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الصعد  مختلف  على  مركبة  أزمات  اليوم  اليمن  يواجه 
الخدمات  أزمة  ومنها  واالنسانية  واالجتماعية  االقتصادية 
النظام  إن  والتعليم.  والمياه  الصحة  في  االساسية  االجتماعية 
الصحي ما يزال يعاني من االنهاك الشديد فحوالي 49% من 
واتسع  كليًا)1(.  متوقفة  أو  جزئيًا  تعمل  إما  الصحية  المرافق 
انتشار وباء الكوليرا من جديد خالل شهري مارس وأبريل من 
عام 2019. وفي قطاع المياه، بات أكثر من 55% من السكان 
المياه  مصادر  إلى  الوصول  يستطيعون  ال  مديرية   197 في 
المحسنة)2(. وغالبًا ما يتحمل االطفال والنساء أعباء جلب المياه 

إلى المنزل من مسافات طويلة. 
أي   – طفل  مليون   4.7 حوالي  فإن  العام،  التعليم  في  أما 
81% من الطالب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار 
تعليمهم)2(. وهناك حوالي 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي، 
ويعتبر  المدرسة)2(.  سن  في  األطفال  ربع  من  أكثر  يمثلون 
نفقات  وشحة  الدولة،  موظفي  مرتبات  غياب  أو  انتظام  عدم 
االجتماعية  الخدمات  مرافق  في  المادية  التشغيل، واالضرار 
قطاعات  أداء  تقوض  التي  المخاطر  أبرز  ضمن  االساسية 

الخدمات االجتماعية االساسية. 
ورغم الظروف الحرجة في البالد، إال أن خطة االستجابة 
االنسانية لليمن 2019 لم تتلق سوى 1.17 مليار دوالر حتى 
التمويلية  المتطلبات  من   %27.9 شكلت   ،2019 يونيو   20
المتاح  التمويل  إجمالي  االنسانية)3(. وغطى  االستجابة  لخطة 
من  فقط   %27.4 االساسية  االجتماعية  الخدمات  لقطاعات 
حشد  وبدون  القطاعات)3(.  لهذه  التمويلية  المتطلبات  إجمالي 
مزيدًا من الدعم، فإن ماليين اليمنيين سيظلون عرضة لمخاطر 

وتبعات األزمة االنسانية المأساوية التي تعصف بالبالد.

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                

ســعر الصرف الموازي
في نهاية مايو 2019. 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية          
عام 2019*.  

 90 % من السكان يفتقرون إلى 
الكهرباء من الشبكة العامة.**

* منظمات األمم المتحدة.
** البنك  الدولي، يونيو 2016.

الخسائر التراكمية في الناتج 
المحلي االجمالي 2018-2015 *.

معدل التضخم التراكمي في ديسمبر 
2018 مقارنة بديسمبر 2014

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2018

نسبـة االكتفاء الذاتي من القمح 
عام 2017.

ريال/دوالر550

مليون شخص24.1

مليار دوالر49.8

المصادر:مليون شخص24.3

 % 46.1 

 % 110.4 

%2.8

أواًل: واقع اخلدمات االجتماعية االساسية:

1.1 النظام الصحي.

1.2 املياه والصرف الصحي.

1.3 التعليم.

ثانياً : الفجوة التمويلية 2019.

ثالثاً : األولويات.

الواقع ... الفجوة التمويلية ... األولويات
في هذا اإلصدار: 

: واقع اخلدمات االجتماعية االساسية:
ً
أوال

والمياه  والصحة  التعليم  في  االساسية  االجتماعية  الخدمات  قطاعات  إن 
لتزويد االنسان  الكبيرة من ارتباطها باإلنسان فهي أساسية  تكتسب أهميتها 
والدخل  اإلنتاجية  رفع  وبالتالي،  وصحية.  مديدة  بحياة  والتمتع  بالمعرفة 

وزيادة فرص تحقيق الرفاه للسكان. 

مساهمة  نسبة  تراجع  إلى  القومية  الحسابات  تقديرات  تشير  ذلك،  ومع 
القطاع العام في مجال الصحة والتعليم والمياه إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
2017 مقارنة بما كان عليه عام 2014 )الجدول 1()4(. متأثرًا ضمن  عام 
عوامل أخرى باألضرار المادية التي لحقت بالمرافق العامة وغياب أو عدم 
انتظام مرتبات موظفي الدولة وشحة نفقات التشغيل )إن وجدت( في العديد 
من مناطق البالد. وفي المقابل، واصل القطاع الخاص دوره الهام في تقديم 
يمتلك  الخاص  القطاع  كان  لقد  للمواطنين.  والمياه  والصحة  التعليم  خدمات 
899 مدرسة في التعليم العام من أصل16,730  مدرسة عام 2016. ولديه 
أصل  من  طالب   83,177 تستوعب  العالي  التعليم  في  وكلية  جامعة   101
310,340 طالب عام 2014.)5( وكان القطاع الخاص يمتلك أكثر من %60 
من المرافق الصحية في البالد عام 2014.)6( ورغم تداعيات الحرب الجارية 
مقاومة  أكثر  الخاص  القطاع  أن  إال  معًا،  والخاص  العام  القطاعين  على 

للصدمات وأعلى قدرة على التكيف مع األزمات والمتغيرات. 

إن ارتفاع تكاليف وأسعار الخدمات االجتماعية االساسية - وبالذات التي 
الذين  المحدود والفقراء  الدخل  الخاص - ُتصعب على ذوي  القطاع  يقدمها 
يشكلون السواد األكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل 
تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم. فمثاًل، ارتفع الرقم 
القياسي لألسعار )التضخم التراكمي( في الصحة والخدمات الصحية بحوالي 
109% وفي التعليم ومستلزماته 59.8% في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 

2014 )الجدول 2(.)7(
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1-1 النظام الصحي:

2017***2016***2015***2014***2013***2012**2011*2010البيان / العام

0.50.60.60.70.70.90.70.6الصحة )عام(

3.32.94.33.54.15.23.93.8التعليم )عام(

0.80.80.90.80.81.01.01.0املياه والكهرباء:

0.50.60.70.50.60.70.70.7         - قطــاع عام

0.30.20.20.20.20.30.30.3         - قطــاع خاص

معدل التغري%يناير 2019ديسمرب 2014البند
150.2273.6682.2املياه املعدنية واملشروبات الغري كحولية

107.9124.315.2شرائح املياه

197.7413.11109.0الصحة واخلدمات الصحية

145.5232.4459.8التعليم ومستلزماته

اجلدول)1(: مسامهة اخلدمات االجتماعية االساسية يف الناتج املحلي اإلمجايل باألسعار اجلارية %

اجلدول)2(: الرقم القياسي ألسعار املستهلك يف اخلدمات االجتماعية االساسية

* فعلي اولي،   ** تقديري، *** توقعات الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، احلسابات القومية، 2017.

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة االرقام القياسية، يناير 2018.

وفيما يلي مزيد من التفصيل حول التطورات في كل من النظام الصحي، والمياه واالصحاح البيئي، والتعليم:

ارتفع عدد االشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في 
ديسمبر 2018. بمعدل زيادة 134.5%)2(. وتؤكد نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية أن النظام الصحي ما يزال يعاني من اإلنهاك 
الشديد، فمن أصل 4,974 مرفق صحي تم تقييمها كان 51% فقط من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة عام 2018 بينما النسبة المتبقية 
كانت إما تعمل جزئيًا )35%( أو متوقفة كليًا )14%(، متأثرة باألضرار المادية، ونقص العاملين الصحيين واألدوية والمعدات، وشحة أو 
غياب نفقات التشغيل )الشكل 1(. وهناك تفاوت كبير في مستويات تشغيل المرافق الصحية بين المحافظات حيث ٌسجلت أعلى نسبة للمرافق 

الصحية التي تعمل بطاقتها الكاملة في محافظة ريمة بينما كانت أقل نسبة في محافظة الجوف )الشكل1(. 

النسبة املئوية للمراكز الصحيةتعمل بشكل جزئي أو ال تعملتعمل كلياً 
اليت تعمل بشكل كلي حبسب النوع

مستشفيات
عامة

مستشفيات
ريفية

مراكز
صحية

تعمل بشكل
كلي

تعمل جزئياً 

ال تعمل
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الشكل)1(: حالة املرافق الصحية

املصدر: نظام مراقبة توافر املوارد الصحية، 2018

تغطية  تراجعت  الصحية حيث  الخدمات  إيصال بعض  القصور في  إلى   2018 لعام  الصحية  الموارد  توفر  نظام مراقبة  نتائج  وأشارت 
التحصين بنسبة 20-30 %، مما يجعل االطفال اليمنيين عرضة لألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات)1(. وكان 20% فقط من المرافق 
الصحية تقدم الرعاية الصحية المتكاملة لألم والطفل. وكذلك، كان أقل من 40% من المرافق الصحية الثانوية توفر خدمات لمعالجة األمراض 
غير المعدية أو الصحة النفسية)1(. وتواجه شريحة الفقراء - التي تمثل السواد األكبر من السكان – صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية 
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العاملون � القطاع الصحي (أطباء+املمرضة+القابلة) لكل 10000 من السكان

5.7 6.8 6.6 7 7.1 7.2 7.7 7 7.8 8.9 8.6 10.2 10.7
14 13.6 14.4

18.6 19.8
21.8 23.2 23.4 25.8

وفقاً  ملعايري اللجنة الدائمة بني الوكاالت، فإن معدل العاملني � قطاع الصحة لكل 10000 من السكان يبلغ 22  

الشكل)2(: كثافة العاملني يف جمال الصحة لكل 10000 نسمة

األمهات والرضع من بني أكثر الفئات ضعفا يف اليمن

كل ساعتني

أم + ستة أطفال حديثي الوالدة
ميوتون يف اليمن

بسبب مضاعفات أثناء احلمل أو الوالدة

الخاصة،  الصحية  المرافق  لخدمات  العالية  التكلفة  ظل  في  خاصة 
وفي  الصحية،  المرافق  في  تتم  10 والدات  كل  من  فقط   3 واصبح 
التعقيدات  الوالدة بسبب  اطفال حديثي  امرأة و6  كل ساعتين تموت 
أثناء الحمل والوالدة)8(. وهذا يزيد الضغط على الشركاء في المجال 

اإلنساني لسد الفجوة العميقة في الوضع الصحي. 

ورغم أن النظام الصحي يعاني عجزًا مزمنًا في الكوادر الصحية، 
فقد تفاقمت مؤخرًا هذه القضية أكثر وأكثر حيث توجد شحة شديدة في 
العاملين المتخصصين في مستشفيات المديريات ومستشفيات الدرجة 
العامين،  األطباء  إلى  تفتقر  الصحية  المرافق  من   %53 فـ  الثالثة: 
وبوجه  االخصائيين.  إلى  العاملة  المستشفيات  من   %45 تفتقر  كما 
عام، هناك 10 عاملين صحيين في المتوسط لكل 10,000 شخص 
أوقات  األقل في  22 عامل صحي على  توفر  ينبغي  بينما  اليمن  في 

األزمات اإلنسانية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية)1(. أي أن معدل كثافة العاملين الصحيين على المستوى الوطني يغطى 45% فقط من 
الحد األدنى المطلوب. وحسب المحافظات، كان معدل كثافة العاملين الصحيين في كافة المحافظات اليمنية دون معايير منظمة الصحة العالمية 
باستثناء المهرة وعدن وسقطرى )الشكل 2(. وتتمثل أبرز العوامل المستجدة المحركة ألزمة العاملين الصحيين في: مغادرة كثير من الكفاءات 
الصحية العالية إلى خارج اليمن، والنزوح الداخلي. وكذلك، أزمة مرتبات جزء كبير من العاملين الصحيين التي امتدت ألكثر من عامين قبل 

أن ُيستـأنف دفعها منذ يناير 2019 في كافة المناطق. 

لقد تسارعت وتيرة انهيار النظام الصحي الهش أصاًل نتيجة للصدمة المزدوجة التي تلقاها في جانبي العرض والطلب على الخدمة الصحية، 
الصراع والحرب  لمعالجة مصابي  الصحية  الخدمات  الطلب على  تنامي ضغوط  الصحية مع  للمرافق  التشغيلية  الطاقة  تدني  تزامن  حيث 
ومرضى األوبئة وعلى رأسها الكوليرا التي استمرت موجاتها في الظهور من وقت آلخر. فمنذ تفشي الموجة الثانية من وباء الكوليرا في 27 
أبريل 2017 حتى 30 أبريل 2019، بلغ العدد التراكمي لحاالت الكوليرا المشتبه بها 1,674,680 حالة بما فيها 3,288 حالة وفاة مرتبطة 

بالوباء )بمعدل إماتة 0.20%(. وشكل األطفال تحت سن 5 سنوات ما يقارب الثلث )28.5%( من إجمالي الحاالت المشتبهة)9(.

وخالل الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 أبريل 2019، ٌسجلت قرابة 284,905 حالة مشتبه اصابتها بالكوليرا و568 حالة وفاة مرتبطة 
3(  تصاعد منحنى  البالد)9(. ويظهر )الشكل  333 مديرية في  311 مديرية من أصل  الوباء في  إماتة 0.20%(. وانتشر  بالوباء )بمعدل 
الحاالت المشتبه اصابتها بالكوليرا بصورة ملحوظة خالل شهر مارس والنصف األول من شهر أبريل 2019 لكنه انحدر فيما بعد)10(. وقد 
يكون من السابق ألوانه الجزم باستمرار االتجاه التنازلي. ويرجح أن تعزى الموجة األخيرة لوباء الكوليرا إلى وصول موسم األمطار، وشحة 
المرافق  الزراعة، وغياب الصيانة لنظم الصرف الصحي، وعدم كفاية  المعالجة في  النظيفة، واستخدام مياه الصرف الصحي غير  المياه 

الصحية، فضاًل عن ضعف الوعي الصحي، والنزوح من وإلى المناطق التي ينتشر فيها الوباء  بكثافة.  

ولعبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف دورًا اساسيًا في مكافحة الوباء من خالل التكامل بين حمالت التطعيم الفموي وأنشطة 
المياه واالصحاح البيئي والتوعية الصحية.

Source: UNICEF, Yemen: Parenting in a war zone 14/, crossroads at childbirth.      
https://www.unicef.org/yemen/YEM_resources_parentinginwar_en.pdf

املصدر: نظام مراقبة توافر املوارد الصحية، 2018
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إن الماء هو أساس الحياة، لكن البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي ظلت متواضعة على مدى العقود الماضية. فوفقًا لنتائج المسح 
الوطني لرصد الحماية االجتماعية 2012-2013، كان نحو 29% فقط من األسر تتوفر لديهم حنفية موصلة إلى داخل المسكن. وبلغت هذه 
النسبة 48% في المناطق الحضرية مقابل 23% في المناطق الريفية. وال تستطيع 14-40 % من االسر ان تحصل على مصادر مياه شرب 
محسنة. وبالتوازي، كانت 52.5% من االسر تستخدم مرافق صرف صحي محسنة في عموم البالد، وتنخفض هذه النسبة في المناطق الريفية 

إلى 39.4% فقط. وتضطر 23% من االسر إلى المشي على االقدام أكثر من 30 دقيقة للوصول إلى المياه وجلهم في المناطق الريفية)11(. 

ومما ال شك فيه أن الوضع اليوم بات أسوء بكثير مما كان عليه باألمس حيث قدرت وثيقة االحتياجات االنسانية لليمن 2019 الصادرة في 
ديسمبر 2018 أن 17.8 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة لتلبية احتياجاتهم من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية – يشكلون 

58.4% من السكان –  منهم 12.6 مليون شخص حاجتهم ماسة)2(. 

وتشير التقديرات إلى أن 167 مديرية من أصل 333 مديرية في اليمن بحاجة إلى الدعم في مجال الصرف الصحي. ويقدر أن أكثر من 
55% من السكان في 197 مديرية ال يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه المحسنة عام 2019. وفي مناطق واسعة من البالد ال تعمل 
شبكات المياه العامة إال جزئيًا. وغالبًا ما يتحمل األطفال والنساء أعباء نقل المياه إلى منازلهم حيث أفادت %60 من االسر أنها تقضي أكثر 

من 30 دقيقة في جلب المياه)2(.     

ومقارنة بالدول التي توفرت بياناتها في المنطقة، كانت 54.1% فقط من األسر اليمنية تستخدم مصدر مياه شرب محسن عام 2016)13(، 
بينما تصل هذه النسبة إلى 100% في بعض دول المنطقة )الشكل 4()13(. 

Source: 1. WHO, Situation report-Yemen conflict, March 2019. 
 2. WHO EMRO | Outbreak update - Cholera in Yemen, 19 May 2019:
  http://www.emro.who.int/pdf/pandemic-epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen-27-may-2019.pdf?ua=1
 3. Health Cluster Yemen, Health cluster bulletin, April 2019.

Source: 
              WHO, World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, Geneva, 2019. 
              WFP and et al, Emergency Food Security and Nutrition Assessment-December 2016, June 2017.
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الشكل)3(: املنحىن الوبائي من 1 يناير 2019 إىل 19 مايو 2019

الشكل)4(: نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه شرب مدارة بأمان )%( عام 2015 ، وبيانات اليمن لعام 2016

2-1 املياه والصرف الصحي:

املياه، الصرف
 الصحي والنظافة 

 167  مديرية حباجة ماسة إىل 
الدعم يف جمال الصرف الصحي

يف 197 مديرية ال يستطيع أكثر من

55% من السكان الوصول إىل أي 
مصدر للمياه املحسنة.
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القوة  التشغيل والوقود والكهرباء، وارتفاع االسعار وتدهور  المياه في غياب/شحة نفقات  إلى  التي تعيق الوصول  العوامل  وتتمثل أبرز 
الشرائية، وبالتالي، عدم قدرة المستهلكين على تحمل تكلفة المياه ومستلزمات النظافة. إضافة إلى األضرار المادية في البنية التحتية للمياه 
الناجمة عن الصراع واالعاصير. وكذلك، أزمة النازحين داخليًا في المناطق الحضرية التي تزيد ضغط الطلب على الخدمات المحدودية 
أصال. األمر الذي يحرم المواطنين خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود من حقهم في الوصول إلى المياه النظيفة، ويجعلهم أكثر عرضة 
لإلصابة بأمراض االسهاالت المعوية، وبالتالي، تدهور الحالة التغذوية للمصابين، وتعرضهم في بعض الحاالت للوفاة. وتعد اليمن من الدول 
التي يرتفع فيها معدل الوفيات الناجم عن خدمات المياه والصرف الصحي غير اآلمنة ونقص النظافة الذي بلغ 10.2 حالة وفاه لكل 100,000 

من السكان عام 2016، وبذلك، جاء اليمن في هذا المؤشر ضمن أسوء 6 دول من أصل 21 دولة في إقليم شرق المتوسط )الشكل 5()13(.
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الشكل)5(: معدل الوفيات الناجم عن التعرض خلدمات املياه واالصحاح البيئي غري اآلمنة )لكل 100,000 من السكان(، 2016

الشكل)6(: وضع راتب املعلم

Source:  WHO, World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals, Geneva, 2019.
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/106659789241565585-/272596/eng.pdf

اليمنيين حياة  إلى حياة أفضل لماليين األطفال  للوصول  الطرق  أقرب  باعتباره  التعليم  الحق في  النظر عن ظروفه  إن لكل طفل بغض 
ذات فقر أقل، وصحة أفضل، وقدرة أكبر على بناء مستقبلهم بأيديهم. فبقاء األطفال في المدرسة يجعلهم أقل عرضة لمخاطر عمالة األطفال 
والزواج المبكر واالنخراط في الصراع. وتمتلك المدرسة القدرة على رفع الوعي بمهارات تجنب األلغام األرضية والممارسات الصحية 
الجيدة. وكذا، تشكيل اتجاهات الشباب الداعمة للسالم من خالل تعليمهم قيم االحترام والتسامح. ويعد االهتمام بالتعليم أثناء الحرب بمثابة 

استثمار طويل األجل تجنى ثماره في أوقات بناء السالم وإعادة االعمار.

ومع ذلك، فإن 4.7 مليون طفل في التعليم االساسي والثانوي – أي 81% من إجمالي الطالب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار 
تعليمهم، ويتوزعون بواقع 44.7% فتيات و55.3% أوالد. وضمن الطالب المحتاجين للمساعدة، هناك 3.7 مليون طفل في حاجة ماسة 

للمساعدة التعليمية)2(.

ويواجه قطاع التعليم العديد من التحديات والمعوقات الناجمة عن االضرار المادية في مرافق التعليم والنزوح القسري واألزمات االقتصادية 
الحادة وبالذات أزمة المرتبات التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية في البالد حيث تركت حوالي 51% من المعلمين في 11 
محافظة دون مرتبات ألكثر من عامين. وبالتالي، أثرت بشدة على حوالي 64% من إجمالي المدارس و79% من إجمالي الطالب في البالد)2(. 
وساهمت في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة نتيجة لما يترتب عليها من عدم انتظام دوام المعلمين وخسارة شهور من العام الدراسي 

من دون تعليم، وتدريس المنهج الدراسي جزئيًا فقط، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين. 

وللتخفيف من حدة أزمة المرتبات، نفذت منظمة اليونيسف في شهر مايو 2019 الدفعة الثانية من مشروع الحوافز النقدية الطارئة للكوادر 
التعليمية بما يعادل 50 دوالر للموظف حيث يستهدف هذا المشروع 135,359 من الكوادر التعليمية في المدارس في 175 مديرية موزعة 

على 11 محافظة)9(. وهذه المبالغ ال تعتبر بديال عن المرتبات وإنما بمثابة حافز لتفادي تعطل العملية التعليمية.

3-1 التعليم:

املصدر: قطاع التعليم، نوفمرب 2018
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إن الصراعات والحروب تترك آثارًا خطيرة على البنية 
البلدان  في  المدارس  تتعرض  ما  فكثيرًا  للتعليم.  التحتية 
المتأثرة بالصراع للتدمير وتستخدم بمثابة ثكنات للمسلحين 
وإيواء النازحين. وفي هذا السياق، بلغ عدد المدارس المتأثرة 
في 15 محافظة ما يقرب من 2000 مدرسة أصبحت غير 
 )%15( الكلي  للتدمير  تعرضها  نتيجة  لالستخدام  صالحة 
 ،)%1( للمسلحين  ثكنات  استخدامها   ،)%16( الجزئي  أو 
وقوعها في الخطوط األمامية للقتال )20%(، واستخدامها 
إليواء النازحين داخليًا )48%()2(. األمر الذي يصعب خلق 

فضاءات آمنة للتعلم ويعيق وصول األطفال إلى التعليم. 

عرضة  أكثر  بالصراع  المتأثرة  البلدان  أطفال  ويعد 
مليون   2 حوالي  هناك  بالدنا،  وفي  التعليم.  من  للتسرب 
في  األطفال  ربع  أكثر من  يمثلون  المدرسة،  طفل خارج 
نازحين  طفل  مليون   1.71 حوالي  ويوجد  المدرسة.  سن 

داخليًا، فضاًل عن وجود أكثر من 40,000 طالب تركوا منازلهم بسبب الكوارث الطبيعية لالعاصير والفيضانات في محافظات حضرموت 
والمهرة وسقطرى محتاجين إلى المساعدة التعليمية)2(. واطفال األسر التي تركت منازلها معرضون بشكل خاص لخطر التسرب من التعليم 
متأثرين بفقدان المستندات المدنية وسبل العيش حيث تعجز األسر في الغالب عن تحمل تكاليف المعيشة ونفقات التعليم. مما يستلزم توفير الدعم 

الالزم لمساعدة هؤالء االطفال على مواصلة تعليمهم.

بلغت المتطلبات التمويلية لخطة االستجابة االنسانية لليمن 2019 حوالي 4.2 مليار دوالر. وبحلول نهاية النصف األول )20 يونيو( من عام 
2019، تلقت خطة االستجابة االنسانية 1.17 مليار دوالر من أصل 2.6 مليار دوالر تم التعهد بها في فبراير 2019، أي 45% من إجمالي 
التعهدات و%27.9 من المتطلبات التمويلية لخطة االستجابة االنسانية)3(. مما يستدعي التسريع ليس فقط بإتاحة المبالغ المتعهد بها ولكن أيضًا 

حشد مزيد من دعم المانحين لتخفيف األزمة االنسانية األسوأ على مستوى العالم. 

وغطى إجمالي التمويل المتاح لقطاعات الخدمات االجتماعية االساسية )في الصحة والمياه واالصحاح البيئي والتعليم( حوالي 27.4% فقط 
من إجمالي المتطلبات التمويلية لهذه القطاعات. وتفاوت مستوى التمويل من قطاع إلى آخر، فحتى 20 يونيو 2019، بلغ التمويل المتاح لقطاع 
الصحة في خطة االستجابة االنسانية 119.4 مليون دوالر، غطى 19% فقط من متطلباته التمويلية البالغة 627.2 مليون دوالر، أي أن الفجوة 
التمويلية الزالت كبيرة وتبلغ 507.8 مليون دوالر. وبالتوازي، بلغ التمويل المتاح لقطاع المياه واالصحاح البيئي 85.7 مليون دوالر، غطى 

30% من متطلباته التمويلية البالغة 285.5 مليون دوالر، وما يزال هناك فجوة تمويلية قدرها 199.8 مليون دوالر)3(. 

ويظهر الشكل )8( أن التمويل المتاح لقطاع التعليم بلغ 73.4 مليون دوالر، غطى 69.6% من متطلباته التمويلية البالغة 105.4 مليون 
دوالر، أي أن الفجوة التمويلية 32 مليون دوالر حتى 20 يونيو 2019. ورغم ارتفاع نسبة تغطية المتطلبات التمويلية لقطاع التعليم إال أن 
المتطلبات المرصودة في خطة االستجابة االنسانية ال تعكس سوى جزء يسير من احتياجات وزارة التربية والتعليم التي بلغت نفقاتها في 
الحسابات الختامية لعام 2013 حوالي 341.3 مليار ريال )ما يعادل 621 مليون دوالر عند سعر صرف موازي 550 ريال/دوالر( منها 

87.9% أجور ومرتبات و4.1% نفقات على السلع والخدمات والممتلكات )نفقات تشغيل()14(.
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املصدر: جمموعة التعليم، نوفمرب 2018
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األمن الغذائي والزراعة

الصحة

املياه واالصحاح البيئي

التغذية

املأوى وادارة املخيمات

الالجئني واملهاجرين 

احلماية

التعليم

آلية االستجابة السريعة

االمداد والتموين

التنسيق والسالمة

االتصاالت � الطوارئ

عدة قطاعات (مشترك)

قطاعات غري حمددة

االمجايل العام

2,209.0

627.2

285.5

320.3

221.8

121.6

153

105.4

48.6

68.5

26.2

5.5

-

-

4,192.70

458.8

119.4

85.7

40.5

13.5

10.6

53.5

73.4

17

44.3

7.7

2.8

30.6

212.9

1,171.00

1,750.20

507.8

199.8

279.8

208.3

111

99.6

32

31.7

24.2

18.5

2.8

-

-

3,052.70

 (التشغيل أثناء الطوارئ)

متعدد القطاعات

(التمويل/املتطلبات %)الفجوةممولاملجموعات القطاعية املتطلبات

%20.8

%19

%30

%12.6

% 6.1

% 8.7

% 34.9

% 69.6

% 34.9

% 64.7

% 29.4

% 50.2

% 0

% 0

% 27.9

الشكل)8(: خطة االستجابة االنسانية لليمن 2019 – وضع التمويل باملليون دوالر )حىت 20 يونيو 2019(

Source:  Financial Tracking Service, https://fts.unocha.org/appeals/675/clusters
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: األولويات:
ً
ثالثا

جهات التنفيذاألولوياتالقطاع

الصحة

توفير الوقود والمياه للمرافق الصحية.	  
توفير األدوية االساسية والمستلزمات الطبية في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. 	  
ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية غير العاملة. 	  
توفير الرعاية الصحية المتخصصة ألمراض السرطان والفشل الكلوي.	  
توسيع تغطية برامج التحصين ضد الكوليرا والحصبة وشلل االطفال والخناق.	  
والعناية 	   المعدية  غير  األمراض  من  والوقاية  واألمهات  لألطفال  الصحية  الرعاية  خدمات  دعم 

بمرضاها وخدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية االجتماعية في المناطق ذات األولوية العالية. 
تدريب األطباء والممرضات والقابالت، وتطوير مراكز إعادة التأهيل للمصابين. 	  
زيادة خدمات الفرق الصحية المتنقلة. 	  
رفع الوعي بالممارسات الصحية السليمة من خالل ارسال الرسائل النصية، وتنفيذ حمالت توعية 	  

للوقاية من الكوليرا بين طالب المدارس.

وزارة الصحة العامة 
والسكان، اليونيسف، 

منظمة الصحة العالمية، 
وسائل االعالم

التعليم

دفع مرتبات المعلمين في كافة المناطق.	  
التوسع في برامج التغذية المدرسية بحيث تشمل المعلمين، وتنفيذ برامج التحويالت النقدية المشروطة 	  

لتحفيز اآلباء على إرسال األطفال إلى المدارس، وال سيما الفتيات.
إدراج المعلمين ضمن الفئات المستهدفة بسلة غذائية شهرية من برنامج الغذاء العالمي.  	  
وإتاحتها 	   الناجحين  الطالب  من  المدرسية  الكتب  لجمع  المحلي  المستوى  على  توعية  حملة  تدشين 

للطالب الجدد، مع توزيع نسخ إلكترونية للكتب المدرسية.  
استكمال إخالء المدارس التي يقطنها النازحون وتزويدهم بأماكن إقامة بديلة.	  
إعادة تأهيل االضرار المحدودة التي لحقت بالمدارس.	  
مقاعد 	   على  تحتوي  )مؤقتًا(  المدمرة  المدارس  بديلة عن  مخيمات  توفير  أو  مؤقتة  مباني  استئجار 

مدرسية وسبورات.
إنشاء فصول دراسية مؤقتة لألطفال النازحين، وتوفير خيارات بديلة للتعلم مثل المرونة في ساعات 	  

الدراسة، المناهج تعويضية، وتحديد خيارات مرنة في تسجيل واختبار الطالب النازحين. 
توفير الدعم الالزم لتوفير األثاث المدرسي والكتب المدرسية وتسهيالت إجراء االختبارات الوطنية.	  
توسيع نطاق نظام التعاقد مع خريجات الثانوية العامة في المناطق الريفية لضمان تعليم الفتيات في 	  

تلك المناطق.

وزارة التربية والتعليم، 
وزارة المالية، برنامج 

الغذاء العالمي، 
اليونيسف، وسائل االعالم 

املياه واالصحاح 
البيئي

تطوير وتوسيع خدمات المياه اآلمنة والصرف الصحي مع التركيز على مناطق تواجد األسر النازحة 
والمجتمعات المضيفة في المديريات ذات المخاطر العالية من خالل ما يلي:

إعادة تأهيل مضخات المياه وشبكات إمدادات المياه والصرف الصحي المتضررة.	  
تحسين أنظمة امداد ومعالجة المياه ومراقبة جودتها.	  
مواصلة تقديم مساعدات الوقود ومواد التعقيم والدعم التشغيلي لمشاريع المياه العاملة.	  
دعم أنظمة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها وتنفيذ حمالت النظافة في المناطق ذات األولوية.	  
صيانة أنظمة الصرف الصحي وتزويدها بالدعم التشغيلي في المناطق ذات المخاطر العالية.	  
الشخصية 	   النظافة  حقائب  وتوزيع  الشخصية  للنظافة  اآلمنة  بالممارسات  التوعية  مستوى  رفع 

االساسية في المناطق ذات المخاطر العالية.
توفير خدمات المعالجة بالكلور وتعقيم مصادر المياه في المناطق التي تواجه مخاطر عالية.	  
وضع نظام للرقابة على الصهاريج )البمبات( الخاصة في المناطق الموبوءة بالكوليرا.	  
توفير خزانات مشتركة وتزويدها بالمياه في مناطق تجمع النازحين المتضررين من الصراع.	  

وزارة المياه، اليونيسف، 
منظمة الصحة العالمية، 

وسائل االعالم

قضايا تقاطعية

تشجيع وتسهيل عمل المبادرات األهلية التي تسعى لتوفير الخدمات األساسية. 	  
 بناء نماذج لتوفير حزمة الخدمات االساسية المتكاملة في المناطق االشد فقرًا وتضررًا بما في 	  

ذلك مرافق التعليم والصحة والمياه .
الخدمات 	   تشغيل  في  الشمسية(  )الطاقة  البديلة  الطاقة  استخدام  لدعم  المالئمة  اآلليات  تحديد   

االجتماعية االساسية.

المنظمات غير الحكومية 
المحلية، القطاع الخاص، 

المنظمات االنسانية 
الدولية
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