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اإلدارة التقليدية للمياه
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الزراعية المدرجات الزراعيةالمدرجات
اآتفاء ذاتي عبر السنين...زراعة مطرية •

!سدود عمالقة •
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التقليدية السيلي الري أنظمة الري السيلي التقليديةأنظمة
أنظمة إدارية وأعراف مائية•

أولويات محددة وحقوق مياه مسجلة وعادلة لجميع المستفيدين•
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والصهاريج البرك والصهاريج  البرك
شريان الحياة في المرتفعات الجبلية•
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والغيول العيون والغيولالعيون
الستخدامات الشرب•

إدارة فريد ومتوارث عبر األجيالنموذج •
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للمياه متكاملة القديمة–إدارة صنعاء صنعاء القديمةإدارة متكاملة للمياه 

7



السبعينيات الحفر(منذ جيا ل الزراعتكن سع الت عل الديزلالتشجيع )دع )دعم الديزل– التشجيع على التوسع الزراعي -تكنولوجيا الحفر............(منذ السبعينيات

والحفرالعشوائي معدالت الحفر تزايد •
.

  المدرجات الزراعيةهجر •
نمو سكاني عالي•

ة ا الز ف االفق كالت ت ة ف ال ا ال ل تزا ال ا ت اال االعتماد المتزايد على المياه الجوفية وترك التوسع االفقي في الزراعة وب•

مقاومة للتصحر وجرف الرمالآاداة تقنيات حصاد االمطار 

المناخية التغيرات •

نة• د ال ال ف ال ن ا(ال االآث ناطق ال ال ا )خ
8

)خصوصا الى المناطق االآثر حرجا(الهجره من الريف الى المدينة •



االن النماذا  
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بالمياه؟ غنية اليمن هل اليمن غنية بالمياه؟هل
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هولندا المتوسط  

العالمي
سوريا مصراليمن



من السيئ إلى األسوأ/ الوضع الراهن

فجوة مائية متفاقمة •

هبوط المناسيب  •
)مترسنويا 8–4(

11 تلوث للمياه وتداخل مع مياه البحر•
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ة ف ف ل ة ف ماذا االن في مواجهة الجفاف وازمة ذ
اه المياهال
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باجراءات البدء بهاتم والعمل اتخاذها ..اتخاذها والعمل بهاتم البدء باجراءات
)الصندوق االجتماعي للتنمية(تاهيل المدرجات الزراعية •

للتصحر مقاومة آاداة ) على مستوى المنازل(حصاد االمطار تقنيات •

الرمالوجرف الرمالوجرف

تقينيات الري الحديث •

)Check Dams(تفعيل منظومة الري السيلي والبدء في تنفيذ الحواجز التحويلية •

المياهلدراسات• تعزتحلية لمدينة لمدينة تعزتحلية المياهلدراسات•

زحف الكثبان الرملية لمكافحة التصحر والجفاف واحزمة خضراء •
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وباستخدام المياه العادمة 



هاألطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الميا 
قانون المياه والئحتة التنفيذيةاصدار- ير ي و ي ون
االستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج االستثماري اصدار   –
العديد من األحواض المائية وإعداد خطط تنفيذية إلدارتها دراسة  –

وخاصة الحرج منها
مياه الشرب، معالجة مياه الصرف الصحي، مياه الريمواصفات  –

ات ا آةق تنظ ائ ال ال ناطق شأن ا ز ال ل مجلس الوزراء بشأن مناطق الحجر المائي، تنظيم حرآة قرارات–
الخ...الحفارات

المياهاالستراتيجية– لقطاع وتحديثها2005الوطنية م2008م يجي  ر يال ع  ي  ه 2005و ي م 2008م و
.....2040

م بشأن تنظيم وإدارة مياه 2011لعام  6وزير المياه والبيئة رقم قرار  –
األحواض

استراتيجية التغير المناخي –

15 الجفاف خاصة بإدارة حتى االن ال توجد استراتيجيات وخطط 



ة ا :تحت الدراسةال
دراسة مقترح انشاء مؤسسه وطنية لحفر اآلبار آمسئول وحيد عن •

امتالك واستيراد الحفارات

ناطق ال ن ا خ ا ال ال تش ة ل ا ال ناطق ال تط تطوير المناطق الساحلية وتشجيع الهجره اليها خصوصا من المناطق •

الحرجة بالمياه

فاف• ال ة كاف ية اتي ت ا ..............استراتيجية مكافحة الجفاف•
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