
  فصل إحصاءات البيئة

إنطالقًا من أهمية اإلحصاءات الخاصة بالبيئة وحرصًا من الجهاز المرآزي لإلحصاء على استمرارية إصدار 
 من الجهات المصدرية األخرى ذات العالقة بالبيئة التعاون تلك اإلحصاءات التي تصدر للسنة السابعة على التوالي ، فيؤمل

  . لتوسيع وإغناء هذا الفصل بالمزيد من البيانات والمعلومات البيئية االخرى معنا بتوفير البيانات المطلوبة
 في بعض فصول هذا الكتاب تفاديًا للتكرار مثل فصل التي وردت لبعض البيانات البيئية قد حرصنا إلى عدم التطرقو 

  :الفصل على مايلييحتوي هذا  .الخ ...المواصالت ، الصناعة ، اإلحصاءات السكانية ، الزراعة ، النقل 
ة ، يدرجة الحرارة ، الرطوبة النسب( م تتمثل بـ٢٠٠٤ لعام ةجداول تتضمن بيانات عن األرصاد الجوي" ٤"  عدد-١

، ة ألرصاد الجويلونشير هنا أنه لطلب الحصول على بيانات تفصيلية وشاملة ) . " األمطار ، سرعة واتجاه الرياح 
بيانات (" اض البحثية الرجوع إلى الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد  لألغرويمكن لمستخدمي تلك البيانات

  . )  المصدرمن لم تتوفر م٢٠٠٥عام 
   .م٢٠٠٥-٢٠٠٣لألعوام جداول عن األحداث الزلزالية المحلية واإلقليمية " ٣" عدد- ٢
 اجمالياتها  ، وآذا م٢٠٠٥ خالل عام ول عن المواد المستنفذة لطبقة األوزون والكمية المستهلكة منهااجد) ٢(  عدد - ٣

  .م في الجمهورية٢٠٠٥-٢٠٠٣خالل االعوام  
  .  جدول عن أنواع ومساحات األراضي المتدهورة والمستقرة في الجمهورية-٤
 في فروع المؤسسة م ٢٠٠٥-٢٠٠٣لألعوام الصرف الصحي خدمات المشترآين والمنتفعين من جدول عن عدد  – ٥

  .  الصحي العامة للمياه والصرف
  وعدد مقالب القمامةم ٢٠٠٥-٢٠٠٣لألعوام في مراآز المحافظات ) القمامة(آمية المخلفات الصلبة جدول عن  – ٦

  .فيها الرسمية 
 
 

Environment Statistics Chapter 
 

 
This chapter is the seventh issue of environment statistics in the statistical year-book . We 
hope the competent sources of environment would co-operate with us to enrich this chapter 
by furthur data and information. 
To avoid duplication some environmental data have not been included in this chapter as 
such had been mentioned  within other chapters such as  population , agriculture , transport 
and communiction and industry.  
This chapter contains the following :- 

1. Four tables contain data on weather conditions (temperature degrees,relative 
humidity,rainfalls and speed and direction of winds) for the year 2004. More 
detailed information on these phenomena could be obtained from the public 
board of meteorology and civil aviation . 

2. Three tables on domestic and foreign earthquake events wich took place in ٢٠٠3-
2005. 

3. Tow tables on substances that deplete the ozone layer and quantity of 
consumption for the year 200٥ and the years 200٣-200٥ in the rebuplic of yemen 
. 

4- table for type and areas of degraded,desert and stable lands in the republic of yemen. 
5- table for number of subscribers and benefiaciaries of sanitary sewer age  service in 
٢٠٠3-200٥. 

6- table for quantites of solid wastes (garbage) at urban areas of the governorates 
for ٢٠٠3-200٥ and number of garbage dumps. 



:Meteorology (Aأ) األحوال الجوية:
األدنى األعلى وحدة القياس

UnitMax.Min.

C46-2Temperatureدرجة الحرارة 

 8011Relative Humidity%الرطوبة النسبية 

357.90.2Rain Fallمليمتر mmآمية سقوط األمطار

33.74.7Wind Speedعقدة knotسرعة الرياح 

Deteriorating and Stable Lands (Bب) األراضي المتدهورة والمستقرة:
نسبة المساحة المساحة وحدة القياس

UnitArea%

507060811.13Water Erosion (W)هكتار Acre األراضي المتدهورة بفعل األنجرافات المائية 

5781891.27Wind Erosion (E)هكتار Acre األراضي المتدهورة بفعل األنجراف الريحي

370890.08Chemical Deterioration (Salinity)هكتار Acre االراضي المتدهورة آيميائيًا (تملح) 

127170.03Physical Deterioration (Crusting)هكتار Acre االراضي المتدهورة فيزيائيًا(تصلب القشرة األرضية) 

3891798585.44Unusable landهكتار Acre أراضي غير قابلة لألستخدام 

9336582.05Stable Landهكتار Acre أراضي مستقرة 

Other indicators for 2004 & 2005 (Cج) مؤشرات أخرى لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥م
وحدة القياس

Unit

 Domestic and Regional Registered Earthquake -242928051عدد ١count- اجمالي األحداث الزلزالية المحلية واإلقليمية المسجلة
Events Total

Domestic  Earthquake Events ـ22742088عدد countـ  أحداث زلزالية محلية (داخل الجمهورية)  .

 .Regional Earthquake Events ـ1224عدد countـ أحداث زلزالية إقليمية 

 Earthquake Events Outside            Regional ـ143693عدد countـ أحداث زلزالية خارج الحدود اإلقليمية 
Borders

Subscribers Number of Sewage Service -2189712539222عدد ٢count- المشترآين في خدمات الصرف الصحي(المجاري)

15327971777454Beneficiaries Number of Sewage Serviceفرد .inhabـ المنتفعين من خدمات الصرف الصحي

 Solid Waste Quantity (Garbage) grouped at the -116648212723743طن ٣ton- آمية المخلفات الصلبة (القمامة) المجمعة في مراآز محافظات الجمهورية
Governorate's Centers

أهم مؤشرات  إحصاءات البيئة 
Important Statistical Indicators Of Environment

Meteorology Indicators of 2004

Indicatorالمؤشر

مؤشرات األحوال الجوية لعام ٢٠٠٤م

مؤشرات األراضي المتدهورة
Deteriorating and Stable Land of 2002والمستقرة لعام ٢٠٠٢م

20042005



السدهحجهذمارإبالحديدهصعدهماربسقطرةسيئونالمكالتعزعدنصنعاء

Sana'aAdenTaizAL-MoklaSayounSocotraMaribSa'adaAL-HodeidahIbbDhmarHajjahSddah

.29.229.928.032.632.530.034.628.631.828.225.625.426.5Maxعظمى 

.2.021.08.418.79.918.813.22.418.82.51.013.08.8Miniصغرى 

16.526.018.725.321.824.423.219.626.117.014.117.516.4Mearمتوسط

.29.330.828.535.233.330.034.630.031.528.026.524.027.2Maxعظمى 

.1.020.410.615.86.018.28.82.019.55.00.010.68.0Miniصغرى 

16.025.618.724.721.624.622.515.526.017.314.317.316.8Mearمتوسط

.29.532.531.233.437.034.038.029.633.229.526.727.025.4Maxعظمى 

.2.014.48.2Mini-0.617.08.615.07.819.27.82.418.43.2صغرى 

17.326.420.525.724.925.925.718.127.018.715.220.017.1Mearمتوسط

.29.635.132.033.240.334.439.631.537.029.328.628.426.6Maxعظمى 

.9.024.014.621.217.222.517.09.023.411.08.014.69.8Miniصغرى 

18.929.021.928.529.728.429.720.630.119.817.321.016.8Mearمتوسط

.32.039.436.035.542.437.241.534.537.832.030.233.429.0Maxعظمى 

.8.524.514.623.016.024.323.812.024.810.58.016.411.6Miniصغرى 

21.831.224.829.731.030.333.623.131.321.319.524.421.4Mearمتوسط

.32.038.635.040.043.736.042.634.438.432.030.032.629.0Maxعظمى 

.10.827.116.625.019.525.225.211.425.310.47.516.415.2Miniصغرى 

22.532.525.130.933.529.734.924.031.821.219.525.221.8Mearمتوسط

السدهحجهذمارإبالحديدهصعدهماربسقطرةسيئونالمكالتعزعدنصنعاء

Sana'aAdenTaizAL-MoklaSayounSocotraMaribSa'adaAL-HodeidahIbbDhmarHajjahSddah

.33.245.735.036.646.034.243.235.538.731.630.529.027.8Maxعظمى 

.13.025.016.422.022.825.826.213.624.610.09.515.213.6Miniصغرى 

22.532.724.829.634.729.135.024.333.020.119.423.320.5Mearمتوسط

.32.040.534.036.645.636.042.634.639.231.030.430.427.8Maxعظمى 

.12.225.016.621.022.025.225.014.025.510.09.514.815.0Miniصغرى 

22.531.023.829.234.528.735.024.832.519.919.823.021.3Mearمتوسط

.32.038.032.433.341.835.241.037.037.629.528.531.628.0Maxعظمى 

.9.526.013.420.217.223.623.010.224.46.56.016.012.0Miniصغرى 

21.231.322.728.631.728.531.822.431.819.218.523.519.5Mearمتوسط

.26.636.030.433.737.634.835.029.036.227.924.528.025.8Maxعظمى 

.5.621.411.021.211.022.516.26.421.24.05.214.411.8Miniصغرى 

16.828.820.527.426.427.327.118.329.817.415.321.218.2Mearمتوسط

.27.032.229.033.634.032.933.827.633.228.024.826.424.0Maxعظمى 

.3.820.010.620.010.520.013.85.020.54.52.013.48.2Miniصغرى 

15.726.719.326.624.226.424.016.727.017.214.019.316.3Mearمتوسط

.27.431.028.034.732.129.534.027.431.527.423.623.624.0Maxعظمى 

.0.89.67.0Mini-1.019.02.3-1.619.47.418.03.619.35.0-صغرى 

14.626.418.525.721.225.221.015.026.216.713.217.418.0Mearمتوسط

* لم تتوفر بيانات ٢٠٠٥م من المصدر

Max. and Mini.are Absolute During the Month.

. Socotrs  :Represent Main and Sub-Main Readings  ـ
. Mareb - Sa'ada and Ibb :  From ( 6 to 18 ) at Local Time ـ
Source : Civil Aviation & Meteorology Authority .

Sana'a - Aden-Taiz-Mukala-Hodeida-Sayun : 24 Hours /day ـ
Meteorology working Hours:

العظمى والصغرى تعتبر المطلقه خالل الشهر

ـ صنعاء - عدن-تعز-المكال-الحديده-سيئون : العمل فيها ٢٤ ساعة متواصلة

* Not Available Data 2005 From Source

Table No. ( 1  )

مارس

إبريل 

مايو

April

May

Month

(Meteorology
Station) City

March

(  ١  ) : جدول رقم

يوليو

Main Meteorology Stations Temperature Degree (Centigrade)  by Months for 2004*

المدينة (محطة الرصد)

الشهر 

( ١ تابع  ) : Table No.( 1 con't )جدول رقم

Month

City (Station)

December

June

درجة الحرارة (C) في محطات الرصد الرئيسية بحسب األشهر لسنة ٢٠٠٤م *

يناير 

فبراير

January

February

Main Meteorology Stations Temperature Degree (Centigrade)  by Months for 2004*

المدينة (محطة الرصد) 

الشهر 

درجة الحرارة (C) في محطات الرصد الرئيسية بحسب األشهر لسنة ٢٠٠٤م *

يونيو

اغسطس

Novemberنوفمبر 

سبتمبر

October

July

August

September

المصدر : الهيئة العامه للطيران المدني واالرصاد .

ساعات العمل لمحطات الرصد :

ديسمبر

أآتوبر 

ـ سقطرة : تمثل القراءات الرئيسية والفرعية .
ـ مأرب - صعدة - اب : تمثل ساعات النهار من الساعة (٦ - ١٨) بالتوقيت المحلي . 



المدينة (محطة 
السدهحجهذمارإبالحديدهصعدهماربسقطرةسيئونالمكالتعزعدنصنعاءالرصد)

(Meteorology 
station) City  

Sana'aAdenTaizAL-moklaSayounSocotraMaribSa'adaAL-HodeidahIbbDhmarHajjahSddahMonthالشهر 

48687271576533497851428054Januaryيناير

35656462446521407848327547Februaryفبراير

37654668356516297834335834Marchمارس

58716477506830457653486952Aprilإبريل 

28644777416211237441224931Mayمايو

29594672305911267446244534Juneيونيو

43575274335716377263415847Julyيوليو

43576173355615367366416449Augustاغسطس

30676079336216347459275348Septemberسبتمبر

36646071437420347452314935Octoberأآتوبر 

39686068548026417851366649Novemberنوفمبر 

49657061587237567955427246Decemberديسمبر

المصدر : الهيئة العامه للطيران المدني واالرصاد .
*لم تتوفر بيانات ٢٠٠٥م من المصدر.

ـ صنعاء - عدن-تعز-المكال-الحديده-سيئون : العمل فيها ٢٤ ساعة متواصلة
ـ سقطرة : تمثل القراءات الرئيسية والفرعية .

ـ مأرب - صعدة - اب : تمثل ساعات النهار من الساعة (٦ - ١٨) بالتوقيت المحلي . 

Meteorology working Hours:

. Socotra  :Represent main and sub-main readings  ـ

ساعات العمل لمحطات الرصد :

المتوسط الشهري للرطوبة النسبية (%) في محطات الرصد الرئيسية لسنة  ٢٠٠٤م * 
Relative Humidity Monthly Average (%) in the Main Meterology Stations for 2004*

(  ٢  ) : Table No.( 2 )جدول رقم

* Not Available Data 2005From Source.
Source : Civil Aviation & Meteorology Authority .

.Mareb - Sa'ada and Ibb :  from 6 : 00 - 18:00 hrs. local time ـ

Sana'a - Aden-Taiz-Mukala-Hodeida-Sayun : 24 hours /day ـ



المدينة (محطة 
السدهحجهذمارإبالحديدهصعدهماربسقطرةسيئونالمكالتعزعدنصنعاءالرصد)

   (Meteorology station) 
City

Sana'aAdenTaizAL-moklaSayounSocotraMaribSa'adaAL-HodeidahIbbDhmarHajjahSddahMonthالشهر 

0.90.20.00.00.09.80.32.254.522.67.54.60.0Januaryيناير 

0.08.90.00.00.023.20.00.017.50.00.04.60.0Februaryفبراير

1.20.054.30.00.00.00.00.00.014.07.60.88.4Marchمارس

42.11.1159.80.019.20.022.424.63.6209.3109.869.261.2Aprilإبريل 

0.00.023.90.00.01.80.04.30.064.60.013.09.2Mayمايو

1.10.083.10.00.00.00.01.20.0107.517.914.430.0Juneيونيو

21.00.0106.80.90.90.07.241.82.3202.285.940.1193.1Julyيوليو

20.50.0114.90.58.11.00.013.22.1271.7110.194.198.7Augustاغسطس

0.024.0150.00.09.36.10.00.00.3117.20.09.213.5Septemberسبتمبر

17.20.051.00.05.0155.021.93.60.839.734.62.814.0Octoberأآتوبر 

7.60.00.00.00.0174.70.00.053.226.924.40.40.0Novemberنوفمبر 

0.05.50.29.00.0357.90.00.055.70.00.00.00.0Decemberديسمبر

111.639.7744.010.442.5729.551.890.9190.01075.7397.8253.2428.1Totalاالجمالي

المصدر : الهيئة العامه للطيران المدني واالرصاد .
Not Available Data 2005 From Source ** لم تتوفر بيانات ٢٠٠٥م من المصدر

آمية سقوط االمطار الشهرية ( بالملليمتر ) في محطات  الرصد الرئيسية لسنة ٢٠٠٤م *
Monthly Rainfall Quantity ( Millimeter ) in the Main  Meterology Stations for 2004*

Table No.( 3  ) ( ٣  ) : جدول رقم

Source : Civil Aviation & Meteorology Authority .



السدهحجهذمارإبالحديدهصعدهماربسقطرةسيئونالمكالتعزعدنصنعاء

Sana'aAdenTaizAL-moklaSayounSocotraMaribSa'adaAL-HodeidahIbbDhmarHajjahSddah
9.411.67.39.05.714.48.810.39.67.19.44.95.4Speedسرعه 
SWESSEENENESSSNWSWSDirectionاتجاه 
8.49.87.39.26.912.59.58.29.97.78.84.74.8Speedسرعه 
NESSENENENESSSSESWSDirectionاتجاه 
8.69.69.38.86.812.09.59.210.28.48.65.54.6Speedسرعه 
NESSENENENESSSSESWSDirectionاتجاه 
8.710.28.08.56.810.69.98.49.37.38.25.04.6Speedسرعه 
EESSESENENESSSSESWSDirectionاتجاه 
8.28.310.08.68.217.612.48.08.36.411.96.25.1Speedسرعه 
NESEWSNESWNENWSESWSDirectionاتجاه 
8.111.58.312.38.325.812.58.28.78.911.85.85.5Speedسرعه 
NESWNESWNSWNENWWESWSDirectionاتجاه 
8.510.99.08.69.629.212.88.37.67.010.25.35.3Speedسرعه 
NESWNWSENESWNESWWNWSWSDirectionاتجاه 
8.911.49.06.27.133.713.78.47.37.314.05.15.6Speedسرعه 
NESWNWEWSWNESWWESWSDirectionاتجاه 
8.38.68.09.06.818.713.47.97.45.512.96.33.8Speedسرعه 
NESENWSEESNENWSESWSDirectionاتجاه 
7.59.98.18.87.011.011.08.66.47.411.76.64.5Speedسرعه 
NEESSEENENEESSESWEDirectionاتجاه 
8.18.98.28.65.810.79.67.07.88.57.75.24.4Speedسرعه 
NESSEENENEESSESWSDirectionاتجاه 
9.210.87.410.15.813.09.47.98.37.67.75.94.9Speedسرعه 
NESSEENENESSSSESWSDirectionاتجاه 

Monthالشهر 

July

December

August

September

October

November

March

April

May

June

سبتمبر

أآتوبر 

نوفمبر 

ديسمبر

مايو

يونيو

يوليو

اغسطس

المتوسط الشهري لسرعة  الرياح ( عقدة ) واالتجاه السائد للرياح في المدن الرئيسية لسنة ٢٠٠٤م *

Monthly average of Wind Spead and Direction (Knot) of Main Cities of 2004*

يناير 

فبراير

المدينة (محطة الرصد)
      (Meteorology station) City

January

February

( ٤ ) : Table No.( 4 )جدول رقم

المصدر : الهيئة العامه للطيران المدني واالرصاد .

ساعات العمل لمحطات الرصد :
ـ صنعاء - عدن-تعز-المكال-الحديده-سيئون : العمل فيها ٢٤ ساعة متواصلة

ـ سقطرة : تمثل القراءات الرئيسية والفرعية .

Meteorology working Hours:

مارس

إبريل 

* لم تتوفر بيانات ٢٠٠٥م من المصدر

Sana'a - Aden-Taiz-Mukala-Hodeida-Sayun : 24 Hours / day ـ
. Socotrs  :Represent Main and Sub-Main Readings  ـ
. Marib - Sa'ada and Ibb :  From ( 6 to 18 ) at Local Time ـ
Source : Civil Aviation & Meteorology Authority .
* No Available of Data 2005 From Source

ـ مأرب - صعدة - اب : تمثل ساعات النهار من الساعة (٦ - ١٨) بالتوقيت المحلي . 

إختصار االتجاهات :
S جنوب     SE  جنوب شرقي
N شمال      SW جنوب غربي
E شرق      NE  شمال شرقي
W غرب     NW شمال غربي



اإلجماليديسمبرنوفمبرأآتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTOTAL

1558318384100202903521241341201891816

32220129730019610834116446184981272429

1371391252702951081411644522363344042805

2003

2004

.Source : National Seismological Observatory Centerالمصدر: المرآز الوطني للرصد الزلزالي في محافظة ذمار.

2005

MONTH                    الشهر

YEAR                       السنة

عدد االحداث الزلزالية المحلية واإلقليمية المسجله حسب األشهر خالل األعوام ٢٠٠٣-٢٠٠٥م 
Number of Registered Domestic and Regional  Earthquake Events by Months During 2003-2005

Table No.(5 )جدول رقم : (٥)



مجهولة المقدار

694289

عدد االحداث الزلزالية المحلية واإلقليمية المسجله بداللة القوه (بمقياس ريختر) لألعوام ٢٠٠٣-٢٠٠٥م

4411204

٥ فأآثر 

1816 132

٤ - ٥ 

118646435

٣ - ٤ ٢ - ٣ 

46
57

2805
76

82
2429

200524
585

YEAR   السنة 

2004
230

Source : National Seismological Observatory Center.المصدر: المرآز الوطني للرصد الزلزالي في محافظة ذمار.
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  Scale Cat أقل من (١)فئات القوه
١ - ٢ 

 Less than(1)
200323

71

(٦) : Table No.(6)جدول رقم

1123251-

Total  االجمالي
Bigger than 5Unknown Magnitude



منطقة الحدث 
 Event 
area

جبن + دمتالنادرة ( إب )القفر (إب)ذي السفال + العدينالبحر االحمرخليج عدن

الدن ( 
وصاب 

العالي - ذمار 
(

يافع + قعطبة 
+البيضاء + 

لودر
حجه + ذمار

الطويلة
حيس+ 

زبيد(الحديدة)
بيت الفقيه 
(الحديدة)

السخنة 
جنوب غرب صعدةمناخة(صنعاء)(الحديدة)

مدينة تعز
المكال ( 

المنطقة ريده (عمران)جبلة (إب)عدنالمحويتحضرموت )
اإلقليمية

خارج الحدود 
االجمالياإلقليمية

  السنة   
YearGulf Of AdenRed SeaDe- sofal +AL-OddainAL-Qafr 

(Ibb)
Al-Nadera 

(Ibb)
Goba + 
Daimt

Al-dn 
(Dhamar)

Yafee+Ca
taba+Al-

baida+Lod
ar

DhamarHaja  + Al-
Tawalla

Hais+Zabi
d (AL-

Hodidah)

Bit Al-
fakeh (AL-
Hodidah)

Al-
Soknah 

(AL-
Hodidah)

Manakha 
(Sana'a)Sada'aS.W. City 

of Taiz
AL-

Mokala
AL-

MahweitAdenGibla (Ibb)Ryeidah 
(Amran)

Regional 
area

Outside 
Regional 
Bordes

TOTAL

2003715325819356724725442141147-162112731816
2004121312875--4-199224117--6-5636----121432429
200514003525--8-220412014----3178----246932805

عدد االحداث الزلزالية المحلية واإلقليمية المسجله حسب منطقة الحدث خالل االعوام ٢٠٠٣-٢٠٠٥م
Number of Registered Domestic and Regional Earthquake Events by Event Area During 2003-2005

.Source : National Seismological Observatory Center in Dhamarالمصدر: المرآز الوطني للرصد الزلزالي في محافظة ذمار.

Table No.(7) جدول رقم : (٧)



(٨)  Table No (8)جدول رقم

المرذذات 
(البخاخات)

الرغاوي 
الـــــــزراعــــــــــة المذيباتإطفاء الحرائق(اإلسفنج)

االجمالي(التعقيم التربة)

AerosolFoam 
(sponge)Fire fighting الصيانة

Servicing
التصنيع

ManufucturingSolventSoil FumigationTotal

58C F C  -11ــ2.056ـ00فريون - ١١

643.3C F C  -12ــ61231.3ـ00فريون - ١٢

0C F C  -113ـ0ـــــفريون - ١١٣

0C F C  -114ـــــ-0فريون - ١١٤

15.4C F C  -115ــ15.40ـــفريون - ١١٥

 1264H C F C - 22ــ121450ـــفريون - ٢٢  

0H C F C  -141bـــــــفريون  - ١٤١  ب 

0.1Halon - 1211ــــ0.1ــهالون - ١٢١١

0Halon - 1301ــــ0.0ــهالون - ١٣٠١

0.1Methyl  Chloroformـ0.1ـــــميثيل آلورو فورم

63.363.3Methyl bromideــــــبروميد الميثيل

(-) Not Applicable

Refrigeration التثليج والتبريد

المواد المستنفدة لطبقه االوزون وآمية استهالآها  حسب قطاعات االستخدام  في الجمهورية (بالطن المتري) لعام  ٢٠٠٥م

آمية االستهالك حسب قطـــــاعــــات االســـتخدام 

CONSUMPTION QUANTITY  BY USAGE SECTORS

 The Depleted Ozone's Layer Substances and Consumption Quantity by Usage Sectors in the Republic  (Metric Tone) For  2005

SUBSTANCESالمواد

المصدر :  وحدة االوزون  -  الهيئه العامة لحماية البيئه
 (-) المادة ال تستخدم في هذا القطاع.

Source: National Ozone Unit/ Environment Protection Authority (EPA)



(٩) Table No (9)جدول رقم

200320042005YEARالسنة

47.057.958.0C F C  -11فريون - ١١

697.0672.8643.3C F C  -12فريون - ١٢

0.80.30.0C F C  -113فريون - ١١٣

0.00.00.0C F C  -114فريون - ١١٤

23.225.515.4C F C  -115فريون - ١١٥

 973.61140.01264H C F C - 22فريون - ٢٢  

0.00.00.0H C F C  -141bفريون  - ١٤١  ب 

0.50.20.1Halon - 1211هالون - ١٢١١

1.00.40.0Halon - 1301هالون - ١٣٠١

2.00.40.1Methyl  Chloroformميثيل آلورو فورم

83.070.063.3Methyl bromideبروميد الميثيل

المصدر :.  وحدة االوزون  -  الهيئه العامة لحماية البيئه

58.0
643.3

0.0
0.0

15.4
1264
0.0
0.1
0.0
0.1

63.3

Source : National Ozone Unit/ Environment Protection Authority ( EPA)

Consumption Quantity of Ozone's Layer Deplete 
Substances By Years

آمية اإلستهالك للمواد المستنفدة لطبقة األوزون بحسب األعوام

المواد المستنفدة لطبقة األوزون وآمية إستهالآها 

Ozone's Layer Deplete Substances and Quantity  Consumption  in the Republic (Metric Tone) For  2003-
2005

في الجمهورية   (بالطن المتري)  لألعوام ٢٠٠٣- ٢٠٠٥م 

 SUBSTANCES   المواد

cfc-11 فريون - ١١
١٢cfc-12 - فريون

cfc-113 فريون - ١١٣
cfc115  فريون - ١١٤

halon-1301  هالون - ١٣٠١
methyl chloroform ميثيل آلورو فورم

methyl bromide  بروميد الميثيل

cfc-115 فريون - ١١٥
cfc-22  فريون - ٢٢

hcfc-141b   فريون  - ١٤١  ب
halon-1211 هالون - ١٢١١

58.0

643.3

0.0 0.0 15.4

1264

0.0 0.1 0.0 0.1
63.3

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

الشكل رقم (١) : المواد المستنفذة لطبقة االوزون وآمية استهالآها لعام ٢٠٠٥م
Fig. No. (1) : Subtances that deplete the ozone layer & quantity consumption 2005

Metric toneطن متري



Table No (10) جدول رقم ( ١٠ )
المساحة (هكتار)
Area (Acre)

Water erosion (W), such as: 5,070,608 تدهور بفعل اإلنجرافات المائية منها :

1- Slight W 643,960  ١- تدهور مائي خفيف

2-Moderate W 1,846,813  ٢- تدهور مائي متوسط

3-Severe W 2,579,835  ٣- تدهور مائي شديد

Wind erosion (E) : 578,189 تدهور بفعل اإلنجراف الريحي منها :

1- Overblowing (E3) 475,246  ١- بفعل هبوب الرياح الشديدة

2- Sheet erosion (E0) 102,943  ٢- بفعل الرياح الخفيفة

Chemical deterioration (Salinity) 37,089 تدهور آيميائي (تملح)

Physical deterioration (Crusting) : 12,717 تدهور فيزيائي (تصلب القشرة األرضية)

Unusable land : 38,917,985 أراضي غير قابلة لإلستخدام ومنها :

1-Desert 4,856,897  ١- صحراء

2- Sand dunes 5,815,937  ٢- آثبان رملية 

3- Wetland 48,347  ٣-أراضي رطبة (سبخات)

4- Rocks 28,196,804  ٤- صخور

Stable Land: 933,658  اراضي مستقرة :

1-Stabilised naturally 272,154  ١- طبيعيًا

2-Stabilised by human conservation 661,504  ٢- بفعل اإلنسان (الصيانة)

Total  Area 45,550,246 المساحة االجمالية

المساحة (هكتار)
(Area (Acre

5,070,608 تدهور بفعل اإلنجرافات المائية 
water eroesio

578,189 in  تدهور بفعل اإلنجراف الريحي
37,089 rioration (تملح) تدهور آيميائي
12,717 تدهور فيزيائي (تصلب القشرة األر

38,917,985 land أراضي غير قابلة لإلستخدام
933,658 Stable land اراضي مستقرة 

المصدر : مشروع تدهور األراضي في الجمهورية اليمنية ٢٠٠٢م ، إدارة دراسات األراضي وإستعماالت المياه (أآساد) ومرآز بحوث الموارد 
الطبيعية المتجددة - الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي .

Source :Land Degradation Project in the Republic of Yemen. 2002 Soil and Water Use Division 
(ACSAD) and Renewable Natural Resources Research Center - AREA.

أنواع ومساحات األراضي المتدهورة والمتصحرة والمستقرة في الجمهورية 

Types and Areas of Deteiorated Desertified and Stable Lands in The Republic

Data (classification) البيان ( التصنيف)

الشكل رقم (٢) : أنواع ومساحات األراضي المتدهورة والمتصحرة والمستقرة في الجمهورية
Fig. No. (2) :Types and area of degraded, desertified and stable Lands

أراضي غير قابلة لإلستخدام 
 Unusable
wasteland؛ 
٣٨،٩١٧،٩٨٥

تدهور آيميائي (تملح) 
 Chemical

deterioration; 37,089

تدهور بفعل اإلنجراف 
الريحي  wind erosin؛ 

٥٧٨،١٨٩

تدهور فيزيائي (تصلب 
القشرة األرضية) 

 Physical
deterioration; 12,717

تدهور بفعل اإلنجرافات 
المائية water eroesio ؛ 

٥،٠٧٠،٦٠٨
 اراضي مستقرة 
Stable land؛ 



Inhab.العدد%Inhab.العدد%Inhab.العدد%Inhab.العدد%Inhab.العدد%Inhab.العدد%

3771119.094301619.646121324.1126397719.0930111219.6442849124.11sana'aصنعاء

* 6930035.077428333.927924031.2148510035.0751998133.9255468031.21Adenعدن*

2592213.122718012.412795011.0118145413.1219026012.4119565011.01Taizتعز 

2863214.492899213.243007611.8420042414.4920294413.2421053211.84AL-Hodiedahالحديده

Sayoun -Tarim------------سيئون - تريم

98484.98118355.40127085.00689364.98828455.40889565.00Ibbإب 

54532.7655902.5582173.24381712.76391302.55575193.24Damahrذمار

المكال-الشحر-
الغيل

116655.90151166.90186627.35816555.901058126.901306347.35Muklla-Shihr-AL-Ghail

24181.2227391.2527811.10169261.22191731.25194671.10Hajahحجه

Shibam------------شبام

26110.1728490.16AL-Mhweet--3730.174070.16--المحويت

Manakha------------مناخه

AL-Qaidah------------القاعده

50032.5350592.3159012.32350212.53354132.31413072.32Radaرداع

Zabid------------زبيد

AL-Mokha------------المخا

Bait AL-Faqeh------------بيت الفقيه

AL-Mansooria------------المنصورية

Bajil------------باجل

16360.8316400.7517450.69114520.83114800.75122150.69AL-baidaالبيضاء 

Khamer------------خمر 

 28280.16Sa'adah----4040.16----صعده

AL- Ghaidah------------الغيضة

Ataq------------عتق

Hareeb------------حريب

Al-dhalaِ------------الضالع

100870.66175000.98Yarim--14410.6625000.98--يريم

119490.78148260.83Amran--17070.7821180.83--عمران

 197588100218971100253922100138311610015327971001777454100Totalاالجمالي

Branchالفرع

Table No.( 11  )جدول رقم (  ١١  )

Data البيان
عدد المشترآين 

Subscribers No.

20042005

عدد المشترآين والمنتفعين من خدمات الصرف الصحي (المجاري)

في المؤسسة العامه للمياه والصرف الصحي بحسب الفروع للسنوات ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥م

Subscribers and Beneficiaries Number of Sewage Service
 in P.C.S.S. by branch for 2003 - 2005

2003

عدد المنتفعين (فرد)

Beneficiaries(inhab) No.

200320042005

المصدر : المؤسسة العامه للمياه والصرف الصحي وفروعها .
* الحوطه - أبين - طور الباحه - ردفان وحدات تابعة لفرع عدن لعام٢٠٠٣م.

 (-) التوجد خدمات للصرف الصحي في الفرع

Source : Public Corporation for Water and Sanitation .
* AL-Hotah - Abyan - Tor ALBahah - Radfan data (2003)  integrated with Aden .
(-) No sewage service in branch.



عدد مقالب القمامة الرسمية

Governorate 2005 2004 2003 المحافظة

Ibb 1 46096 39921 47165 إب

Abyan 1 12000 11520 11000 أبين

Sana'a City ـ (مشترك مع صنعاء) 332775 361585 453600 أمانة العاصمة

Al-Beida 1 83520 66840 42820 البيضاء

Taiz 1 142958 144261 123900 تعز

Al - Jawf 1 950 720 2500 الجوف

Hajjah 1 10437 7800 10361 حجة

Al-Hodeidah 1 156241 139439 105935 الحديدة

Hadramout 
(Muklla+ Sayoun) 2 79546 28027 59263 حضرموت (المكال 

سيئون ) +

Dhamar 1 39225 24915 17870 ذمار

Shabwah 1 10095 10013 14510 شبوة

Sa'adah 1 15216 14300 20000 صعده

Sana'a ١ 30000 40070 43780 صنعاء 

Aden 1 204970 206564 120268 عدن

Laheg 6673 -(مشترك مع عدن) 4800 2924 لحج

Mareb 1 16470 12720 8370 مأرب

Al-Mahweet 1 17540 12214 6977 المحويت

Al-Mahrah 1 18500 16616 2160 المهره

Amran (مشترك مع صنعاء) 16356 ـ 9228 5782 عمران

Al-Daleh 1 20806 14929 5510 الضالع

Rymeh 1 12000 ... ... ريمه 

Total 19 1272374 1166482 1104695 االجمالي

المصدر : وزارة االشغال العامة والطرق (االدارة العامة لألصحاح البيئي)

No. of official dumps

Source :Ministry of Works and Road (Gen.Direc.of Environmental Hygenic)

(...) ال تتوفر بيانات 
(-) التوجد مقالب رسمية في المحافظة .

ـ يتم التخلص من القمامة في المقالب من خالل الدفن .
(-) Official Dumps in the Govnt. Not available.
 Garbages are Being Buried at Dumps ـ

 (...) Unavailable Data

آمية المخلفات الصلبة (القمامة) في مراآز المحافظات

Solid Wastes Quantity (Garbage) at the Governorate's 
Centers and wastes Official Dumps Number For 2003-2005

آمية المخلفات الصلبة في مرآز المحافظة  (طن)

  وعدد مقالب القمامة الرسمية للسنوات ٢٠٠٣-٢٠٠٥

Table No: ( 12جدول رقم ( ١٢ ) )

Dataالبيان solid wastes Quantity in governorate's centers 
(ton)




