.

منشآت مائية  وأهميتها
   متتلــك اليمــن منشــآت مائيــة وأنظمة ري أســهمت 
ــــ علــى مــر العصورــــ يف احلفــاظ علــى امليــاه وتوزيعهــا 
توزيًعــا مناســًبا علــى األراضــي الزراعيــة، حيــث تنــاول 
الدكتــور عبــد اهلل عبدالقــادر نعمــان ) كليــة الهندســة، 
عبدالبــاري  محمــد  والدكتــور  صنعــاء(   جامعــة  يف 
القدســي )كليــة العلــوم، يف جامعــة صنعــاء( يف كتابهمــا 
» املنشــآت املائيــة وأنظمــة الــري يف احلضــارة اليمنيــة 
ــي  ــع العلم ــة اجملتم ــع منظم القدميــة« املنشــور يف موق
مــن  منــاذج  تنــاوال  2014م؛  أكتوبــر  بتاريــخ  العربــي 
املنشــآت املائيــة التــي تفــردت بهــا احلضــارة اليمنيــة، 

ــاه، مــن أشــهرها:  ــى املي وأســهمت يف احلفــاظ عل
1ـ ســد مــأرب ووادي أذنــة الــذي يســمى »أذنــت« يف 

النقــوش اليمنيــة القدميــة.
 2ـ نفقــا )بينــون( لتحويــل ميــاه األمطــار، اللــذان 
يقعــان حالّيًــا علــى بعــد  54 كيلومتــر مــن محافظــة 
عزلــة  عــن صنعــاء) يف  كيلومتــر   100 ونحــو  ذمــار، 
ثوبــان ناحيــة احلــدا(، ويقومــان مبهــام حتويــل مســاقط 

الســيول.
3 ـ نظــام الــري يف شــبوة الــذي يعتمــد علــى الســيول 

الناشــئة عــن األمطــار املوســمية اجلنوبيــة  الغربيــة، يف 
شــهر )إبريــل وأغســطس( .

 4ـ غيــول صنعــاء التــي تعــدُّ مــن أقــدم الشــواهد 
التاريخيــة يف صنعــاء، يعــود تاريخهــا إلــى )النصــف 

الثانــي مــن القــرن الثانــي الهجــري( .
ــى نظــام مكــون مــن  ــج عــدن وتعتمــد عل  5ـ صهاري
مجموعــة مــن خزانــات متاصقــة بعضهــا بعًضــا يف 
شــكل )قنطــرة( تتولــى تصريــف ميــاه األمطــار املتدفقــة 

نحوهــا بهيئــة شــاالت مــن جبــال شمســان.
   وحــول أهميــة الســدود يف عمليــة الــري، أوضــح 
يف  توجــد   ) التخزينيــة   ( الســدود  أن   »: الوكيــل 
املرتفعــات العليــا والوســطى ويبلــغ عددهــا نحــو347 
ــم  ــا تنظي ــة ( الغــرض منه ا . والســدود ) التحويلي ســّدً
لتغــذي  القنــوات  إلــى  وحتويلهــا  الوديــان  يف  امليــاه 
األراضــي الزراعيــة، وهــي موجــودة  يف )تهامــة ، ســد 
مــور ، ســد زبيــد ، دلتــا تــن ، دلتــا أبــن ، وادي ميفــع 
حجــر ، ووادي اجلــزع (، كمــا تســهم يف تغذيــة امليــاه 

اجلوفيــة يف تلــك املناطــق«.
يتجــاوز  ال  اليمــن  يف  الســدود  أن  إلــى  وأشــار 
ارتفاعهــا كحــد أقصــى 35 متــًرا ، و تعمــل علــى إعــادة 
واالســتخدامات  الــري  ويف  اجلوفيــة  امليــاه  تغذيــة 
مــأرب ال  لســد  التخزينيــة  الســعة  أن  كمــا  املنزليــة، 

. 450مليــون متــر مكعــب  الـــ  تتجــاوز 
ــد الزامكــي« أن لــدى  ولتحســن عمــل الســدود وكَّ
وزارة الزراعــة خطــة عمــل فيمــا يخــص االســتفادة مــن 
ميــاه الســدود ســيجري تنفيذهــا يف الفتــرة القادمــة، 
وذلــك بعمــل شــبكة نقــل )ميــاه الســدود( إلــى مناطــق 
األراضــي الزراعيــة، و دعمهــا بالطاقــات الشمســية مــع 

توفيــر شــبكات الــري«.

قطاع الري يف اليمن، تاريخ حافل وواقع خجول
إجمالي املياه اجلوفية اخملزونة يف اليمن 10370 مليار متر مكعب

 يســتنفدها النبــات مباشــرة أو تتبخــر بعــد ذلــك عائــدة 
إلــى اجلــو؛ ولهــذا يصعــب أن تــزداد كميــة الســيول التــي 
تتدفــق يف الســهول عــن )10 %( مــن هــذه األمطــار، أي مــن 

ــب. ــر مكع ــار مت )٣-6( ملي
تشــتهر  التــي  املديريــات  مــن  القبطيــة  مديريــة  وتعــد 
ــة  ــة وخاب ــة جميل ــك طبيع بالبــرك )الســقايات(، وهــي متتل
برغــم وعــورة تضاريســها، وقــد عمــد ســكانها إلــى اســتخدام 
ميــاه األمطــار عــن طريــق إقامــة الســدود والبــرك املغطــاة 

)يطلــق عليهــا أبنــاء املنطقــة ســقايات(.
ومنهــا ســقاية أحــد أعيــان القبيطــة يف منطقــة العركبــة - 
التــي بناهــا يف نهايــة الثمانينــات، وتعــد أكبــر وأعمــق ســقاية 

يف املنطقــة إلــى اآلن، 

)سقاية العركبة - القبيطة ( 
وقــد بناهــا يف منطقــة جبليــة بعيــدة عــن املســاكن يف 
اجلبــال  مــن  القادمــة  مياههــا  تكــون  حتــى  الوقــت  ذلــك 
نظيفــة، وقــام بتمهيــد بعــض اجلبــال لتكــون معابــر للســيول 
ــى الســقاية، وقــام  ــم تدخــل إل )ســواقي( تصــب يف املشــنة ث
بإيصــال األنابيــب منهــا إلــى القريــة ليســتفيد أصحابهــا 
مــن مائهــا خاصــة يف الصيــف مــن كل عــام يف  جميعــاً 
أوقــات النــزف )جفــاف اآلبــار(. ويف الوقــت الراهــن قــام أغلــب 

األهالــي ببنــاء ســقايات صغيــرة خاصــة بهــم وببيوتهــم. 
وتبقــى أهميــة الســقايات الكبيــرة بوصفهــا حواجــز مائيــة 
مــن حيــث  الســدود مباشــرة  تلــي  وهــي  املائيــة،  للمــوارد 
األهميــة. وعلــى كل حــال تعتمــد اليمــن لتفــي متطلبــات 
علــى مصدريــن  امليــاه  مــن  الريــف واحلضــر  الســكان يف 

رئيســن همــا:
امليــاه اجلوفيــة: وهــي امليــاه اخملزونــة منــذ ســنن   - 1
طويلــة يف البــرك والســدود واحلواجــز املائيــة، وتعــد مصــدراً 
والتجمعــات  واملــدن  احلضريــة  املناطــق  إلمــداد  رئيســاً 
ــي مــن ضغــط شــديد  ــي تعان ــاه. وه الســكانية األخــرى باملي
بســبب ســوء االســتخدام ال ســيما يف زراعة بعض احملاصيل 
وريهــا مثــل شــجرة القــات التــي تعــد مــن أهــم عوامــل إســراف 
امليــاه، فضــًا عــن احلفــر العشــوائي لآلبــار واألحــواض التــي 
وامليــاه  املتجــددة  امليــاه  بــن  فجــوة  مــن  معظمهــا  يعانــي 

ــا.  ــوذة منه املأخ
ومــن املــوارد املائيــة غيــر التقليديــة يف اليمــن ميــاه الصــرف 
الصحــي املُعاجلــة، وهــي تســتخدم بصــورة محــدودة وغيــر 
ــاه البحــر  ــة مي ــة حتلي ــى تقني ــري، باإلضافــة إل منظمــة يف ال

وعورة 
التضاريس 
وندرة املياه

يف اليمن
بقايا من ص12

وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري 
املهندس/  أحمد ناصر الزامكي
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عبء مضاعف على النساء
     وبنبــرة صــوت فيهــا الكثيــر مــن األلــم 
والوجــع تقــول احلميــري التــي تســكن يف منطقــة 
وادي القاضــي اجلبليــة، وتعانــي مــن عــدم وجــود 
منــذ  البــاد  خــارج  يعمــل  الــذي  األســرة  رب 
ســنوات، حالهــا كحــال الكثيــر مــن نســاء تعــز: 
»إنهــا كل يــوم يف الصبــاح الباكــرـ منــذ أكثــر مــن 
ســت ســنوات ـ تســارع يف الذهــاب هــي وأطفالهــا 
فيهــا  توجــد  منزلهــا  عــن  بعيــدة  منطقــة  إلــى 
عليهــا  ويســهل  الزحــام  لتتجنــب  ســبيل  ميــاه 
تعبئــة مــا حتتاجــه مــن امليــاه التــي بالــكاد تكفــي 

اليومــي«. لاســتخدام 
  وحتكــي :«بســبب الوضــع العــام يف املدينــة 
أصبحنــا نتحمــل مشــقة الذهــاب إلــى أماكــن 
ــر للبحــث عــن مصــدر  ــى كيلومت ــدة تصــل إل بعي
يوجــد فيــه مــاء، بغــض النظــر عــن صاحليتــه أو 
نقاوتــه أو حتــى مصــدره لعــدم وجــود جهــة رقابــة 
إشــرافية علــى هــذه املصــادر، األمــر الذي تســبب 
ــوث  ــر مــن األمــراض نتيجــة التل يف تفشــي الكثي
املنتشــر يف بعــض مصــادر امليــاه، كمــا أننــا نعانــي 
ــوزات( بســبب  ــات )الب ــاع أســعار الوايت ــن ارتف م
ارتفــاع أســعار املشــتقات النفطيــة و انعدامهــا 
عبًئــا  شــكل  الــذي  األمــر  األحيــان،  بعــض  يف 

ــا«. ــا علين مضاعًف

1.4 مليار متر إجمالي العجز يف املياه 
2025م 

    أوضحــت الهيئــة العامــة للمــوارد املائيــة 
األســباب  أن  األمــل«  لـ«صــوت  تعــز  يف مدينــة 
التــي أدت إلــى تفاقــم مشــكلة امليــاه يف مدينــة 
تعــز هــي زيــادة عــدد الســكان ســنوّيًا والتلــوث 

البيئــي يف مصــادر امليــاه املوجــودة يف املدينــة 
وعــدم االســتفادة مــن كل اآلبــار التــي متتلكهــا 
ــا  ــوارد عشــوائّيًا. كم ــا واســتخدام امل ــة كلّيً املدين
اســتعرضت املعاجلــات التــي تقــوم بهــا الســلطة 
احملليــة ومؤسســة امليــاه للتخفيــف مــن معانــاة 
مــع  املباشــر  التواصــل  عــن طريــق  املواطنــن، 
لتنفيــذ مشــاريع تســهم يف  الدوليــة  املنظمــات 
خــارج  املوجــودة  املائيــة  احلقــول  إنتــاج  عــودة 

املدينــة لاســتفادة منهــا.
   » إن إجمالــي امليــاه العذبــة املتجــددة يف 
/ســنة،  مكعــب  متــر  مليــار   2.53 بلــغ  اليمــن 
وإجمالــي االســتخدام احلالــي للميــاه بلــغ 3970 
مليــون متــر مكعــب/ ســنة، كمــا بلــغ إجمالــي 
أكثــر  واملتجــددة  املســتخدمة  امليــاه  يف  العجــز 
مــن  1.4 مليــار متــر مكعــب/ ســنة، واملتوقــع أن 
يصــل إلــى 1.7 مليــار متــر مكعــب/ ســنة عــام 
للهيئــة  2025م«. جــاء ذلــك يف تقريــر خــاص 
العامــة للمــوارد املائيــة )الفــرص والتحديــات( 

مــن عــدن نوفمبــر 2020م.

املتحــدة  األمم  برنامــج  تقريــر  علــى  وبنــاء 
موقعهــم  عبــر  نُشــر  الــذي  2020م  اإلمنائــي 
الرســمي: »أن %22 فقــط مــن ســكان الريــف 
بشــبكات  مرتبطــون  املــدن  ســكان  مــن  و46% 
امليــاه العامــة التــي تعمــل جزئّيًــا، ويحصــل أقــل 
صاحلــة  ميــاه  علــى  الســكان  مــن   55% مــن 
للشــرب«، وكذلــك لضمــان حصــول اجلميــع علــى 
ميــاه الشــرب املأمونــة وبأســعار مقبولــة بحلــول 
ــد التقريــر:« زيــادة االســتثمارات  عــام 2030م وأكَّ
الصــرف  مرافــق  وتوفيــر  التحتيــة  البنيــة  يف 
الصحــي وتشــجيع النظافــة الصحيــة علــى جميــع 
املســتويات و حمايــة النظــم اإليكولوجيــة املتصلــة 
بامليــاه يف اجلبــال واألراضــي الرطبــة واألنهــار 
امليــاه،  نــدرة  حــدة  مــن  للتخفيــف  واســتعادتها 
إلــى دعــم تكنولوجيــات املعاجلــة يف  باإلضافــة 

املناطــق الســاحلية الطويلــة مــن اليمــن«.
قصص النساء ومعاناتهن

   » بلــغ عــدد اآلبــار التــي تغــذي مدينــة عــدن 

رئيســة،  ثاثــة حقــول  مــن  بئــًرا(   114( تقريبــا 
تقــع يف قاعــدة دلتــا تــن، وقليــل مــن امليــاه تأتــي 
ــاه  ــر مؤسســة املي ــده مدي ــا أكَّ ــن«. هــذا م مــن أب
جنيــب  »ســابقاً«  عــدن  يف  الصحــي  والصــرف 
محمــد أحمــد لـــصحيفة »صــوت األمــل« حيــث 
قــال: »إن هنــاك حقــولًا للميــاه يجــري اســتنزافها 
ى  أدَّ وهــذا  بطــرق عشــوائية  زراعيــة  ألغــراض 
إلــى التســبب يف عبــث كبيــر باخملــزون املائــي، 
باإلضافــة إلــى االعتــداءات املتواصلــة علــى هــذه 
احلقــل  حــرم  علــى  بـــالسيطرة  وذلــك  احلقــول 
)البنــاء الســرطاني( وهــذه مــن أصعــب املشــكات 
ــاه يف البــاد يف الوقــت  ــي يواجههــا قطــاع املي الت

الراهــن«.
ة امليــاه      عــدن لــم تســلم مــن معانــاة شــحَّ
خصوصــا يف الســنوات القليلــة املاضيــة، حيــث 
الســكان  عــدد  يف  زيــادة  مــن  تعانــي  أصبحــت 

للمنــازل. امليــاه  إيصــال  وصعوبــة 
منطقــة  مــن  عاًمــا   36( أحمــد  رامــي  أم 

الكثيــر  تعانــي  كريتــر(  مديريــة  يف  العيــدروس 
وأحياًنــا ألســابيع،  أليــام  امليــاه  انقطــاع  بســبب 
املنــزل،  إلــى  يصــل  ال  وجــد  إذا  حتــى  فاملــاء 
لعــدم وجــود كهربــاء لتشــغيل مولــد ســحب امليــاه 
)الدينامــو( الــذي أصبــح ضــرورة يف كل منــزل.
خمســة  »لــديَّ  فقالــت:  حالهــا،  وشــكت     
ــاه، أضطــر  ــًدا لشــفط املي ــك مول ــال وال أمتل أطف
ــا إلــى جمــع كل العبــوات التــي امتلكهــا؛ مــن  يومّيً
أجــل تعبئتهــا مــن بئــر قريــب مــن منطقتنــا لتوفيــر 
مــا يلزمنــا مــن املــاء خصوًصــا وإننــا نســتهلك 
الكثيــر هــذه الفتــرة بســبب احلــر الشــديد وجتنــب 
يف  تنتشــر  التــي  واألمــراض  باألوبئــة  اإلصابــة 

ــام«. هــذه األي
    وضــع النازحــات ال يختلــف كثيــًرا عــن باقــي 
نســاء اليمــن يف مختلــف احملافظــات، حيــث تقــول 
احلديــدة،  محافظــة  )مــن  محمــد  أم  النازحــة 
تقطــن حاليــا يف مخيمــات دارســعد(: »إن اخمليــم 
ــاه  ــا مــن املي ــي نحتاجهــا يومّيً ــة الت ــر الكمي ال يوفِّ
لــذا نضطــر ـ نســاء اخمليــم ـ إلــى الذاهــب إلــى 
بــرك ميــاه أو ميــاه  أماكــن بعيــده توجــد فيهــا 
ســبيل؛ لتوفيــر امليــاه بواســطة اجلالونات)عبــوات 

ــى رؤوســنا«. ــا عل باســتيكية( نحمله
     أم جمانــة )36 عاًمــا مدرســة مــن صنعــاء( 
لــم تســلم أيًضــا مــن معانــاة النســاء مــن نقــص 
اء  امليــاه، وتقــول:« ينتابنــا الكثيــر مــن اإلحبــاط جــرَّ
تــردي اخلدمــات  الوضــع احلالــي يف  اســتمرار 
مــا  وتســرد  والكهربــاء«.  امليــاه  مثــل  الرئيســة 
تقاســيه قائلــة :« لــم أكــن أفكــر يوًمــا يف كيفيــة 
جلــب امليــاه إلــى املنــزل يف الفتــرة املاضيــة، إال 
أن الوضــع الصعــب الــذي متــر بــه البــاد جعلنــي 
ومنــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات أذهــب يومّيًــا إلــى 
محطــة ميــاه قريبــة مــن منازلنــا يف شــارع مــأرب 
ــا مــن غــاء أســعار الويتــات« . جلــب امليــاه هروًب

     اليمــن تعانــي مــن أزمــة ميــاه خانقــة تــكاد تنهــك حيــاة املواطــن 
العــادي خصوًصــا يف هــذه الظــروف الصعبــة التــي متــر بهــا البــالد، 
ولعــل املــرأة أكثــر فئــات اجملتمــع تضــرًرا مــن تــأزم هــذه املشــكلة مــع 
كل مرحلــة صعبــة يواجههــا اليمــن، لدرجــة أنهــا أصبحــت متجــذرة 

داخــل الواقــع اليمنــي منــذ فتــرات طويلــة وإلــى اآلن .

مــا  تســتعرض  تعــز(  مــن  مواطنــة  عاًمــا   40( احلميــري  نوريــة 
تعانيــه مدينــة تعــز مــن مشــكالت كثيــرة تتعلــق بقطــاع امليــاه، 
وتقــول:« تعانــي املدينــة منــذ فتــرة طويلــة العديــد مــن املشــكالت 
ــرأة  ــاة امل ــادة معان ــا وزي ــة فيه ــاة العام ــور احلي ــهمت يف تده ــي أس الت

بوجــه خــاص، بســبب اســتمرار الصــراع يف املدينــة».

ة امليــاه.. ة امليــاه..شحَّ شحَّ
معاناة اضافية على املرأة اليمنيةمعاناة اضافية على املرأة اليمنية

التــي ال تــزال غيــر مســتغلة رغــم أن كان هنــاك مشــروع حتــت 
التنفيــذ لتحليــة ميــاه البحــر بغــرض تزويــد مدينتــي تعــز وإب 
بامليــاه ألنهمــا أكثــر املناطــق اليمنيــة عرضــة للجفــاف، غيــر أن 
هــذا املشــروع لــم يكتــب لــه اإلجنــاز النهائــي إلــى يومنــا هــذا.

2 -  امليــاه اجلاريــة: وهــي عبــارة عــن اجلريــان الســطحي 
ملســاقط الوديــان ممثلــة بالغيــول وعيــون امليــاه، باإلضافــة إلــى 
احلواجــز املائيــة. وتبلــغ كميــة امليــاه املتجــددة )4،781( مليــون 
البحــر  منفــذ  منافــذ:  أربعــة  ولليمــن  مكعــب ســنوياً.  متــر 
ــذ  ــي ومنف ــذ البحــر العرب ــي، منف ــع اخلال ــذ الرب ــر، منف األحم

ــج عــدن. خلي
تتوقــف  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  البشــرية  التنميــة  إن 
علــى اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة يف ضــوء تكامــل 
بامليــاه  املتصلــة  اإليكولوجيــة  والنظــم  العذبــة  امليــاه  مــوارد 

ــة  ــو الســكاني، وزراع ــة، والنم ــرات املناخي ــة، إال أن التغي والبيئ
القــات، والتلــوث الــذي تشــير التقديــرات إلــى أن اســتمراره 
ــتنزاف  ــتمرار اس ــة، واس ــة الطبيعي ــور البيئ ــى تده ــيؤدي إل س
املــوارد املائيــة بالشــكل احلالــي، وشــحة مصــادر الطاقــة وعــدم 
اســتغال مصــادر الطاقــة الطبيعيــة للمســاهمة يف احلفــاظ 
ــاً  ــك ســيؤدي حتم ــة، كل ذل ــة الصحي ــى النظــم اإليكولوجي عل
إلــى كارثــة بيئيــة. واملــاء أســاس البقــاء لــكل الكائنــات احليــة، 
بــل واحليــاة بذاتهــا، وهــو حــق أساســي لبقــاء البشــر، وعنصــر 

ــتقبل البشــرية. ــم ملس مه
      ولــذا ال بــد لنــا مــن العمــل علــى النهــوض ومشــاركة كل 
ــاه؛ فاملشــاركة  ــراد اجملتمــع للتمكــن مــن إدارة اســتخدام املي أف
ــرة،  ــد كثي ــق فوائ ــا أن حتق ــرار ميكنه ــِع الق ــة يف صن اجملتمعي
نوعيــة  لقيــاس  أفضــل  ســبل  توفيــر  أيضــاً  الواجــب  ومــن 

هــذه املشــاركة وفعاليتهــا، ولنتمكــن مــن ذلــك ال بــد أن تنتبــه 
اجلهــات ذات القــرار لنقــاط جوهريــة، منهــا:

ــع،  ــات اجملتم ــكل فئ ــي ل ــات الصــرف الصح ــة خدم - تلبي
ممــا يعنــي زيــادة كفــاءة املــوارد املاليــة القائمــة وتعبئــة أشــكال 
ــي للتمكــن مــن  ــي والدول إضافيــة ومبتكــرة مــن التمويــل احملل
ــاه،  ــة املي ــاه، تنقي ــة املي ــة الداعمــة )حتلي إقامــة املشــاريع املائي

ــاه(. ترشــيد اســتخدام املي
-  تنميــة القــدرة البشــرية علــى تقنيــات مواجهــة حتديــات 
النقــص الشــديد يف القــدرة املؤسســية علــى نطــاق قطــاع 

ــاه.  املي
- التركيــز علــى تقنيــات إدارة املــوارد املائيــة بشــكل آمــن، 
كتفعيــل  الذكيــة،  بالتكنولوجيــا  االســتعانة  ميكــن  بحيــث 

ــاً  ــراً ضروري ــي أصبحــت أم ــاه الت ــة املي ــة حتلي ــتخدام تقني اس
ال بــد أن تركــز اجلهــات املعنيــة عليــه، ســواء احلكوميــة أو 

املدنــي. منظمــات اجملتمــع 
وامليــاه  اجلاريــة  )امليــاه  امليــاه  مصــادر  علــى  احلفــاظ   -
اجلوفيــة( عــن طريــق نشــر التثقيــف حــول ترشــيد اســتخدام 

امليــاه يف الزراعــة والــري واالســتخدامات األخــرى.
- إقامــة احلمــات التوعويــة والنــدوات التثقيفيــة حــول 
كيفيــة ترشــيد اســتخدام امليــاه بشــكل يحافــظ علــى مســتوى 
مخــزون امليــاه اجلوفيــة واجلاريــة، واالســتفادة مــن الســدود 
لتغذيــة خزانــات امليــاه اجلوفيــة، كمــا أنــه ميكــن إعــادة تخزيــن 
يف  اجلوفيــة  امليــاه  مــن  الفائضــة  الناجتــة  اجلاريــة  امليــاه 
خــزان املــاء اجلــويف مــن أجــل زيــادة حجــم كميــة امليــاه املمكــن 

توفيرهــا وخزنهــا لدعــم تغذيــة اآلبــار اجلوفيــة.



العدد )11( 2021/7/1

صوت األمل-حنني أحمد

املنظمــات  مــن  الكثيــر  تعمــل      
محليــة  مؤسســات  عبــر  الدوليــة 
ـ مــن مشــكلة  ـ بخجــل  للتخفيــف 
تدخــالت  عبــر  اليمــن،  يف  امليــاه 
الوضــع  حســب  وطارئــة،  ســريعة 
الصعــب الــذي ميــر بــه اليمــن يف كل 
مرحلــة، لهــدف عــام تعلنــه دوًمــا 
املائــي(.  الفقــر  إئتــالف  يف  )لإلســهام 

 منظمة اليونيسف 2020م
     قدمــت املنظمــات الدوليــة دوًرا فعــالًا يف 
ــول الســريعة للمشــكات  تقــدمي املســاعدات واحلل
املتعلقــة بقطــاع امليــاه يف اليمــن يف هــذا الوضــع، 
ــر منظمــة اليونيســف )الوضــع  حيــث جــاء يف تقري
ــق بتدخاتهــا يف  اإلنســاني للعــام 2020م مبــا يتعل
ــاج  ــي يحت ــون مين ــاه( أن نحــو  20.1 ملي قطــاع املي
ميــاه  علــى  للحصــول  إنســانية  مســاعدات  إلــى 
آمنــة، وأن املنظمــة اســتهدفت 6.8 مليــون شــخص 
أي مــا يقــارب %62 ممــن هــم يف حاجــة ماســة 
إلــى خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي واإلصحــاح 
اإلصابــة  بخطــر  املهــددة  األماكــن  يف  البيئــي 
بالكوليــرا وســوء التغذيــة، و املناطــق التــي يوجــد 
ــت حمــات  ــن النازحــن، وعمل ــر م ــا عــدد كبي فيه
أقــراص  وتوزيــع  بالكلــور  املنــازل  ميــاه  تعقيــم 
ألــف   900 مــن  أكثــر  اســتهدفت  املعاجلــات، 

شــخص. 
نفســها  الفتــرة  املنظمــة يف  نفــذت  كمــا       
ــر شــبكة  ــاه وتقييمهــا عب ــة جــودة املي ــة مراقب عملي
اإلمــدادات املائيــة القائمــة يف املناطــق احلضريــة 
باإلســهال  اإلصابــة  خلطــر  واملعرضــة  والريفيــة 
األوضــاع  اختبــار  عبــر  )كوليــرا(،  احلــاد  املائــي 
الفيزيائيــة والكيمائيــة وامليكروبيولوجيــة، ومراقبــة 
عمليــة كلــورة ميــاه الشــرب يف خزانــات وصهاريــج 

ميــاه الســبيل .
  

 الصندوق االجتماعي
أكثــر  للتنميــة     دعــم الصنــدوق االجتماعــي 
ــف احملافظــات  ــف مســتفيد مــن مختل ــن 263 أل م
امليــاه احملســنة  للحصــول علــى مصــادر  اليمنيــة 
بســعة تخزيــن 728.450 متــًرا م%عًبــا، وذلــك بنــاء 

علــى التقريــر الســنوي للصنــدوق يف الفتــرة مــن 
ينايــر إلــى ديســمبر 2019م.

الذيــن  األفــراد  عــدد  أن  التقريــر  وذكــر      
 3 تضاعــف  البيئــي،  اإلصحــاح  مــن  اســتفادوا 
علــى  شــخًصا   390917 حصــل  حيــث  مــرات، 
إصحــاح بيئــي مائــم، عبــر إنشــاء 7.098 حماًمــا. 

 مشاريع وتدخالت

مائيــة(  منشــأة  )مهنــدس  الشــميري   خالــد 
يقــول: »إن أهــم املشــاريع والتدخــات التــي قامــت 
إعــادة  امليــاه:  مبجــال  الدوليــة  املنظمــات  بهــا 
تأهيــل مشــاريع امليــاه النمطيــة أو املمكنــة بحســب 
مصــادر امليــاه املتوفــرة وكثافــة التجمعــات الســكانية 
الصــرف  شــبكات  تأهيــل  وإعــادة  املســتهدفة، 
الصحــي املتهالكــة يف املــدن احلضريــة الصغيــرة 
ــا أجــزاء مــن شــبكات الصــرف  واملتوســطة، وأحياًن

يف املــدن الرئيســة، وتنفيــذ شــبكة مــن البيــارات 
وربطهــا مــع شــبكات الصــرف الصحــي الرئيســة«.
ويوضــح :«بالنســبة ملنظمــات اجملتمــع احمللــي، 
تأهيــل  يف  وبفعاليــة  كبيــرة  بدرجــة  أســهمت 
مشــاريع امليــاه املمكنــة واملتوقفــة واملتهالكــة بســبب 
املشــكات والصراعــات حســب اإلمكانــات املتاحــة، 
و جــرى اســتغال ميــاه العيــون أو الغيــول وجتميعهــا 
عبــر  واســتخدامها  امليــاه،  حصــاد  خزانــات  يف 

املناهــل«.
نقــص  أن  إلــى:«  يشــير  الصعوبــات  وحــول 
مصــادر امليــاه عموًمــا ســواء ســطحية أم جوفيــة 
عنــه  نتــج  عشــوائّيًا،  األرتوازيــة   اآلبــار  وحفــر 
تلــوث  زيــادة  و  امليــاه  تغذيــة  مصــادر  تدهــور يف 
امليــاه الســطحية واجلوفيــة، وذلــك بســبب زيــادة 
الزحــف العمرانــي علــى مجــاري الســيول واألوديــة، 
ووجــود قصــور كبيــر يف ترحيــل مخلفــات القمامــة 
شــبكات  تنفيــذ  وتدنــي  البيــارات  واســتخدام 
ــول مناســبة  الصــرف الصحــي وعجــز يف عمــل حل

ومعاجلتهــا«. لتصريفهــا 

 الدور الفعال ملنظمات اجملتمع املدني  
   يوضــح محمــد عبــد احلكيــم منصور)املنســق 
امليدانــي لــدى منظمــة مجلــس الشــباب العاملــي 
IYC( :« أن دور املنظمــات احملليــة منهــا والدوليــة 
فعــال يف التخفيــف علــى املواطنــن، بخاصــة يف 
العديــد  إقامــة  يف  أســهمت  حيــث  تعــز،  مدينــة 
بتوفيــر  اختصــت  التــي  والــدورات  البرامــج  مــن 
مــن  أكثــر  يف  عديــدة  مشــاريع  وتنفيــذ  امليــاه 
مديريــة، كمشــروع االســتجابة الطارئــة يف امليــاه 
واإلصحــاح البيئــي، ومشــروع ســقيا املــاء اللذيــن 
ــا  ف ــن وخفَّ ــاه الشــرب الصاحلــة للمواطن ــرا مي وفَّ

مــن معاناتهــم«.
أحيــاء  يف  نُِفــذت  قــد  املشــاريع   »: ويضيــف 
ــر  ــر كبي ــدة يف تعــز، وكان لهــا تأثي ــات عدي ومديري
ــة،  كــون احملافظــة تعانــي مــن كثافــة ســكانية عالي

وشــحة يف امليــاه«.
املنظمــات  فريــق  تواجــه  صعوبــات  هنــاك   «
واملتمثــل يف صعوبــة الوصــول إلــى بعــض األماكــن 
النــاس  حاجــة  مــع  الصــراع،  اســتمرار  بســبب 
خلدمــة امليــاه يف تلــك املناطــق، وتضطــر بعــض 
قــد  وأحيــاء  مناطــق  اســتهداف  إلــى  املنظمــات 
أمــام  خططهــا  لتغطيــة  قبــل،  مــن  اســتُهدفت 

 . املانحــن« 
مبادرات شبابية 

   تقــول نفيســة عبــداهلل )رئيســة مبــادرة ركاز(: 
ــادرة  ــرت املب ــه يف إطــار املشــاريع والبرامــج ُوفِّ »إن
تعانــي  التــي  واملناطــق  األحيــاء  لبعــض  خزانــات 
ة امليــاه الصاحلــة للشــرب، وذلــك عبــر  مــن شــحَّ
مشــروع ســقيا املــاء الــذي يقــوم علــى توفيــر امليــاه 
ــا  ــه غالًب ــًة:« أن ــاء أســبوعّيًا و شــهرّيًا«. مبين لألحي
مــا يقــف بينهــم وبــن املســتفيدين عائــق يتمثــل يف 
ارتفــاع نســبة االحتيــاج وشــّحة الدعــم املتوفــر، 
وتفــاوت أعــداد األفــراد يف األســرة الواحــدة، ممــا 
قــد يجعــل نســبة االســتهاك عنــد أســرة أعلــى مــن 

األخــرى« .
    أمــا رقيــه النجــار )رئيســة مبــادرة نبــض 
اجلنــد ـ تعــز( توضــح:« أن املبــادرة مازالــت تســهم 
اليومــي  واالســتخدام  الشــرب  ميــاه  توفيــر  يف 
توفــر  مــن صعوبــة  تعانــي  مديريــات عديــدة  يف 
ــة، وادي  ــة صال ــي، مديري ــة احلارث ــاه، كـ)منطق املي

مجتمع مدني10

 تتــوزع مســاكن املواطنــن يف أنحــاء وعلــى حــواف وادي 
التــي  »النافــش«  ومنطقــة  »اجلحلــة«  قريــة  ومنهــا  ميتــم 
ــن دون أي  ــر م ــه البك ــا يف حالت ــا خاًب ــا طبيعّيً ــدُّ منتجًع تع

اســتثماٍر خلصائصــِه الســياحية املميــزة.
   وألن منطقــة ميتــم مــن أكثــر املناطــق املؤهلــة للزراعــة 
يف إب عامــًة فــإن معظــم ســكانها يقتاتــون لقمــة عيشــهم 

ــا عــن ســلف. منهــا ويعملــون مزارعــن فيهــا خلًف
ــم  ــى وادي ميت ــي لـ«صــوت األمــل« إل ــزوٍل ميدان      يف ن
وجدنــا اللــون األخضــر هــو الطاغــي علــى األعــن، وقالــت 
مصــادر محليــة مــن الســكان هنــاك:« إن هــذا هــو حــال 

العــام - حتــى يف قيــظ الصيــف- وذلــك  الــوادي طــوال 
جلملــٍة مــن األســباب نســتعرضها يف هــذا التقريــر.

السقي مبياه الصرف الصحي
مــا  بخطــأ  املزارعــن  ملعظــم  العميقــة  املعرفــة  مــع   
يرتكبونــه يف نقــل ميــاه الصــرف الصحــي مبولــداٍت إلــى 
مزارعهــم، واطاعهــم علــى األضــرار اجلســيمة لذلــك، إال 
أنهــم مســتمرون يف ري مزارعهــم عــن طريــق هــذا املصــدر.
   يقول أحد املزارعن)يتحفظ عن ذكر اســمه( لـ«صوت 
األمــل« :«أنــا أســتخلص امليــاه الصافيــة مــن غــرف التفتيــش 

اخلاصــة مبيــاه الصــرف الصحــي التــي أرهــا ال تســبب 
هــا نوًعــا مــن  أضــراًرا صحيــة كبيــرة لألشــجار ، بــل نعدُّ
أنــواع الســماد، ولــوال الضــرورة مــا جلــأُت مليــاه اخمللفــات«.
    بينمــا يعّقــب ناجــي عبيــد )مــزارع( ، بقولــه: »مــن 
طيلــة فصــل  امليــاه  لتخزيــن  ســدود  بنــاء  الدولــة  واجــب 
الشــتاء، األمــر الــذي سيســهم يف عــدم اللجــوء إلــى ميــاه 
الصيــف«. األمطــار يف فصــل  ميــاه  واســتغال  اجملــاري 

    وتقــع محطــة الصــرف الصحــي يف أقصــى جنــوب 
تقــل طاقتهــا االســتيعابية ألكثــر مــن  وادي ميتــم، حيــث 
الضعــف عــن مــا تصلهــا مــن مخلفــات، جــاء ذلــك وفًقــا 
ســيف،  خالــد  عبدالعليــم  املهنــدس  مــن  ســابق  لتصريــح 
اإلقليميــة  باحملطــة  البيئيــة  املــوارد  تقييــم  )مستشــار 
للبحــوث الزراعيــة »إب، تعــز«( لصحيفــة الثــورة عــام 2013م 
( الــذي قــال فيــه :« إن املعاجلــة غيــر صحيحــة ألن احملطــة 
منــذ إنشــائها صممــت ملعاجلــة نحــو)5000 /لتــر مكعــب ( 
مــن امليــاه يومّيًــا، بينمــا تصــل نســبة امليــاه املتدفقــة إليهــا يف 
ــن  ــب( م ــر مكع ــن )10.000 ، 12000 / لت ــام 2013م م الع
امليــاه وهــذه الكميــات مضاعفــة وتفــوق الطاقــة االســتيعابية 
وغيــر  ينتــج عنهــا معاجلــة غيــر صحيحــة  مــا  للمحطــة 

مكتملــة«.

    وتصــل كميــة امليــاه املتدفقــة إلــى احملطــة خــال العــام 
إلــى نحــو4.500.000 لتــر مكعــب مــن امليــاه املعاجلــة بطــرق 
بدائيــة غيــر مكتملــة تبًعــا ملــا قالــه املهنــدس عبدالعليــم، 
ــاه الصــرف الصحــي تطفــو وتســيل  ــذي يجعــل مي األمــر ال
علــى طرقــات الــوادي لتغمــر احملاصيــل الزراعيــة فتؤثــر 
يف امليــاه اجلوفيــة التــي تدّعــم مشــاريع امليــاه الصاحلــة 

للشــرب.
مع املعاجلة

    يــرى مزارعــون كثيــرون أن اســتعمال ميــاه الصــرف 
الصحــي للــري بعــد معاجلتهــا ال يحقــق أيــة أضــرار، بــل 
يســهم يف نضــج الثمــرة بفعــل اخمللفــات التــي يعدونهــا نوًعــا 
مــن ســماد التربــة ويعترفــون - فقــط -  بكارثيــة ســقى 
املــزارع مــن امليــاه التــي لــم تعالــج بعــد مروهــا مــن محطــة 

الصــرف الصحــي.
    قامــت احملطــة اإلقليميــة للبحــوث الزراعيــة بتحليــل 
كميــة مــن ميــاه الصــرف الصحــي الداخلــة إلــى احملطــة التي 
لــم تصــل إلــى أحــواض املعاجلــة، وتبــن عــن طريــق التحليــل 
أن عــدد اخلايــا البكتيريــة وصلــت إلــى )210( خليــة لــكل 
)100( مــل لتــر ، ثــم أُخــذت عينــة أخــرى بعــد مــرور امليــاه 
ومخلفــات الصــرف الصحــي بأحــواض املعاجلــة مــن امليــاه 

منظمات اجملتمع املدني:

الدولية:الدولية: مشاريع كبيرة يف الورق وضئيلة يف امليدان
احملليــة:احملليــة: دور محدود وجهود ينقصها الدعم  

وادي ميتم »إب«  يتيــــم من املياه النقيــــة
صوت األمل/ سماح عمالق

تعتبــر محافظــة إب يف وســط اليمــن مــن أكثــر احملافظــات الزراعيــة املعروفــة، وتتميــز بوديانهــا الزراعيــة 
اخلصبــة ذات املناظــر اخلالبــة ممــا يجعلهــا محطــة جــذب للســياحة الداخليــة واخلارجيــة.

وادي ميتــم احــد وديــان اب الزراعيــة الرائعــة ويقــع يف عزلــة ميتــم التــي يبلــغ عــدد ســكانها 18311 نســمة، 
ــذا  ــاع ه ــع ارتف ــن املتوق ــام 2004م، وم ــه يف الع ــة نتائج ــن واملعلن ــر يف اليم ــكاني األخي ــداد الس ــا للتع وفًق

العــدد إلــى أكثــر مــن ضعفــه خــالل أكثــر مــن 16 عاًمــا، وتقــع العزلــة علــى بعــد 8 كــم شــرق مدينــة إب.
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املعاجَلــة يف حــوض التعقيــم، كمرحلــة أخيــرة للمعاجلــة ، 
قامــت بتحليلهــا، ووجــدت أن اخلايــا البكتيريــة كانــت )47 

(خليــة بكتيريــة  لكميــة امليــاه الســابقة نفســها.

مياه الشرب والقات
   يشــكو أهالــي وادي ميتــم مــن بيــع واســتخدام امليــاه 
الصاحلــة للشــرب »الوايتــات« يف مــزارع شــجرة القــات، 
ــات  ــه يجــري ســقي الق ــول إحــدى املزارعــات:« إن ــث تق حي
مبــاء الشــرب ، األمــر الــذي يســهم يف تأخيــر وصــول املــاء 
إلينــا ، إلَّا بعــد طلــوع الــروحـ  حســب وصفهــاـ  والذهــاب إلــى 

ــاه يف األوعيــة مــن أماكــن بعيــدة. جلــب املي
    وتســتنزف هــذه الشــجرة التــي تطغــى علــى وادي ميتــم 
ــف  ــار، فضــلًا عــن ســيول فصــل الصي ــاه اآلب ــًرا مــن مي كثي

التــي يذهــب معظمهــا إلــى مــزارع القــات.
    ونظــًرا الرتفــاع ســعره وعوائــده؛ فــإن مزارعــي وادي 
ميتــم يســقونه بالــري اجلائــر الــذي يســتنزف ميــاه املشــاريع 
امليــاه  األهليــة واحلكوميــة، ممــا يؤثــر ســلًبا يف مخــزون 
اجلوفيــة يف الــوادي؛ األمــر الــذي ينــذر بكارثــٍة مــن اجلفــاف 
حــال لــم تتخــذ مؤسســة امليــاه يف احملافظــة أيــة إجــراءات 

حتــّد مــن حجــم الكارثــة.

اآلبار والسدود
     توجــد أكثــر مــن ســتة آبــار تابعــة ملؤسســة امليــاه 
ــار  ــى امتــاك ســتة مزارعــن آلب ــم، إضافــة إل يف وادي ميت
»أرتوازيــن«،  لبئريــن  آخريــن  اثنــن  وامتــاك  ســطحية، 
ــا بهــا مديــر فــرع الزراعــة  ــٍة مّدن ــاء علــى إحصائي وذلــك بن
مبديريــة املشــنة املهنــدس عبــداهلل ســعد الكامــل، حيــث 
كفايــة  أهليــة  آبــاٍر  ثمانيــة  لــم حتقــق  أنــه   « إلــى  أشــار 
املزارعــن للــري، حيــث متتــد مســاحة الــوادي مــن مثلــث 
ــة ،مبــا يضــم  ــم اجلنوبي ــى أطــراف وادي ميت املواصــات إل

أكثــر مــن 15 هكتــاًرا«.
    ويضيف الكامل لـ«صوت األمل« :بن 150 مزارًعا يف 
وادي ميتــم يســتعمل %97 منهــم ميــاه الصــرف الصحــي-
غيــر املعاجلــة- طــوال العــام باســتثناء فصــل الصيــف الــذي 
تعــم الــوادي فيــه محاصيــل الــذرة والشــام املســقية مــن ميــاه 
األمطــار، ونحــن يف بحــٍث جهيــٍد عــن حــل ملشــكلة الصــرف 
10 أعــوام مــن دون  أكثــر مــن  الــوادي منــذ  الصحــي يف 

جــدوى«.

املفتــي  املهنــدس عبداحلكيــم  ــد  يوكِّ ذاتــه،  الســياق  يف 
)مديــر اإلرشــاد الزراعــي مبكتــب الزراعــة والــري ( »هنــاك 
ثاثــة كرَوف)حواجــز مائيــة أو ســدود صغيــرة( يف وادي 
ميتــم لتخزيــن ميــاه األمطــار الصيفيــة للشــتاء، ولكــن ال 

تكفــي املزارعــن ».
ــة،  ــذ ســنواٍت طويل  وأضــاف: »أن املشــكلة مســتفحلة من
ومصــدر الــري باجملــاري هــو احلــل الوحيــد الــذي يجــده 

مزارعــو الــوادي«.
و يســتدرك القــول :«الــري باجملــاري ليــس احلــل الواقعي، 
وال نشــجعه نهائّيًــا، ونحــاول أن نضــع حــلًا أخــر بــكل الطــرق 
األمنيــة والصحيــة والبيئيــة عبــر منظمــاٍت مهتمــة ووزارة 

الزراعــة والــري ومكتــب الصحــة العامــة«. 

حلول وبدائل
وادي  :«اســتثنينا  املفتــي  عبداحلكيــم  املهنــدس  يقــول 
ميتــم مــن الدعــم مبنظومــة الــري احلديثــة ألن مزارعيــه 
لــم يتركــوا لنــا حــلًا، ولــم يدركــوا خطــأ مــا يفعلونــه مــن 
اســتخداٍم غيــر رشــيد مليــاه الــوادي العذبــة أو العادمــة، 
وهــذا االســتثناء أحــد أضــرار غيــاب الشــعور باملســؤولية  

مــن قبــل املزارعــن«.
وقائيــة  بــأدوات  ســابًقا  املزارعــن  دعمنــا  ويضيــف:« 
خاصــة ضــد األمــراض عبــر منظمــاٍت مانحــة وعــن طريــق 
وزارتــي الزراعــة والصحــة، وحاولنــا منعهــم عبــر املنافــذ 
مــن إدخــال محاصيلهــم الزراعيــة إلــى األســواق الســيما 
احملاصيــل الورقيــة املامســة لســطح التربــة ونفذنــا حمات 
توعيــة كثيــرة، ووجدنــا أن املــزارع يــدرك األضــرار، و لكنــه 
يتســاءل )مــن فــن أعيــش؟( ومبــا أن البدائــل صعبــة وغيــر 
متوفــرة مــن حتليــة وتنقيــة امليــاه نظــًرا لضعــف إمكانــات 
ــاه والصــرف الصحــي يظــل  مكتــب الزراعــة، ومؤسســة املي
للمهنــدس  وفًقــا  املزارعــن«.  إقنــاع  هــو  الوحيــد  احلــل 

ــي. املفت
وحــول احللــول املتاحــة يقــول:« االســتغال األمثــل مليــاه 
األمطــار يف الــوادي للحــد مــن اســتخدام ميــاه اجملــاري عــن 
طريــق الكرفانــات، وقنــوات الــري، واخلزانــات التجميعيــة، 
وكذلــك إحــكام منافــذ ميــاه اجملــاري، إضافــة إلــى التنســيق 
بواجبهــا،  جهــة  كل  وقيــام  العاقــة  ذات  اجلهــات  مــع 
وتكثيــف احلمــات الرقابيــة علــى األســواق، يعــدُّ مــن أهــم 

املعاجلــات للمشــكلة«.

ــا  ــا يومّيً ــور( أســبوعّيًا وأحياًن ــة الن القاضــي، مدين
ــر التنســيق مــع  ــك عب ــات(، وذل ــق )الوايت عــن طري
اجلهــات احملليــة والداعمــن، لتغطــي احتيــاج املــاء 

يف املنطقــة باســتمرار«.

ة مؤسسات وأعمال إنسانيَّ
    »مؤسســة ينابيــع اخليــر« إحــدى املؤسســات 
ــاة  ــف مــن معان ــر يف التخفي ــا دور كبي ــي كان له الت
العدينــي  إبراهيــم  واملتضــررة،  الفقيــرة  األســر 
)املســؤول اللوجســتي ملؤسســة ـ تعــز( يســتعرض 
تنفيــذ  جــرى  فيقــول:«  املؤسســة،  أعمــال 
مشــروعن للتخفيــف مــن معانــاة توفيــر خدمــة 
املــاء للمواطنــن، عــن طريــق توفيــر ســقيا مــاء 
اســتهدفت أحيــاء فقيــرة ومتضــررة، كمــا أســهمت 
يف إصــاح وصيانــة آبــار امليــاه، للحــد مــن انتشــار 

األمــراض واألوبئــة عبــر امليــاه امللوثــة«. 
   ويؤكد:« أن للمنظمات دوًرا فعالًا وحقيقّيًا يف 
اإلســهام واملســاعدة والتخفيــف مــن معانــاة هــؤالء 
األفــراد يف املــدن أو يف األريــاف، التــي انهكتهــم 
الصراعــات املســتمرة، والتــي دّمــرت الكثيــر مــن 

اخلدمــات األساســية«.

مؤسسة جنات
  »مؤسســة جنــات« أســهمت يف حتســن وتوفيــر 
امليــاه اآلمنــة و توزيــع اخلزانــات وســقيا املــاء الــذي 
عمــل علــى إعانــة عــدد كبيــر مــن األســر الفقيــرة 
والنازحــة، هــذا مــا عبــر عنــه مــازن عدنــان )منســق 

املشــاريع لــدى املؤسســة يف تعــز(.
اجلهــات  تكاتــف  ضــرورة  مــازن  ــد  ووكَّ   
املســاعدة يف  علــى  للعمــل  احلكوميــة واخلاصــة 
حتســن الوضــع املائــي لــدى املواطنــن وســهولة 

املناطــق.  مختلــف  يف  توفيــره 

آراء املستهدفني
  هيثــم الدبعــي )املقيــم يف تعــز( يقــول: »إن دور 
املنظمــات يف مشــاريع امليــاه ال يغطــي حتــى 35% 
للمواطنــن، وال يغطــي  مــن االحتيــاج األساســي 
كل املناطــق أساًســا، وتصــرف ميزانيــات عماقــة 
ملشــاريع ال يســتفيد منهــا الكثيــرون، كان األجــدر 
بتلــك املنظمــات صيانــة شــبكة املؤسســة العامــة 
للميــاه والعمــل علــى إيصــال امليــاه لــكل املناطــق 
ــاب  واحلــارات بجــدول دوري ومســتمر. كذلــك غي
هــذه  مــن  يجعــل  املانحــة  املنظمــة  مــن  الرقابــة 

املشــاريع ضعيفــة وعرضــة للمؤامــرات«.
املنظمــات  أن  محمــد  أمجــد  ــد  وكَّ فيمــا      
يف  الــة  وفعَّ كبيــرة  بدرجــة  أســهمت  واملبــادرات 
توفيــر امليــاه خملتلــف املناطــق حيــث اســتطاعت 
ــد مــن إحتياجــات األســر يف مناطــق  ــة العدي تغطي

تعــز. مدينــة  ومديريــات 
ويضيــف: »مــع زيــادة عــدد املواطنــن يف املدينــة، 
باإلضافــة إلــى النازحــن واملتضرريــن مــن الصراع، 
إلَّا أن املنظمــات عملــت بجهــد عــاٍل علــى تنفيــذ 
والريــف  املدينــة  علــى مســتوى  مشــاريع عديــدة 
لتخفيــف املعانــاة وســهولة احلصــول علــى امليــاه«.

ــا مديريــة ماويــة يف تعــز(     عمــران مصبــاح )٢6عاًم
بزراعــة  املعروفــة  املناطــق  مــن  املديريــة  "تعــدُّ  يقــول: 
القــات علــى مســتوى اليمــن. وأشــاهد كميــة امليــاه التــي 
مــا زالــت تُهــدر يف عمليــة ري األراضــي الزراعيــة وهــذا 
األمــر يف رأي يعــد أحــد أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى 
حــدوث أزمــة مائيــة كبيــرة يف اليمــن، وإهــدار اخملــزون 
ــًدا أنــه يجــب  املائــي بفعــل احلفــر العشــوائي لآلبــار، موكِّ
احلــدُّ مــن العبــث الــذي يجــري يف هــذا اجلانــب، وأن 

يكــون هنــاك وعــٌي كامــٌل باملشــكلة".  

أهمية وضع خطة استراتيجية
   وحــول كيفيــة احلصــول علــى كميــات كافيــة مــن 
امليــاه أشــار عمــران إلــى أهميــة وضــع خطــة اســتراتيجية 
شــاملة ســواء باالعتمــاد علــى حتليــة ميــاه البحــر أم ببنــاء 
ــاه األمطــار  ــى االحتفــاظ مبي ســدود وحواجــز تعمــل عل
يف أماكــن االســتفادة منهــا؛ لتتغــذى اآلبــار وتســتفيد 

منهــا  األراضــي الزراعيــة بــدالً مــن تركهــا للســيول.
   ويف الســياق نفســه تقــول ميــادة  ســام)٢٥عاما 
امليــاه   "إن مســؤولية احلفــاظ علــى  محافظــة عــدن(: 
مســؤولية جماعيــة تقــع علــى عاتــق املواطــن والدولــة 
علــى حــدٍّ ســواء. فاملواطــن ال ميتلــك الوعــي الــكايف 
بكيفيــة إدارة مــوارد امليــاه املســتخدمة، ولذلــك ينبغــي 

لعمــل  اجلهــود  تكثــف  اخملتصــة  اجلهــات  كل  علــى 
بواســطة  امليــاه،  اســتهاك  لترشــيد  توعويــة  حمــات 
عــرض رســائل توعيــة عبــر البروشــورات وإطــاق رســائل 

عبــر وســائل اإلعــام.

أهمية املشاريع املائية
    ومــن جهــة أخــرى يــرى محمــد العريقــي )٢٧عاًمــا 
وخصوًصــا  مطلوبــة  التوعيــة  "أن  صنعــاء(:  محافظــة 
تُســتنزف  حيــث  الزراعيــة،  املناطــق  يف  للمزارعــن 
الزراعيــة،  األراضــي  يف  امليــاه   مــن  كبيــرة  كميــات 
ويضيــف: "يجــب أن تقــام املشــاريع اخلاصــة بتنظيــم 
امليــاه عــن  للمــزارع و ضــرورة احلفــاظ علــى  ســقاية 

الــري". أنظمــة  إدارة  طريــق 
احلديــدة(..  محافظــة  )30عامــا  الباجلــي  محمــد 
ــد:" أهميــة املشــاريع املائيــة التــي تســتعمل يف عمليــة  يوكِّ
ري األراضــي الزراعيــة، مثــل إنشــاء محطــات تنقيــة 
ومعاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي؛ وذلــك ليتــم إعــادة 

اســتعمالها يف عمليــات الــري" .
    كمــا أشــارت منــى املطــري)27 عامــا محافظــة 
بهــا  يقــوم  التــي  املمارســات اخلاطئــة  إلــى:"  صنعــاء( 
عــدد مــن أفــراد اجملتمــع وكان لهــا دور يف إهــدار امليــاه،  
ـ  فمــن تلــك املمارســات التــي يقــوم بهــا بعــض األشــخاصـ 

علــى ســبيل املثــال ــــ غمــر األراضــي الزراعية واســتنزاف 
كميــات هائلــة مــن املــاء مــن دون وعــي".

ترشيد املياه
    "ضــرورة التوعيــة اجملتمعيــة بأهميــة ترشــيد امليــاه 
الهاتــف  بواســطة  توعيــة  رســائل  تقــدمي  طريــق  عــن 
ــى عمــل  ــر شــبكات االتصــال؛ باإلضافــة إل احملمــول عب
األطفــال  لتثقيــف  باألطفــال،  خاصــة  توعيــة  رســائل 
حــول ترشــيد اســتهاك امليــاه، وينبغــي التركيــز علــى دور 
املــدارس يف تكثيــف التوعيــة للطلبــة يف املــدارس". هــذا 

ــا محافظــة عــدن(. ــود محمد)20عاًم ــه عن ــا أكدت م
)27عاًمــا  محافظــة  الديــن صالــح  نــور     وشــدد 
ممــا  امليــاه  وتوزيــع  تنظيــم  أهميــة  "علــى  احملويــت(: 
يضمــن العدالــة للجميــع ويقلــل مــن هــدر امليــاه، مضيًفــا: 
"أن هنــاك مناطــق تصــل إليهــا امليــاه بطريقــة عشــوائية 
ومناطــق تــكاد تنعــدم فيهــا امليــاه، األمــر الــذي يحتــاج 
واســتراتيجيات  خطــط  بعمــل  امليــاه  وزارة  قيــام  إلــى 
ــع . ــراد اجملتم ــع أف ــاه، ووصــول جمي ــع املي ــم توزي لتنظي
قائــد  أفــراح  تقــول  العشــوائي  البنــاء  وحــول     
واحــد  العشــوائي  "البنــاء  )25عامــا محافظــة عــدن(: 
مــن أهــم األســباب املؤديــة إلــى انقطــاع املــاء، ويــكاد 
ــًرا يف اخلريطــة  ــًرا كبي يكــون األســاس، فقــد أدخــل تغي
ويتحمــل  اليمنيــة.  املناطــق  كل  يف  للميــاه  التوزيعيــة 
والرئيســة؛  األولــى  بالدرجــة  ذلــك  املواطــن مســؤولية 
ــات  ــاب اجله ــه وغي ــذي أقام ــاء العشــوائي ال نتيجــة للبن
هــذه  انتشــار  ومنــع  الرقابــة  يف  ودورهــا  اخملتصــة 

اليمنيــة".  احملافظــات  مســتوى  علــى  الظاهــرة 

ترشيد استهالك املياه.. ترشيد استهالك املياه.. بأْعنٍي شبابية
صوت األمل- علياء محمد 

   تعــدُّ إدارة مصــادر امليــاه وترشــيد اســتهالكها مــن القضايــا املهمــة وامللحــة يف مجتمعنــا 
اليمنــي، الــذي يعانــي مــن أزمــة ميــاه خانقــة يف كل احملافظــات اليمنيــة، ويســتلزم أن يكــون 

هنــاك وعــٌي بأهميــة احلفــاظ علــى امليــاه مــن قبــل أفــراد اجملتمــع. 
   يعــد الشــباب مــن أهــم فئــات اجملتمــع اليمنــي الــذي لــه دوٌر فعــاٌل يف عمليــة التوعيــة 
بوســائل احلفــاظ علــى امليــاه وكيفيــة اســتهالكها بطريقــة ســليمة تســهم يف احلفــاظ علــى 

منســوب امليــاه اجلوفيــة يف كل احملافظــات اليمنيــة.
ــني يف  ــباب الفعال ــن الش ــدد م ــع ع ــل« م ــوت األم ــة »ص ــه صحيف ــت ب ــتطالع قام   ويف اس
اجملتمــع، ملعرفــة أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع امليــاه وأهــم احللــول التــي تســهم 

ــبابية. ــرة ورؤى ش ــروة بنظ ــذه الث ــى ه ــاظ عل يف احلف

وادي ميتم »إب«  يتيــــم من املياه النقيــــة



صوت األمل / خاص:
العــام  الــرأي  اســتطاع  نتائــج  اســتعرضت 
املعلومــات  وحــدة  قبــل  مــن  تنفيــذه  مت  التــي 
)ميــن  ملركــز  التابــع  العــام  الــرأي  واســتطاع 
انفورميشــن للبحــوث واإلعــام(، حــول الوضــع 
مــن   83% أن  اليمــن؛  امليــاه يف  لقطــاع  العــام 
املواطنــن يؤكــدون أن الوضــع القانونــي يف اليمــن 
ــة اخملــزون االســتراتيجي  ــى حماي ــادر عل ــر ق غي

مــن االســتنزاف. للميــاه 
اســتهدف  الــذي  االســتطاع  أوضــح  كمــا 
مــن  اإلنــاث،  مــن  و31%  الذكــور  مــن   68%
مختلــف الفئــات العمريــة واملســتويات التعليميــة؛ 
األســباب  أهــم  إلــى  يشــيرون   80% نســبة  أن 
التــي أدت لتفاقــم أزمــة امليــاه يف اليمــن، واملتمثلــة 
بشــحة مصــادر التغذيــة، وازديــاد تلــوث امليــاه، 

التوعيــة. واإلســراف وقلــة 
بصحيفــة  اخلــاص  االســتطاع  وأضــاف 
%69 يؤكــدون أهميــة منــع  صــوت األمــل: أن 

خاصــة  قوانــن  ووضــع  العشــوائي،  احلفــر 
ــع زراعــة القــات  ــة، ومن ــة األحــواض املائي بحماي

يف بعــض املناطــق التــي حتتــاج الــى اســتنزاف 
للميــاه؛ كمــا يــرى %83 مــن املســتهدفن أن مــدى 
االســتفادة مــن ميــاه األمطــار يف تغذيــة امليــاه 
اجلوفيــة ضعيــف وال يلبــي االحتيــاج املطلــوب..
بنــاء  جتربــة  أن   63% يؤكــد  ذلــك  رغــم 
الســدود ودورهــا يف حفــظ ميــاه األمطــار ناجحــة 

تطويرهــا. ويجــب 
يــرى %68 مــن املواطنــن أنهــم ـ إلــى حــد مــا 
ـ ال يحصلــون علــى ميــاه الشــرب النقيــة، فيمــا 
%26 يؤكــدون عــدم حصولهــم بشــكل نهائــي، 
ترشــيد  بأهميــة  اجملتمــع  وعــي  مــدى  وحــول 
اســتهاك امليــاه بالشــكل الصحيــح، يؤكــد 54% 
أنهــا ضعيفــة، وأن نســبة %43 ال يعرفــون مــا 
يف  الدوليــة  املنظمــات  تدخــات  تأثيــر  مــدى 
مجــال إدارة أزمــة امليــاه علــى أرض الواقــع، فيمــا 

يؤكــد %29 أنهــا مفيــده.

 %83 يؤكدون ان الوضع القانوني باليمن غير قادر على حماية مخزون املياه

صوت األمل /  د. أحالم القباطي

ــاة،  ــكل أشــكال احلي ــاء عنصــر أساســي ل  امل
لــذا فاجملتمعــات البشــرية التــي توفــر ألفرادهــا 
االحتياجــات  علــى  للحصــول  مناســبة  فرصــاً 
الصحيــة  واملرافــق  والكافيــة  املأمونــة  املائيــة 
هــي مجتمعــات مرجحــة أن تزدهــر اجتماعيــاً 

واقتصاديــاً. وتنمويــاَ 
وقــد أقــرت اجلمعيــة العموميــة لــألمم املتحدة 
وخدمــات  امليــاه  أن  لهــا  قــرار  يف   2011 عــام 
اإلنســان  حقــوق  مــن  حــق  الصحــي  الصــرف 
ومتحــورت  توفيــره،  يجــب  الــذي  املشــروعة 
يف   2030 املســتدامة خلطــة  التنميــة  أهــداف 
)17( هدفــاً تصــب يف تنفيــذ النهــوض التنمــوي، 
حقوقهــم  إلــى  األفــراد  وصــول  إلــى  وتســعى 
املشــروعة بشــكل عــادل ومتســاٍو للجميــع، ووافــق 
ــدول األعضــاء يف  ــع ال ــى هــذه األهــداف جمي عل

املتحــدة وهــي )193( دولــة. األمم 
 وُضعــت هــذه األهــداف بشــكل تكاملــي غيــر 
قابلــة للتجزئــة لتحقــق التــوازن بــن مختلــف 
واالجتماعيــة  والصحيــة  البيئيــة  اجملــاالت 
مســتدامة.  لتنميــة  والسياســية  واالقتصاديــة 
ــة  ــا هــو الهــدف الســادس للتنمي ــا هن ومــا يهمن
ــاه  ــر املي ــان توفي ــق بضم املســتدامة 2030 املتعل
النقيــة وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع.

 لقــد تزايــد االهتمــام مبجــال امليــاه والصــرف 
الصحــي يف جــدول األعمــال السياســي العاملــي، 
فخطــة عــام 2030 للتنميــة املســتدامة تشــير 
إلــى أن مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه املســار 
ــوارد  ــي واســتنفاد امل ــر املناخ ــو التغي ــوي ه التنم
شــحة  وخطــورة  البيئــي  والتدهــور  الطبيعــة 

ــي. اخملــزون املائ
بالنســبة لليمــن، التــي متتــاز مبوقــع جغــرايف 
ــاً  ــى البحــر األحمــر غرب ــد وهــام، وتطــل عل فري
والبحــر العربــي جنوبــاً، ويبلــغ طــول شــريطها 
علــى  وتشــرف  كــم،   )2500( إلــى  الســاحلي 
أهــم  مــن  يعــد  الــذي  املنــدب  بــاب  مضيــق 
املمــرات املائيــة يف العالــم، وبالرغــم مــن كل تلــك 

امليــزات فإنهــا ال تــزال تواجــه حتديــات جمــة 
يف مجــاالت متعــددة، منهــا حتديات 

نفــاد املــوارد املائيــة ومخاطــر 
اليمــن  تعــد  إذ  نضوبهــا، 

العالــم  دول  أفقــر  مــن 
يف امليــاه وفقــاً للتقاريــر 
يف  والدوليــة  احملليــة 

.2012 عــام 
أحــد  أشــار  وقــد 
ميــاه  قطــاع  تقاريــر 

الريــف إلــى أن )30%( 
املائيــة يف  األنظمــة  مــن 

اليمــن عاجــزة عــن تقــدمي 

ــاه  ــى نفــاد مصــادر املي ــل ذلــك إل خدماتهــا، وعل
ونــدرة  الكهربائــي  التيــار  إمــدادات  وانقطــاع 
ــج عــن  ــة، فنت ــات املائي ــة التشــغيلية للهيئ النفق
ذلــك إهمــال يف صيانــة العديــد مــن األنظمــة 
ــى حالــة طــوارئ  املائيــة وإصاحهــا، ممــا أدى إل
املائــي  النظــام  بقطــاع  يتعلــق  فيمــا  عامــة 
بأكملــه والصــرف الصحــي والنظافــة يف اليمــن. 
باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى منهــا تزايــد النمــو 
الســكاني واالضطرابــات األمنيــة واالقتصاديــة 
التــي تســببت يف زيــادة صعوبــة تقــدمي مختلــف 
املائيــة  -واخلدمــات  عــام  بشــكل  اخلدمــات 
فئــات  خملتلــف  خــاص-  بشــكل  والصحيــة 
اجملتمــع، فضــًا عــن الوضــع احلــرج -منــذ ســت 
ســنوات بســبب احلــرب وتداعياتهــا- الــذي أدى 
إلــى توقــف أغلــب خدمــات البنــى 
املناطــق،  أغلــب  يف  التحتيــة 
والصــرف  امليــاه  ومنهــا 

الصحــي.
اليمــن  وتعــد   
التــي  البلــدان  مــن 
يكــون منســوب امليــاه 
وهــي  متدنيــاً،  فيهــا 
مهــددة أيضــاً بكارثــة 
إذ ال توجــد  اجلفــاف؛ 
فیهــا أي أنهــار دائمــة، 
مناطقهــا  أغلــب  إن  بــل 

التضاريــس  هــو وعــورة  تواجــه حتديــاً صعبــاً 
ونــدرة امليــاه. غيــر أن ســكان اليمــن قــد عمــدوا 
هــذا  ملواجهــة  األمطــار  ميــاه  اســتخدام  إلــى 
ــار  ــع واألنه ــًا عــن الينابي التحــدي الصعــب بدي
ميــاه  علــى  كثيــرة  مناطــق  فتعتمــد  اجلاريــة، 
األمطــار التــي يتــم تخزينهــا يف بــرك )ســقايات( 
متفاوتــة. أحجــام  ذات  ســدود  أو  حواجــز  أو 
ومــن أشــهر الســدود ســد مــأرب التاريخــي 
ــر  ــم، ويف هــذا الصــدد أشــار أحــد تقاري والعظي
عــن  )اكــوا(  امليــاه  ملرافــق  العربيــة  اجلمعيــة 
الوضــع املائــي يف اليمــن إلــى أن هنــاك نحــو 
أكثــر مــن )100( منشــأة مــائیة تبلــغ ســعتها 
التخزينيــة مــا يقــارب )80( مليــون متــر مكعــب، 
ريــال،  يقــارب )16( مليــار  مــا  تكلفتهــا  وتبلــغ 
مكعــٍب  متــٍر  ألــَف   )80( ســعة  مبتوســط  أي 
 )16( تكلفــة  ومبتوســط  الواحــدة،  للمنشــأة 
مليــوَن ریاٍل مينــي وبتكلفــة )200( ريــال للمتــر 

الواحــد. املكعــب 
املائيــة  املنشــآت  تخــزن  الــذي  الوقــت  ويف 
البــرك والســدود ســنوياً مــا يقــارب مــن )60-50( 
مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه األمطــار فــإن طبيعــة 
ــات  ــن كمي ــف حتــد م مواســم األمطــار يف الصي
الســيول التــي تولدهــا، بســبب عــدم توفــر حواجز 
مائيــة تعمــل علــى خــزن ميــاه األمطــار ممــا يــؤدي 
إلــى احتجــاز معظــم ميــاه األمطــار يف التربــة 
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وعورة التضاريس وندرة املياه يف اليمن

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
احلصــول علــى ميــاه الشــرب يعد تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعام

الصــرف  ومرافــق  اآلمنــة 
الصحــي املائمــة حقــاً أساســياً جلميــع 
واحــداً  ولكــن   ، اليمنــي  أفــراد اجملتمــع 
فقــط مــن بــن عشــرات األشــخاص لديهــم 
امليــاه  إلــى  املباشــر  الوصــول  إمكانيــة 
يحتــاج  و  اليمــن،  يف  للشــرب  الصاحلــة 
حوالــي أكثــر مــن مليــون شــخص إلــى أحــد 
العاجلــة  اإلنســانية  املســاعدات  أشــكال 
ــاه والصــرف الصحــي  ــى املي للحصــول عل
األطفــال  ويشــكل  العامــة،  والنظافــة 
حوالــي 52% مــن ذلــك فهــو حــق مكــرس 
يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل وقــرارات األمم 
ــات جنيــف، حيــث يســهم  املتحــدة واتفاقي
الشــرب  مليــاه  التحتيــة  البنيــة  تدميــر 
العامــة  والنظافــة  الصحــي  والصــرف 
الســكاني  والنمــو  املــوارد  إدارة  وضعــف 
الســريع يف النقــص احلــاد املتزايد يف مياه 
الشــرب النقيــة واحلصــول علــى خدمــات 
الصــرف الصحــي، ومــع انتشــار وتزايــد 
عــدد الســكان وبالــذات الســكان النازحــن 
بســبب ظــروف احلــرب يف عــدة مناطــق 
يبقــى االســتثمار يف  جغرافيــة متباعــدة 
البنيــة التحتيــة املتمثلــة يف شــبكات امليــاه 
والتــي ال يرتبــط ســوى ثلــث ســكان اليمــن 
بهــا أمــراً ضروريــاً وحاســم للحفــاظ علــى 

صحــة األطفــال وكبــار الســن.
يف  الصحيــة  امليــاه  مشــاكل  وتســاهم   
مــن  الصحــي  العــبء  ارتفــاع  يف  اليمــن 
األمــراض  مــن   العديــد  تفشــي  خــال 
الفتاكــة املرتبطــة بامليــاه امللوثــة علــى نحــو 
ــد مــن  ــر، والتــي ميكــن أن تنقــل العدي كبي
والكوليــرا  اإلســهال  أهمهــا  األمــراض 
األطفــال  وشــلل  والتيفــود  والدوســنتاريا 
وأمــراض الفشــل الكلــوي حيــث وتشــير 
التقديــرات إلــى أن ميــاه الشــرب امللوثــة 
ــاة باإلســهال  ــة وف تســبب 000، 502 حال
كل عــام حيــث متثــل األمــراض املرتبطــة 
بــن  مــن  الصحــي  والصــرف  بامليــاه 
ــال  ــن األطف ــاة ب األســباب الرئيســية للوف

اخلامســة. ســن  دون 
التدخــات  بعــض  حتــدث  أن  وميكــن 
امليــاه  مخاطــر  مــن  للحــد  كبيــراً  فارقــاً 
علــى صحــة األنســان وبالــذات يف مناطــق 
النــزوح  ومناطــق  الســكانية  التجمعــات 
وذلــك مــن خــال تزويــد املواطنيــن بامليــاه 
وتركيــب  بالشــاحنات،  املنقولــة  النظيفــة 
نقــاط امليــاه وخزانــات امليــاه اجلماعيــة، 
ــب  ــع حقائ ــة، وتوزي ــاء مراحيــض طارئ وبن
مســتلزمات العنايــة والنظافــة الشــخصية، 
ــة. ــاه املنزلي ــور ملعاجلــة املي ــراص الكل وأق
ويعــد حتســن خدمــات امليــاه والصــرف 
واملرافــق  املنــازل  والنظافــة يف  الصحــي 
املرافــق  وبالــذات  اخملتلفــة  اخلدميــة 
الصحيــة أمــراً ذو أهميــة بالغــة لضمــان 
ــة  ــل مخاطــر اإلصاب ــة وتقلي جــودة الرعاي
بالعــدوى بــن أفــراد اجملتمــع واملرضــى 
بــن  وكذلــك  وأســرهم،  املراجعــن 
العاملــن الصحيــن واحلــد مــن الوفيــات 
مــن خــال احلصــول علــى امليــاه النظيفــة.
وللحفــاظ علــى الوصــول املتواصــل غيــر 
اســتمرار  وضمــان   ، للميــاه  املتقطــع 
احلصــول علــى ميــاه نظيفــة وأيضــا زيــادة 
الطلــب علــى امليــاه لغســل اليديــن الــذي 
ــن  ــر احلــد م ــر أفضــل وســيلة لتدابي يعتب
يتطلــب   19  - كوفيــد  جائحــة  انتشــار 
العمــل علــى  ذلــك مــن اجلهــات املعنيــة 
دعــم السياســات واالســتراتيجيات التــي 
األساســية  البنيــة  حتســن  علــى  تعمــل 
الصحــي يف  والصــرف  امليــاه  إلمــدادات 
النازحــن  ومخيمــات  واملــدارس  املــدن 
وعلــى مســتوى اجملتمــع واألســرة،  وتأهيــل 
والصــرف  للميــاه  التحتيــة  البنيــة  وبنــاء 
الصحــي وتقــدمي خدمــات حتليــة امليــاه 
والنظافــة العامــة األساســية، والعمــل علــى 
إمــدادات  جلعــل  مبتكــرة  حلــول  إيجــاد 
امليــاه الصاحلــة للشــرب أكثــر اســتدامة 
اجملتمــع  مســتوى  علــى  وذلــك  وفعاليــة، 
واألســرة واملؤسســات اخلدميــة اخملتلفــة.
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