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المختص رات
EPI

البرنامج الموسع للتحصين

FEFO

األول في إنتهاء الصالحيه ،الصادر أوال

IRC

لجنة اإلنقاذ الدوليه

LMIS

نظام إدارة المعلومات اللوجيستيه

MoH

وزارة الصحه

MoPHP

وزارة الصحه العامه والسكان

NCCH

لجنة التنسيق المركزيه الوطنيه للصحه

NGO

المنظمات غير الحكوميه

OFDA

مكتب مساعدة الكوارث الخارجيه للواليات المتحده األمريكيه

PEC

الشركه العامه للكهرباء

PSA

باميال ستيل وشركاه

RHCS

تأمين سلع الصحه اإلنجابيه

RMNCH

الصحه اإلنجابيه ،وصحة األم ،والمولود الجديد ،والطفل

UNFPA

صندوق األمم المتحده للسكان

UNICEF

صندوق األمم المتحده للطفوله

USAID

الوكاله األمريكيه للتنميه الدوليه

WHO

منظمة الصحه العالميه
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شكر وتقدير
هذه الدراسه عن تقييم اإلحتياجات لم تكن ممكنه بدون مساهمة األفراد المكرمين التالي أسماؤهم:

الموظفين في قطاع السكان بو ازرة الصحة العامة والسكان ) ،(MoPHPالذين عملوا بجد لتوزيع

االستبيانات وجمع المعلومات من مختلف المحافظات في وضع صعب للغاية ،مكون الشباب في

صندوق األمم المتحدة للسكان ) ،(UNFPAالذي ساعدوا في توزيع االستبيانات وجمع البيانات ،الدكتور

عبد اهلل الكامل ،محلل البرامج  -تأمين سلع الصحة اإلنجابية ،الدكتوره نجيبه عبداهلل عبد الغني الشوافي

 ،نائب الوزير لقطاع السكان ،الذين قدموا القيادة القوية التي ضمنت االنتهاء من الدراسة في مواقف

تنطوى على كثير من التحديات – لقد ساعدوا في إيجاد العديد من المقاالت ،وكذلك تزويدنا بالعديد من

الروابط والمقاالت النقديه عند الضرورة ،ويرجع الفضل للسيد عزيز هيلونوف نائب ممثل صندوق األمم
المتحدة للسكان الذي كلف بهذه الدراسة وكذلك يجب جميع المشاركين .وأخيرا ،وأخير الشكر موصول
الى صندوق األمم المتحده للسكان الذي قام بتمويل هذه الدراسه.
أي أخطاء في النصوص تبقى مسئولية الكاتب
باميال ستيل وشركاه المحدوده
Pamela Steele Associates Ltd
Prama House
267 Banbury Road
Oxford
OX2 7HT
الهاتف+44 (0) 1865 339370 :
فاكس+44 (0) 1865 339301 :
البريد اإللكترونيinfo@pamsteele.co.uk :
أوصي باإلقتباس:
- PSA (Pamela Steele Associates Ltd), 2016إدارة سلسلة اإلمداد في مجال الصحة اإلنجابية باليمن تقييم
االحتياجات 2016
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ملخص تنفيذي
خلفيه
على خلفية العديد من التحديات اإلنسانية في اليمن فإن سلسلة اإلمداد في القطاع العام في الدوله ال تعمل بشكل جيد .
هناك نقص في اللوازم والمعدات الطبية األساسية في العديد من المناطق .كذلك النظام الصحي في اليمن يعتمد إلى حد
كبير على ما يمكن أن تجلبه منظمة الصحة العالمية ) (WHOوشركائها في المجال اإلنساني إلى البالد  -ولكن هذه
اإلمدادات ليست كافية لملء كل الثغرات.
وقد صدرت التعليمات الى باميال ستيل وشركاه ) (PSAإلجراء تقييم االحتياجات وتقييم الكفاءة لفهم التحديات الراهنة في
سلسلة اإلمداد بالصحة اإلنجابيه ،وقد أجريت التقييمات من خالل إستبيانين مختلفين للعاملين بسلسلة اإلمداد ،ولعرض
والتحقق من صحة نتائج التقييم ،عقدت ورشة عمل في األردن في ديسمبر عام  ،2016وقد تم خاللها وضع األسس
لتنمية إستراتيجية خمسية لتحسين سلسلة اإلمداد بالصحة اإلنجابية في اليمن.

نتائج تقييم االحتياجات
كشف تقييم االحتياجات عيوب سلسلة اإلمداد بالصحة اإلنجابيه ،يبدو أن القضية الرئيسية تكمن في عدم وجود ميزانية في
و ازرة الصحة لوظائف سلسلة اإلمداد األساسية .ومع ذلك ،ما يدعو للتفاؤل الحذر حقيقة أن معظم المشاركين في اإلستبيان
يعتقدون أنه من الممكن تحسين نظام الصحة اإلنجابية في اليمن حتى أثناء إستمرار الصراع السياسي.
وفيما يتعلق بالنقل والبنية التحتية :معظم المستطلع آراؤهم أدرجوا قلة الموارد المالية بإعتبارها قضية رئيسية .وباإلضافة
إلى ذلك ،الطرق سيئة والسيارات نادرة ،والقتال الدائر يدمر وسائل النقل ،كذلك ال يوجد قادة لإلشراف على عمليات النقل.
وفيما يتعلق بالتوزيع :أفاد المستطلع آراؤهم أنه ال يوجد ميزانية للتوزيع أو لألمن .وفي الوقت نفسه ،يحتاج نظام التوزيع أن
يكون أكثر تنسيقا .ويعتقد المشاركين أن العاملين والموردين ينبغي متابعه أداؤهم بإنتظام ،لتجنب نضوب مخازن األدوية.
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وفيما يخص التخزين :وفقا للمستطلع آراؤهم  ،فإن مساحات فراغات المستودعات تم تدميرها بسبب القتال المستمر.
وباإلضافة إلى ذلك ،يفتقر الموظفين الى التدريب المالئم وكذلك ظروف التخزين ليست دائما مالئمه .ويعتقد العديد من
المشاركين ان مخازن مصممة خصيصا للصحة اإلنجابية ينبغي أن تبنى.
وفيما يخص تحديد الكميات ،والتخطيط ،والمشتريات :أفاد المستطلع آراؤهم أنه ال يوجد ميزانية لتقدير الحاجة أو لشراء
الكميات الضرورية من البضائع ،كذلك قلة توافر البيانات مشكلة كبيرة أخرى أشار إليها أفراد العينه  -هناك حاجة لتحسين
نظم المعلومات لتمكين التقييم الدقيق لإلحتياجات.
وفيما يتعلق بالمشتريات :أفاد المستطلع آراؤهم أن تكلفة األدوية قد ازدادت ،كذلك فإن عدم وجود بيانات أساسيه متاحه
عن مستويات اإلمدادات والتكاليف يعني أن معايير واجراءات الشراء األساسية القياسيه ال يمكن االلتزام به .اإلعتماد
الكبير على وكاالت المعونة الدولية والجهات المانحة يعني فشل الحكومة في اتخاذ المبادرة  .كذلك يعتقد مجيبي إسئلة
التقييم بإن هناك حاجة إلى ميزانية مخصصه للمشتريات.
وفيما يخص القيادة واإلشراف :وصف ما يقرب من نصف المستطلع آراؤهم القيادة بأنها "ضعيفة" أو "ضعيفة جدا" .القادة
بحاجة إلى التدريب المستمر لتعزيز مهاراتهم ونقل المعرفة لبقية أفراد نظام سالسل اإلمداد .ويعتقد أفراد العينة أن هناك
حاجة إلى ميزانية خاصة للتدريب على القيادة.
وفيما يخص ورش العمل وتدريب وتنمية القدرات :وفقا للمستطلع آراؤهم فإن القوى العاملة ليست جيدة بما فيه الكفاية من
حيث حجمها والتدريب التي تتلقاه ،كذلك هناك نقص واضح في اإلشراف على العاملين.
وفيما يخص نظم المعلومات :أفاد المستطلع آراؤهم بأن جمع البيانات يستند على نظام يدوي وغير فعال ،ويجب تطويره
ليكون نظام إلكتروني وتطبيقه على جميع المرافق الصحيه ،وذكر بعض المشاركين أن هناك حاجة إلى تدريب العاملين
على نظم المعلومات بطريقة مستمرة.
وفيما يتعلق بالتمويل :قال نصف المستطلع آراؤهم أنه ال يوجد ميزانية مخصصة على اإلطالق في و ازرة الصحة ،وبالتالي
تعتبر أموال الجهات المانحة حيوية وهامه .وبالرغم من ذلك فإن القادة الوطنيين اليعملون على وضع استراتيجية لكيفية
وقوف الو ازره على قدميها وتقديم الخدمات بنفسها ،وانتقد بعض المستطلع آراؤهم الجهات المانحة لعدم وجود الشفافية
والتوجه إلى تقديم المساعدة التي تدعم األهداف اإلجماليه الخاصة بهم.
وحول دور القطاع الخاص :يعتقد  ٪70من المستطلع آراؤهم أن القطاع الخاص لديه دور يلعبه في تحسين نظام الصحة
اإلنجابية في اليمن ،وأشاد عدد من المشاركين باإلجراءات الحالية التي يقوم بها القطاع الخاص ومسؤوليته عن تقديم
اإلغاثة في حاالت الطوارئ في غياب عمل الو ازرة.

نتائج تقييم الكفاءة
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إستبيان التقييم الذاتي للكفاءه كان موجه الى المتخصصين بالصحه وسلسلة اإلمداد وكذلك موظفي و ازرة الصحة من أجل
إرساء األساس لبناء الكفاءة ،معظم المستطلع آراؤهم كانوا من اإلدارات العليا لمنظماتهم ،وكذلك مديري البرامج الوطنيه أو
رؤساء األقسام الصحية.
وتؤكد نتائج إستبيان الكفاءة أنه على الرغم من التعليم الجيد وخبرة العمل الكبيرة والتطوير المهني الناجح ،فإن من ٪20
إلى  ٪48من المشاركين أقروا بوجود لثغرات في مستوى معرفتهم ومهاراتهم في كل منطقة هامة من سلسلة اإلمداد
الصحية تقريبا ،ويتضح ذلك بوضوح خاصة في القدرات المتعلقة بالمشتريات والتخزين والتوزيع ،واالستخدام الرشيد لألدوية
وادارة الموارد.
وفيما يتعلق بالمشتريات ،فإن الخبرات في المجاالت الهامة مثل بناء والحفاظ على عالقات الموردين ،وادارة عمليات
المناقصات ،وادارة العقود يبدو أنها منخفضة.
وفيما يتعلق بالتخزين وادارة المخزون ،فإن نقص الخبرات تم تدوينها من طرف المستطلع آراؤهم أيضا بنسبه وصلت إلى
 ٪40منهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ما يصل الى ثلث المستطلع آراؤهم ذكروا أن هناك معرفة سطحية فقط بإجراءات
اإلبالغ عن استهالك المنتجات وصرف السلع للمرضى.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد ،فإن ثلث من شملهم اإلستبيان لديهم فقط الحد األدنى من المهارات المتعلقة بتجهيز توريد
المنتجات أثناء الكوارث وحاالت الطوارئ ،وتقريبا نصفهم لديهم الخبرة األساسية فقط في إدارة وتخطيط مشاريع سلسلة
اإلمداد ،كذلك فإن اإلشراف على عمليات إدارة الخدمات اللوجستية ونظم المعلومات مجال آخر حيث ذكر ( )٪25من
المشاركين نقص المعرفه في هذا األمر.
ويبدو أن إجراءات اختيار السلع الصحية أقل إثارة للمشاكل .ومع ذلك ،وحتى في هذا المجال إلدارة سلسلة اإلمداد أعرب
نحو  ٪28ممن شملهم اإلستبيان المخاوف بشأن مدى كفاية معرفتهم بشأن اختيار المنتج المناسب.
وفيما يتعلق بالتنمية المهنية والشخصية ،ذكر المشاركين بثقة وجود مستويات عالية من الخبرة والمهارات في مجال
االتصاالت ،وحل المشاكل ،والقيادة .ومع ذلك ،هناك جوانب هامة مثل أخالقيات المهنة واإلطار التشريعي ال تزال تمثل
منطقة رمادية أساسيه الى  ٪31من المستطلع أراؤهم .حتى فيما يتعلق بالمهارات العامة ،حدد  ٪40من المشاركين
حاجتهم للتحسين.
باختصار ،أظهرت نتائج اإلستبيان أن المديرين رفيعي المستوى والقادة في سلسلة اإلمداد ال يزالون يعتقدون أن هناك
قضايا مهمة متعلقه بالكفاءة في كل مجال تقريبا من سلسلة اإلمداد الصحية في اليمن.

رؤى ورشة عمل
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أظهرت نتائج اإلستبيان لممثلي الحكومة وفريق مجموعة الوكاالت المشاركه في ورشة العمل في ديسمبر عام - 2016
من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء على المجاالت الرئيسية للتنمية االستراتيجية في ما يتعلق بتحسين أداء الجوانب
المختلفه لسلسلة اإلمداد للصحة اإلنجابية في اليمن -عن العديد من األفكار كما يلي:

التنبؤ
سلطت ورشة العمل الضوء على أن التنبؤ يحدث فقط على المستوى المركزي ،برنامج التنبؤ المستخدام عتيق والتوقعات
بدائية جدا ،ويتم تحديث التنبؤ مرة واحدة فقط في السنة ،وبطريقه فضفاضة للغاية .وهناك حاجة إلى االنتقال نحو نظام
التنبؤ على أساس االستخدام الفعلي للسلع من قبل سكان اليمن .
إنتشار تكنولوجيا الهاتف النقال وفرت أداة يمكن االعتماد عليها لتوفير بيانات عن مستويات اإلستهالك من المرافق
الصحية على أساس منتظم ومتكرر .ومن غير المعروف حتى هذه اللحظة إذا ما أمكن إنشاء مثل هذا النظام التكنولوجي
باستخدام المهارات والخبرات الموجودة في اليمن ولكن هذا بالتأكيد جدير باإلستكشاف .
كذلك يوجد مجال ثاني للتحسين يتمثل في تطوير األجهزة والبرامج المستخدمة من قبل و ازرة الصحه .وخالصة القول ،أن
إدخال تحسينات في عملية التنبؤ يقوم على بيانات دقيقة ،ممكن التعامل معها تكنولوجيا ،وتتضمن أيضا بيانات عن
االستهالك سوف يؤدي الى إمكانيات كبيرة لتحسين سلسلة اإلمداد لسلع الصحة اإلنجابية في اليمن.

المشتريات
حددت ورشة العمل حقيقة أنه بالرغم من أن سلسلة اإلمداد اإلنجابية باليمن يمكنها االعتماد على المشتريات المحلية ،فإن
الغالبية العظمى من سلع الصحة اإلنجابية المستخدمة في و ازرة الصحة اليمنيه يتم شراؤها من الموردين الدوليين
والمستوردة إلى البالد ،ويرجع ذلك في جزء منه إلى الجهات المانحة واهتمام وكالة األمم المتحدة ،ويرجع ذلك في الجزء
األخر الى أن فشل نظام التسعير في السوق المحلية.
هناك بعض اإلجراءات الواضحة التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه التحديات واإلخفاقات :إجراءات مصممة خصيصا
لدعم المشتريات المحلية يمكن أن تنشأ ويتم تنفيذها ،إستنادا إلى أفضل الممارسات المعتمدة في أماكن أخرى للحد من
مخاطر الغش والتسعير العالي .ويمكن أيضا أن يتم تطوير كفاءات الموظفين المخصصين لعمليات الشراء .وباإلضافة
إلى ذلك ،يمكن لصندوق األمم المتحدة للسكان ) (UNFPAوو ازرة الصحة إجراء تحليل شامل ومستمر للسوق المحلي من
حيث توافر الموردين ومستوى المنافسة.

اإلستيراد
ناقشت الورشة حقيقة أن الغالبية العظمى من لوازم الصحة اإلنجابية يتم استيرادها إلى اليمن عن طريق البحر ولكن
إجراءات تفريغ اإلمدادات من السفن عند وصولها طويله ،ومع ذلك ،حيث أن هذه المشاكل موجوده على نطاق واسع دوليا
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قررت ورشة العمل أن استراتيجية سلسلة اإلمداد ينبغي أن تركز على مجاالت أخرى غير اإلستيراد ألن تأخير وقت
اإلستيراد معروف ويمكن التخطيط له.

التخزين
وفيما يتعلق التخزين ،ناقشت ورشة العمل أنه بالرغم من وجود ثالثة مستودعات تستخدم لسلع الصحة اإلنجابية من قبل
و ازرة الصحة في صنعاء )المستودع الرئيسي في حاجة إلى إصالح( ،فضال عن مرافق التخزين على مستوى المنطقة
والمحافظة والمديريه والمرافق الصحيه ،فإن عدم وجود معلومات عن المخزون في مستويات متعددة في سلسلة اإلمداد هو
عائق أساسي لتحقيق كفاءة خدمة العمالء وتقليل تكاليف التخزين والتسرب.

التوزيع
حددت ورشة العمل أن هناك إجراءات ينبغى أتخاذها فيما يتعلق بإدخال تحسينات على الوضع التخزيني ،من حيث
تحسين التنبؤ ،والرؤية المستمره لمستويات ،المخزون والنظر في أي من مرافق التخزين يجب إستخدامها ،بما في ذلك
المخازن اإلقليمية .كذلك أثارت ورشة العمل فكرة قيام المرافق الصحية إرجاع السلع منتهية الصالحيه عندما يزورون
المناطق لجمع رواتب الموظفين .
أقرت ورشة العمل أيضا أنه قد يكون هناك أيضا تحسينات أخرى لنظام التوزيع التي يمكن تطبيقها ولكن هذا ليس واضح
اآلن ،بسبب عدم وجود بيانات كافيه.

التمويل

واحدة من التحديات التي أظهرتها نتائج اإلستبيان هو عدم وجود تمويل متاح مخصص لكل مستوى وكل ظيفة من وظائف
سلسلة إمداد الصحة اإلنجابية .
كما نوقش في ورشة العمل شفافية التكاليف والتمويل المتاح كهدف متوسط إلى طويل األجل لإلستراتيجية الشامله لسلسلة
اإلمداد .وهذا ال يوجد بدقة في تعريف االستراتيجية؛ ومع ذلك ،فإنه من الضروري لتنفيذ اإلستراتيجية.

النتائج والتوصيات العامة
 النقل والبنية التحتية :المزيد من األموال مطلوبه لقطاع النقل ،وكذلك القيادة القوية ضرورية إذا كان الهدف هوتنسيق النقل.
-

التوزيع :ال يزال التوفير المستمر لإلمدادات مشكلة ،وكذلك وجود نظام منسق لنقل السلع لم يتم وضعه بعد.
وينبغي السعي لتوفير التمويل على وجه السرعة للتوزيع من المحافظات والمديريات إلى المرافق الصحية.
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-

المخزون :يجب التحقق في جدوى إنشاء نظام لمعرفة مستوى المخزون في مواقع التخزين المختلفة ،بهدف
تحديد كل ما يتعلق بتدفق السلع.

-

التخزين :سيكون من األفضل وضع مبادئ إرشاديه وطنية للتخزين.

 تحديد الكميات والتخطيط :التعاون يجب أن يتحقق عبر النظام الطبي اليمني بأكمله. المشتريات :التحدي الرئيسي للمشتريات هو عدم وجود ميزانية محددة مخصصة للمشتريات ،وظروف السوقالمحلية المشوهه .وهناك حاجة إلى دراسة ما إذا كانت و ازرة الصحة وصندوق األمم المتحدة للسكان يمكنهم
التفكير في اجراءات المشتريات المحلية في الظروف اإلستثنائية.
-

القوى العاملة :هناك نقص في أعداد العاملين في مجال الصحة اإلنجابية عموما ,كذلك هناك تخطيط فقير في
توزيعهم ،يبدو التدريب المستمر أم ار حيويا على جميع المستويات.

 أنظمة المعلومات :هناك حاجة إلى دراسة مستوى تكنولوجيا المعلومات ومستوى مهارات التعامل مع تكنولوجياالهاتف النقال في و ازرة الصحة وفي اليمن ككل ،بهدف فهم ما إذا كان يمكن خلق تنبؤ بناء على اإلستهالك
الفعلي بإستخدام ( SMSالرسائل النصية القصيرة) يتم تصميمه طبقا لإلمكانيات المحليه.
 إدارة سلسلة اإلمداد :سلسلة القيادة وخطوط المسؤولية في سلسلة اإلمداد يجب إنشاءها أو توضيحها ،كذلكلجنة اللوجيستيات المتعلقه بالفريق العامل بالصحه العامه يجب أن تبعث فيها الروح من جديد.
 التمويل :إن مسألة التمويل ترتكز عليها جميع المشاكل األخرى المحددة فيما يتعلق بنظام الصحة اإلنجابية فياليمن .بوضوح ،هناك نقص حقيقي في األموال المتاحة.
-

القطاع الخاص :القطاع الخاص لديه امكانات كبيرة ولكن هناك حاجة لسياسات محددة لتسمح بالتنسيق.

استراتيجية خمسية لتحسين سلسلة الصحة اإلنجابية اليمن
المواضيع التي نوقشت خالل ورشة العمل نحو استراتيجية يمكن تقسيمها إلى أربع مناطق ،مع التعليقات األولية على
التكلفة:

القدرات

بناء

وينبغي إستخدام نظرية التغيير لبناء القدرات حيث سيؤدي ذلك إلى ضمان أن بناء القدرات سيكون ناجح .أيضا ،يحب أن

يكون هناك تدريب على رأس العمل لبناء القدرات والمهارات .لتنفيذ نظرية التغيير على مدى خمس سنوات ،فإن مبلغها
يقدر  150,000الى  $ 180,000سنويا.

وكالة المشتريات الوطنية
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صندوق الموارد الماليه لألدويه الذي كان موجود سابقا ينبغي أن يعاد تأسيسه حيث كان يوفر هذا الصندوق الفرصة لخلق
امكانية التوصل الى سلسلة إمداد ذات كفاءه مدعومه بالسوق المحلي للسلع الصحية .وهناك حاجة إلى المزيد من البحوث
لفهم كيف يمكن لمثل هذه الوكالة أن تتماشي مع سلسلة اإلمداد ،وتلعب دور شبه حكومي بنجاح ،كما حدث في بلدان
أخرى .وتشير التقديرات إلى أن تمويل أولي من  $ 60,000سوف تكون هناك حاجة له لتقديم دراسة جدوى للصندوق.

خارطة طريق لتنمية تقنية  /تكنولوجيا المعلومات
ينبغي وضع خارطة طريق لرفع المستوى التكنولوجي واالبتكار :أوال ،لجمع البيانات والتنبؤ ،وثانيا ،لتحسين الرؤية
المستمره المخزون .لكن قبل أن يتم القيام بذلك بسالم هناك حاجة إلى فهم أفضل للبنية التحتية التقنية في اليمن ،فضال
عن فهم ما يجري إستخدامه بالفعل( SMS .الرسائل النصية القصيرة) يمكن أن يؤدي الى إحداث تغيير جوهري في
الطريقة التي تدار بها سلسلة اإلمداد في اليمن وينبغي التحقق من ذلك .إن استخدام تقنية الرسائل النصية القصيرة يمثل
الخطوة األولى في تطوير أداوات الرؤية ،وغالبا ما يشار إلىه بمصطلح "برج المراقبة" .ويمكن تقدير تكاليف تطوير برج
المراقبة بمبلغ .$ 250،000

تجديد الهياكل والمعدات
بعض من البنية األساسية المادية من سلسلة اإلمداد معطوب أو في حالة سيئة .ينبغي أن يكون هناك بديل مخطط له بدال
من االنتظار حتى حدوث عطل في هذه األصول .يتطلب التحسين الناجح لسلسلة اإلمداد أن تكون األصول المادية في
السلسلة في حالة جيدة  .فيما يخص التكلفة ،فإن هذه المنطقة تحتاج إلى مزيد من التحقق نظ ار للحالة الراهنة للبالد
والتعقيدات المتعلقة ببناء البنية التحتية والمعدات ،أو تجديد العناصر الموجودة.
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خلفيه عن الدراسه
هناك العديد من التحديات اإلنسانية ال تزال موجودة في اليمن ،أسبابها معقدة مثل بيئة التشغيل نفسها .الفقر المزمن،
والنقص الواضح في فرص كسب العيش ،تعتبر عموما الدوافع األساسية األولية لهذا الضعف (Ahmed and
) .Jensen, 2014في نظر العديد من المعلقين ،قوضت األحداث السياسية عام  ،2011وما نتج عنه من عدم
االستقرار والصراع ،كثي ار من آليات التكيف الهشة الموجودة بالفعل على الهامش بين الناس (Ahmed and Jensen,
2014; Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 2015).
الطريقة التي تجاهل بها أط ارف النزاع في اليمن القانون اإلنساني الدولي كان لها خسائر فادحة في األرواح ،حيث فقد
 1400من المدنيين األبرياء حياتهم أثناء القتال ،وأصيب أكثر من  12،000شخصا (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 . )2015 ،UNOCHAإستهداف المتفجرات في البنية التحتية المدنية ،بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه ،يعني
أنه بينما تزداد االحتياجات الصحية ،فإن تقديم الرعاية الصحية الحيوية قد انخفض بشكل ملحوظ ).(Dube, 2015
والواقع أن خدمة اإلسعاف في الغالبية العظمى من المناطق هي غير وظيفية بسبب نقص الوقود والتهديدات ألمن العاملين
في مجال الصحة ،والبالد تشهد نقصا حادا في األدوية األساسية لعالج كال من صدمات الطوارئ واألمراض المزمنة
(المرجع نفسه).
كانت هناك في الماضي ،بعض المحاوالت إلدارة سلسلة اإلمداد في اليمن ،على الرغم من أن هذا قد واجه تحديا كبي ار
بسبب األنظمة الوطنية التي دمرها القتال المستمر واألزمة اإلنسانية الناتجة عن ذلك؛ على سبيل المثال ،فإن النظام
 eDEWSلرصد األمراض واالستجابة السريعه تأثرت بشكل كبير من صعوبة الوصول وانقطاع قنوات االتصال (مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية  ( 2015 ،UNOCHAوردا على ذلك ،فقد استجاب صندوق األمم المتحده للسكان والشركاء
اآلخرين من خالل التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لمعالجة بعض جوانب إدارة سلسلة اإلمداد ،على الرغم من أن
توزيع السلع بهذه الطريقة يعني أن هناك عدم وجود تأثير من قبل الحكومة اليمنية  .وهذا يعني أن النظام سيبقى ضعيف
ومج أز ما لم يتم العمل لتحديد الكيفية التي يمكن بها تعزيز النظام الصحي وجعله أكثر استدامة في المستقبل.
ويتضمن المشروع الحالي تقييم االحتياجات وتقييم كفاءة سلسلة اإلمداد للصحة اإلنجابية في اليمن التي نفذت من خالل
إستبيانين مختلفين تم لنفس المجموعة من المستطلع آراؤهم .وقد تم إستالم رد  47لتقييم االحتياجات  39رد لتقييم
الكفاءة  .وباإلضافة إلى ذلك ،تم تنفيذ ورشة عمل لمدة ثالثة أيام في ديسمبر  2016في األردن لضبط النتائج ووضع
األسس إلستراتيجية مدتها خمس سنوات.
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المنهجيه
إستبيان – تقييم اإلحتياجات
تم استخدام برنامج سيرفي مونكي  Survey Monkeyعلى اإلنترنت ،وهو بمثابة منصة مالئمة يتم من خاللها تبادل
إستبيان مطول يركز على اثنين من األهداف األساسية :األول جمع المعلومات حول ما هي التحديات التي تواجه سلسلة
اإلمداد للصحة اإلنجابية في اليمن ،والثاني جمع اآلراء حول ما هي أفضل طريقة لمعالجة هذه التحديات .وقد تم إستالم
ردود من  47مشارك لديهم قدر كبير من الخبرة في مجال الصحة اإلنجابية في اليمن ،بما في ذلك مسئولي الصحة
اإلنجابية في مناطق مختلفة ،وكذلك المديرين وأمناء المخازن والمساعدين التقنيين الذين يعملون في قطاع السكان.
بدأ اإلستبيان بسؤال واسع وشامل للمشاركين حيث طلب منهم وصف أكبر تحد للنظام الصحي في اليمن ،وبعد ذلك شرع
في جمع مزيدا من التفاصيل بشأن المشاكل الفردية المدرجة  .أستجاب  44من المشاركين للسؤال األول .ونظ ار لعدد
ونطاق تلك القضايا التي حصلت على أصوات أكثر من  ٪40من األفراد باعتبارها أكبر تحد للنظام الصحي (تسع قضايا
في المجموع) ،فمن الواضح أن قضية واحدة ال يمكن تحديدها على أنها األكثر إشكالية .من الواضح ،أن هناك مشاكل

متعددة ،وكثير منها تغذي ،وتفاقم ،والبعض اآلخر خلق حالة معقدة يحتاج من خالله نظام الصحة اإلنجابية الى مواصلة
العمل .تم تحديد النقل باعتباره التحدي األكبر من قبل النصيب األكبر من المشاركين . ٪61 :ومع ذلك ،هناك عوامل
مثل البنية التحتية والتمويل ونظم المعلومات لها تأثير حتمي في عملية النقل.
وأتيحت للمشاركين أيضا الفرصة لسرد مشاكل أخرى غير مدرجة في الخيارات ردا على هذا السؤال ،والتسعة الذين اختاروا
القيام بذلك ،أشاروا كلهم تقريبا لألزمة السياسية المستمرة والمشاكل األمنية ذات الصلة  .ربما قد يكون من المستغرب أن
هذا لم يكن مدرجا كأحد خيارات االستجابة للسؤال ،نظ ار للطريقة التي يتم فيها التأكيد على التحديات السياسية واألمنية عند
مراجعة الماده المطبوعه لهذه الدراسة ،ولكن يمكن أن ينظر إلى إنعدام األمن السياسي كعامل شامل مغذي وأحد أسباب
جميع القضايا األخرى .على هذا النحو ،على الرغم من أنه لم يتم مناقشة األمن بإعتباره عامال واضح من تلقاء نفسه في
أي جزء من تحليل النتائج ،إال أنه قد تم ذكره في معظم اإلجابات فيما يتعلق بقضايا أخرى وهكذا سيتم التطرق إليه في
جميع الجوانب.

إستبيان – تقييم الكفاءه
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أجري إستبيان تقييم الكفاءة في شكل استبيان شبه منظم ،يتألف من  20سؤاال  .تم طباعة إستمارات اإلستبيان وتم
إستكمالها حسب األصول بعدد  38من المشاركين من مختلف مناطق الجمهورية اليمنية  .وفي وقت الحق ،تم إدراج
الردود المكتوبة بصوره جديه داخل برنامج سيرفي مونكي  Survey Monkeyعلى االنترنت لمزيد من التحليل
اإلحصائي.

اإلستبيان يتكون من جزئين ،الجزء األول بهدف جمع البيانات العامة عن المشاركين مثل :العمر والجنس ،والخبرة المهنية،

والمؤسسات العاملين بها ،والموقف الحالي وما إلى ذلك ،بينما الجزء الثاني من الدراسة تركز على جوانب محددة من تقييم
الكفاءة  .جميع األسئله (عدا سؤال واحد) تم إستالم ردودها من جميع المشاركين (تم تخطي سؤال واحد فقط من أحد
المشاركين)  .الدراسة قامت على عينة متنوعة إقليميا وتنظيميا وتم فيها مراعاة التوزيع الجيد بين الجنسين ممن شملهم
اإلستبيان ،مع  ٪41من النساء المشاركين.
الجزء الثاني من بيانات اإلستبيان التي تم جمعها كانت متعلقة بعمليات إتخاذ القرار حول االختيار المناسب للمنتجات
الطبية ،تحديد الكميات والمشتريات والتخزين والتوزيع ،واالستخدام الرشيد لألدوية وادارة الموارد واإلداره اإلحترافيه لكل هذه
األنشطه ،وطلب من المشاركين ذكر أهمية هذه المسؤوليات المهنية وتقييم مستوى خبراتهم في التعامل مع هذه المهام
اليومية.

ورشة عمل – تقييم اإل حتياجات والكفاءه
 PSAوأصحاب المصلحة الرئيسيين ،جنبا إلى جنب مع أولئك الذين يعملون داخل سلسلة اإلمداد في الصحه اإلنجابيه
في اليمن ،عملوا معا في ثالث ورش عمل مكثفة متتالية طوال اليوم في عمان (األردن) .لم يكن من الممكن أن يعقد
االجتماع في اليمن بسبب الصراع الدائر ،وكانت الخطة األولية هي جمع غالبية المدربين الحاليين في و ازرة الصحة والذين
شاركوا في اإلستبيان.
ولكن لألسف ،في اللحظة األخيرة أصبح من الواضح عدم تمكنهم من السفر إلى األردن ولذلك كان هناك فقط محلل
برنامج تأمين سلع الصحة اإلنجابية وكذلك نائب وزير الصحه لقطاع السكان (التي كانت في األردن لحضور اإلجتماع
اإلستراتيجي المشترك بين الوكاالت للصحه اإلنجابيه ،وصحة األم ،والمولود الجديد ،والطفل ) ، (RMNCHتحت عنوان
"المشاورات بشأن تطوير الصحة اإلنجابية الوطنية ،والمواليد الجدد واستراتيجيات مناصرة لليمن") مما مكنها من حضور
اجتماع األردن.
تم تقسيم الحضور في ورشة عمل الى مجموعتين ،المجموعة األولى تضمنت ممثل صندوق األمم المتحده للسكان
 UNFPAومحلل برنامج تأمين سلع الصحة اإلنجابية  RHCSونائب وزير الصحه لقطاع السكان .وشملت المجموعة
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الثانية أكثر من  10ممثلين من المجموعة اليمنية المشتركة للوكاالت (األمم المتحدة للطفولة ( )UNICEFومنظمة
الصحة العالمية ) (WHOوصندوق األمم المتحده للسكان ) )UNFPAوالحكوميين والمستشاريين) الذين كانوا مجتمعين
في عمان في الفترة من  13-03ديسمبر لعام .2016
في صباح اليوم األول ،تم تقديم ملخص  PSAعن القضايا التي أبرزها اإلستبيان ومناقشتها من قبل كال الفريقين ،والذين
صادقوا على الدراسة من خالل اإلقرار بأن النتائج كانت دقيقة والقضايا التى تم إلقاء الضوء عليها هي بالفعل األكثر
قترح ومناقشة المزيد من التحديات والقضايا التي لم يتم
أهميه .خالل جلسات اليوم األول ،أتيحت للمشاركين الفرصة إل ا
ذكرها في اإلستبيان .
ثم خضعت غالبية القضايا التي تم تحديدها من جانب كال المجموعتين وكذلك بناء على نتائج اإلستبيان الى تحليل
األسباب الجذرية عن طريق المجموعة األولى و  .PSAوكان الهدف من تحليل األسباب الجذرية هو تحديد قائمة العمل
لمواجهة التحديات التي تم التوافق عليها بين المشاركين .في صباح اليوم الثاني
تم عرض هذه األعمال على المجموعة الثانية إلبداء مالحظاتهم على مدى
مالءمتها وصالحيتها.
خالل الفترة المتبقية من اليوم الثاني ،قامت المجموعة األولى و  PSAباالنتهاء
من تحليل األسباب الجذرية للقضايا المتبقية التي لم يتم إستكمالها في اليوم
األول ،وعمل صيغه مبدئيه إلستراتيجية سلسلة اإلمداد ،وتم تقديم صيغة اإلستراتيجيه إلى المجموعة الثانية في صباح
اليوم الثالث والتى تم إستقبالها بشكل جيد للغاية.
ألتزمت المجموعة الثانية بدمج استراتيجية سلسلة اإلمداد داخل اإلستراتيجية الخاصة بهم ،واالعتراف بالدور األساسي
لسلسلة اإلمداد الفعالة لتوفير اإلمدادات والخدمات الصحية للمستفيدين من برنامج الصحه اإلنجابيه ،وصحة األم،
والمولود الجديد ،والطفل . RMNCH
خالل اليوم الثالث ،قامت المجموعة األولى بتحليل تفاصيل نتائج تقييم الكفاءة من إستبيان المشاركين ،وتحديد اإلجراءات
الالزمة لمعالجة النواقص في المهارات .خالل هذه العملية ،تم مراجعة صيغة إستراتيجية سلسلة اإلمداد لضمان أن جميع
اإلجراءات التي تم مناقشتها قد تم إدراجها .وكانت الخطوة األخيرة في اليوم الثالث هي قيام المجموعة األولى و PSA
بوضع اللمسات األخيرة علي صيغة إستراتيجية سلسلة اإلمداد .وقد شملت
تحديد وتعريف مسارات العمل ومنهجيات التنفيذ ،المكاسب السريعة،
التبعيات ،والتسلسل واإلجراءات المنبثقة من ورشة العمل.
كانت ورشة عمل بالفعل فعالة للغاية في خلق فهم مشترك واتفاق حول
تحديات برنامج تأمين سلع الصحة اإلنجابية  RHCSفي اليمن ،وكذلك
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حول كيفية المضي قدما .كان هذا قويا خصوصا ان نتائج الدراسة جاءت من المهنيين العاملين في الخطوط األماميه في
المجال الصحي باليمن والذين يقومون بصفه يوميه بتقديم الخدمات وبالتالي سلسلة اإلمداد المرتبطة بذلك.

حقيقة أن المديرين بدأوا تحليلهم من المعلومات المستقاه من المهنيين العاملين في الخطوط األماميه يعني أن التحديات
التي تم تحديدها جاءت من العاملين في المرافق الصحية نفسها ،وبعد ذلك تم جلب انتباه المسؤولين للنظر والبحث عن

حلول .

كان هناك ثروة من الخبرة عبر المشاركين في الورشة :كال من خبرة الظروف الخاصة في اليمن وكذلك تجربة PSA
الواسعة والمعاصره في سالسل اإلمداد الصحية في بلدان أخرى ،مثل نيجيريا ،السودان ،سوريا ،وكينيا  .كل هذا سمح
بتحديد وتعريف الحلول التي تتناسب مع الوضع المحلي ،فضال عن أفكار وأمثلة من الحلول التي هي ،حتى اآلن ،غير
معروفه في اليمن .كذلك وجود ممثلين في ورشة العمل من مختلف الدوائر ،بما في ذلك العاملين في المجال الطبي،
ووكاالت األمم المتحدة ،وو ازرة الصحة واالستشاريين المهنيين في سلسلة اإلمداد في المجال الصحي ،ضمنت أن مجموعة
واسعة من الخبرات واالهتمامات والخبرات تركزت على عملية التطوير والتحسين .كانت روح التعاون واالحترام المتبادل
مثاليه .في رأي  PSAكانت النتائج من الدرجة األولى ،مما يدل على رغبة قوية في البحث عن حلول ،شعور كبير بأهمية
العمل الجماعي ،فضال عن وجود قيادة واقعية قوية لعملية التطوير والتحسين.
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نظره عامه على التقرير
تم بناء التقرير على النحو التالي:
أوال ،تم تقديم تقييم إحتياجات سلسلة إمداد الصحه اإلنجابيه في اليمن من خالل تغطية كل موضوع من الموضوعات
التالية بإستخدام المراجعة المكتبيه واإلبالغ عن رؤى نتائج اإلستبيان :سلسلة اإلمداد ،والنقل والبنية التحتية ،والتوزيع

والتخزين ،وتحديد الكميات والتخطيط ،المشتريات ،والقيادة ،والقوى العاملة والتدريب ،ونظام المعلومات ،والتمويل ،والقطاع
الخاص .
ثانيا ،تم تقديم رؤى من إستبيان تقييم الكفاءة .
ثالثا ،مناقشة النتائج من ورشة العمل التي كانت لمدة ثالثة أيام كنقطة انطالق لتطوير استراتيجية والصياغة في الجلسه
التالية .
وأخيرا ،يتم تقديم توصيات.
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عوامل سلسلة اإلمداد في سلسلة إمداد الصحه اإل نجابيه باليمن
سلسلة اإلمداد في القطاع العام في اليمن ال تعمل جيدا ) .(Patykewich et al., 2007في الواقع ،هناك نقص في
اإلمدادات الطبية األساسية والمعدات في العديد من المناطق ) .(WHO, 2015والنظام الصحي في اليمن يعتمد إلى حد
كبير على قدرة منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في المجال اإلنساني على جلب اإلمدادات إلى البالد  -ولكن هذه
اإلمدادات ال تزال غير كافية لملء كل الثغرات ). (Gavlak, 2015

وقد لوحظ إنتقاد للمانحين إلتجاههم في تركيز معظم الموارد الصحية اإلنجابية على بناء القدرات لمجموعات معينة من
المحافظات والمراكز والمرافق ،لغرض تطوير نماذج قابلة للتطبيق التي يمكن في نهاية المطاف أن تنفذ في أنحاء البالد

) ،(Patykewich et al., 2007هذا يعني تجاوز المستوى المركزي ،وبالتالي العديد من القطاعات ال تملك األدوات
والموارد لضمان أن تكون جميع مستويات النظام الصحي قادره على توفير نوع من الدعم اللوجستي المطلوب لجودة
الرعاية الصحية (المرجع نفسه).
وعالوة على ذلك ،هناك بعض الحاالت التي وضعت فيها الجهات المانحة نظم بديله للنقل واإلمداد ،مما أدى الى تعقيد
عمل العاملين في و ازرة الصحة العامة والسكان ) (MoPHPعلى جميع المستويات في اليمن (Patykewich et al.,

) .2007وعلى الرغم من توفير المانحين درجة من المساعدة التقنية واللوازم وغيرها من أشكال الدعم ،لم يكن هذا كبير
بما فيه الكفاية من حيث الحجم بما يسمح لمديري سلسلة اإلمداد على المستوى المركزي ليكون لهم تأثير على النظام ككل
)المرجع نفسه).
وقد تفاقمت هذه المشاكل القائمة نتيجة الصراع السياسي المستمر وتدهور االقتصاد ،ونتيجة لذلك تتعطل عمليات الموانئ
والنقل البري وامدادات الوقود .وعالوة على ذلك ،جداول الرحالت الطيران التجارية في اليمن محدودة وغير كافية لتزويد
المجتمع اإلنساني والوصول إلى المناطق الريفية في اليمن ،حيث الوضع حرج هناك (.)Logistics Cluster, 2015
وعلى الرغم من أن معالجة الصراع السياسي في اليمن ،وقضايا البنية التحتية والنقل التي نجمت عن ذلك ،هي مسألة
معقدة للغاية ،األمر الذي يتطلب قد ار كبي ار من العمل السياسي والمساعدات الخارجية ،إال أنه هناك بعض التدابير التي
يمكن تنفيذها لتحسين العمليات العامة لسلسلة اإلمداد في القطاع العام .االهم من ذلك يتعين على أصحاب المصلحة دعم
جهود واسعة النطاق لترقية وتحديث النظام من أعلى إلى أسفل ،ألنه على الرغم من العدد الكبير من المشاكل التي
20
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تتصف بها سلسلة اإلمداد اليمنية في هذا الوقت ،إال أن هذا الجهد يمثل استثما ار جيدا ،وتعد واحدة من أفضل الفرص
إلحداث تحسن ملحوظ (.)Patykewich et al., 2007

رؤى اإلستبيان
على الرغم من أن نتائج هذا التقرير تشير الى العديد من التحديات في مجال الصحة اإلنجابية في اليمن ،إال أن  ٪66من
المشاركين في اإلستبيان يعتقدون أنه إما ممكن ،أو ممكن جدا ،تحسين نظام الصحة اإلنجابية في اليمن حتى أثناء
الصراع السياسي الدائر ،وانه بناء على هذا االعتقاد فإن أي جهود تتحرك إلى األمام ينبغي أن تأخذ األمل.

كيف تصفون التحدي األكبر للنظام الصحي باليمن؟
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وعلى الرغم من أن التركيز في هذه الدراسة هو تحديد التحديات التي تواجه الصحة اإلنجابية في اليمن ،فإنه من المهم أن
نقر بأن الصورة ليست سلبية تماما .وعندما سئل المشاركين عما إذا كانت و ازرة الصحة لديها إستراتيجيه مطبقه لسلسلة
اإلمداد ،أجاب أكثر من  ٪70من المشاركين في اإلستبيان بنعم  .وعالوة على ذلك ،عندما سئل عما إذا كان هناك بطل
لسلسلة اإلمداد الصحية في اليمن ،أجاب  ٪69بنعم أيضا .ويبدو أن العديد من المشاركين في هذه الدراسة كانوا على علم

بوجود استراتيجية شاملة لسلسلة اإلمداد .ومع ذلك ،فإنه ربما عندما يتم تقسيم جميع األجزاء والوظائف المختلفة من سلسلة
اإلمداد فإن الصوره تصبح أكثر سلبية.

ا لنقل والبنيه التحتيه
مما الشك فيه أن النقل والبنية التحتية في اليمن قد تأثرت بشدة من جراء الصراع السياسي منذ عام  ،2011وهذا ما أثر
على النظام الصحي بسبب إغالق المستودعات الصحية والمستشفيات والمختبرات والمكاتب اإلدارية ،والتعطيل الالحق في
توزيع اإلمدادات الطبية والصحية وتشريد العاملين وانقطاع حملة التطعيم ) .(Dube, 2015منذ تصاعد األزمة في مارس
 ،2015تم قصف المرافق الصحية واستهداف العاملين في المجال اإلنساني على نحو متزايد .تقريبا  ٪23من المرافق
الصحية اليمنية لم تعد تعمل ،إما ألنها تعرضت لهجوم بسبب وقوعها على مقربة من األهداف العسكرية ،أو ألنهم كانوا
بالفعل في حالة سيئة (.)Gavlak, 2015
وذكرت الدراسه أن المرافق الصحية التي ما زالت تعمل أن لديها الحد األدنى للغاية للحصول على األدوية والمعدات
واإلمدادات الحيوية .نقص األدوية هو القضية الرئيسية ،كما هو عدم القدرة على نقل اإلمدادات إلى المستشفيات ووحدات
الرعاية الصحية بسبب انعدام األمن ونقص والوقود ( .)Dube, 2015وقد أتهم العديد من اليمنيين الجيش والحكومه
بتخزين الكثير من وقود الديزل والبنزين التي تنتجها ( ،)Salisbury, 2011كما تعطلت عمليات اإلسعاف نتيجة لذلك
( .(Dube, 2015وعالوة على ذلك ،يوجد في اليمن واحدة من أدنى الدرجات من حيث الحصول على الكهرباء في
المنطقة ،حيث فقط  ٪54من األشخاص تصل اليهم شبكات الكهرباء ،والشركة الرئيسية العامة للكهرباء) (PECباليمن
تركز على خدمة المراكز الحضرية ،باستثناء المناطق الجنوبية (.)United Nations, 2015
بالتالي هناك مؤشر واضح على أن الدعم الخارجي والتمويل ،وكذلك التنسيق بين جميع الجهات المعنية ،أمر ضروري إذا
كان للنظام الصحي في اليمن ان يتحسن ( ;Salisbury, 2011; Qing and Daud, 2014; Gavlak, 2015
 .)United Nations, 2015في الواقع ،في دراسة أجرتها  ،)2014( Qing and Daudبشأن قضية إدارة البنية
التحتية ،تبين أنه على الرغم من المنظمات غالبا ما تتمكن من نقل البضائع من المستودع لمنطقة الكارثة ،فإن كفاءة
العمليات من هذه النقطة تم تحديدها من قبل توفر الوكاالت المحلية والقدرة على الحصول على أنواع وسائل النقل
المناسبه وتحديد موقع األفراد الذين يكونون في حاجة إلى المساعدة .على هذا النحو ،فمن الواضح أن هناك حاجة قوية
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لمستويات عالية من التنسيق وتقاسم الموارد من قبل جميع األطراف التي تلعب دو ار في العمليات اللوجستية اإلنسانية
.)see Kovacs
(́ and Spens, 2011
التمويل والمساعدة الخارجية أمر بالغ األهمية .لجنة اإلنقاذ الدولية ) (IRCومنظمة الصحة العالمية يقومون معا بإيصال
المياه إلى مناطق واسعة من اليمن ،في حين أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتوريد الوقود إلى مولدات الكهرباء
بالمستشفيات من إجل الحفاظ على عمل غرف العمليات وبنوك الدم والمختبرات ) . (Gavlak, 2015في بعض
الحاالت ،يمتلك اليمن الموارد المتاحة الخاصة بها ،ولكن البلد
النقاط الرئيسية في النقل والبنية التحتية
•عندما سئل المشاركين عن قضايا النقل والبنية التحتية،
والغالبية العظمى من أفراد العينة المذكورة ذكروا أن قلة
الموارد المالية هي القضية الرئيسية.
• الطرق سيئة والمركبات شحيحة.
•مشكلة استمرار االشتباكات -تدمير وسائل النقل ،مما
يجعل الدخول الى بعض المناطق على درجه عاليه من
الخطورة ويزيد من الحاجة إلى إمدادات الطوارئ.

•ال توجد قادة لإلشراف على عملية النقل

.

يحتاج إلى مساعدة خارجية وذلك لالستفادة منهم  .على سبيل
المثال ،يمتلك اليمن إحتماليه عاليه لمصادر الطاقة المتجددة،
حيث وجود واحد من أعلى المستويات في العالم من الرياح
واإلشعاع الشمسي ،حيث ذكر أن هذه المصادر قادرة على توفير
الموارد الحيوية للتوسع في إمدادات الطاقة للمجتمعات الريفية،
في الوقت الذي تعزز أيضا على نطاق واسع تنمية الطاقة
للنشاط التجاري ( .)United Nations, 2015وعلى الرغم من

أن الحكومة وضعت أهدافا طموحة لتسخير هذه المصادر ،ووضعت مستهدف  ٪20- ٪15لزيادة حصة الطاقة المتجددة
في إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام  ،2025فإن قدرتها على ذلك تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي (المرجع
نفسه).
كذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالنظر في العمل مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والجهات الحكوميه للتأكد من
أن السلع والموارد الحيوية تصل إلى البالد من خالل طرق إمداد معده لذلك ( .(Salisbury, 2011نقل السلع عبر البالد
يجب أن يكون أحد االعتبارات الرئيسية ،على الرغم من أنه من األهمية بمكان أن الحوار مع الجهات الفاعلة في القطاع
الخاص يعمل جنبا إلى جنب مع االستجابات اإلنسانية القائمة (المرجع نفسه) .

رؤى اإلستبيان
ردا على سؤال لمعرفة التفاصيل حول تحديات النقل والبنية التحتية لنظام الصحة اإلنجابية باليمن ،أفاد معظم المشاركين
الذين ردوا على هذا السؤال بإن قلة الموارد المالية لهذه المناطق هو المشكلة الرئيسية  .ليست فقط في الطرق الفقيره أو
الغير موجودة ،ولكن هناك أيضا ندرة المركبات بجميع أنواعها التي يمكن من خاللها نقل األدوية في حاالت الطوارئ .
وذهب بعض المشاركين الى أبعد من ذلك ،قائلين ان مثل هذه القضايا تتفاقم ،أو في كثير من األحيان سببها هو تحديات
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الوضع األمني :حيث دمر القتال خطوط المواصالت الرئيسية ،جعلت بعض المناطق -على وجه الخصوص -من
الخطورة بمكان الدخول اليها ،وزاد من الحاجة الملحه للوازم الطبية التي ليس هناك قدره على نقلها.
كما سرد العديد من المشاركين عدم وجود قيادة وعدم وجود تنسيق بإعتباره جانب رئيسي من المشكلة عندما يتعلق األمر
بوسائل النقل والبنية التحتية في اليمن ،كما ذكر أحد المشاركين ":ال يوجد نظام منسق للنقل من المنطقة إلى المحليات
ومن المحليات إلى الوحدة الصحية ".وقال أن المحليات ليست لديها الدعم الالزم إليصال اإلمدادات داخل مناطقهم ،لذلك
حتى في حالة وجود نقل محدود متاح /،ووجود إشراف عليه على مستوى المناطق فإن اإلمدادات في كثير من األحيان ال
يتم توزيعها للناس الذين يكونون في حاجة إليها.
أبرز العديد من المشاركين على ضرورة صرف المزيد من األموال المتاحة لعملية النقل ،ليس فقط سوف يمكن ذلك من
معالجة مسألة ندرة سيارات النقل ،ولكن أيضا سوف يساعد على تحسين الطرق نفسها ،والتي تزداد سوءا نتيجة القتال
الدائر .لهذا كله فإن التنسيق الناجح ،والقيادة القوية ،من مستوى المقاطعات نزوال إلى المحليات ،أمر ضروري من أجل
اتباع نهج منسق لوضعه موضع التنفيذ وتوفير اللوازم للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

التوزيع
نظام التخزين والتوزيع الصحي في اليمن لديه بنية محددة بوضوح ،الذي ينطوي على أربعة مستويات :المركزية
والمحافظات والمناطق والمرافق .اللوازم المشتراة تدخل النظام على المستوى المركزي ومن ثم يتم إعادة توزيعها الى
المستويات األدنى حتى تصل في النهاية للعمالء على مستوى المرافق الصحية .وهناك عدد من األنشطة المحددة ضمن
هذه العملية ،مثل التخليص الجمركي ،ومراقبة المخزون ،وحفظ سجالت المخزون وتخطيط التوزيع ،ولكن الهدف الرئيسي
من العملية هو ضمان عدم نفاد المخزون أبدا في أي نقطة في النظام – وليس على وجه الخصوص مستوى المرافق
الصحيه (.)MoPHP, Republic of Yemen, no date
ومع ذلك ،على الرغم من أن يمكن التعرف على هذا النظام ،وذلك للتأكد من أن الشعب اليمني دائما قادر على العثور
على كميات كافية من اإلمدادات الصحية الجيدة ووسائل منع الحمل عند زيارتهم المرافق الصحية ،جميع المستويات يجب
عليها التنفيذ بشكل صحيح (المرجع نفسه) .لسوء الحظ ،تم اإلبالغ عن أن هذا ليس هو الحال ،وتم تحديد عدد من
المشاكل في الدراسه .المشكلة التي تعتبر أكبر سبب لذلك هي ارتفاع معدالت نفاد المخزون .في دراسة واحدة ،من
إجمالي  129وحده من المرافق الطبيه ومرافق التخزين ،اليوجد موقع لديه مجموعة كاملة من مزيج وسائل منع الحمل
( ،)MoPHP, Republic of Yemen, no dateمن الصعب تحديد أين تكمن المشكلة في النظام على وجه الدقه كما
يختلف الوضع من منشأة إلى منشأة .في الواقع ،وان كانت هناك تحسينات في توريد األدويه ،إال أن ذلك لم يترجم إلى
تحسن عام في توافر الدواء ،والنتائج مختلطة للمستشفيات المركزية ( .)Khuluza et al., 2016في دراسة أجريت على
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توافر األدويه التي تقوم بها ( )Khuluza et al., 2016أظهرت النتائج من  KCHتحسنا في توافر الدواء (الحد من عدد
أيام نفاذ المخزون من متوسط قدره  16.33يوم إلى  9.67يوم)  ،في حين ل QECHلم يكن هناك أي تحسن.
مشاكل أخرى ،مثل سوء تستيف المستلزمات واألدويه ،وعدم معرفة وتطبيق مفهوم ( FEFOصرف المخزون بناء على
األول في إنتهاء الصالحيه ،الصادر أوال)،

•

والتباين في فترات إصدار ورفع التقارير بين

النقاط الرئيسية في التوزيع
• هناك نقص واضح في ميزانية للتوزيع وأيضا لألمن.

المواقع

المختلفه،

وعدم

دقة

السجالت

المخزنيه كما هو مذكور في ( MoPHP,

• المشاركون طالبوا بزيادة كبيرة في الميزانيه المخصصه للتوزيع.

 .)Republic of Yemen, no dateكذلك

• ينبغي مراقبة العاملين واللوازم بصفه منتظمه ،لتجنب نضوب

البعض بأن ميزانيات النقل المحلية ستكون

• يحتاج نظام التوزيع أن يكون أكثر تنسيقا ويتم اإلشراف عليه من غياب التمويل في المستويات الدنيا للنقل هو
قبل خبراء متخصصين.
شكوى أخرى متكررة ،على الرغم من إدعاء
مخازن األدوية.

كافية إذا تم إستخدامها بكفاءة (المرجع
نفسه) .من الواضح أن هناك العديد من
القضايا في إطار منظومة التوزيع  ،والتي

تحتاج إلى معالجة إذا كان النظام العام ،بكل مستوياته وعملياته كافة ،سيتم تشغيله على نحو فعال بما يضمن وصول
اللوازم الى األفراد المحتاجين لها.

رؤى اإلستبيان
 ٪67من المشاركين في اإلستبيان أجمعوا على أن توزيع لوازم الصحة اإلنجابية واألدوية األساسية هي مسأله هامه في
اليمن  -على وجه الخصوص ،وكما جاء في القسم السابق ،عدم وجود ميزانية لعمليات التوزيع ،والتي تشمل النقل وتحديد
كميات اإلمدادات ،وادارة المخازن وتدريب االفراد  .وعالوة على ذلك ،أكد عدد من المشاركين أن أحد المشاكل هي أنه ال
يوجد ميزانية مخصصة لألمن ،وهو أمر حيوي في بلد غير مستقر سياسيا مزقته الحرب  .استمرار تقديم اللوازم الصحية
الزال يمثل مشكلة ،ويجب وضع نظام منسق لضمان نقل السلع بين المحافظات والمحليات والمراكز الصحية.
العديد من المشاركين في اإلستبيان طالبوا بزيادة كبيرة في الميزانيه المخصصه للتوزيع .وأضاف العديد منهم أيضا أن
نظام التوزيع ينبغي أن يوضع بطريقه تضمن التنسيق بين جميع مستويات النظام الصحي – ويجب أن يقوده خبراء في
التوزيع ،الذين يمكنهم اإلشراف على هذه العملية وضمان أن كميات اللوازم المطلوبه تم إحتسابها بدقه .كما تم إضافة أنه
ينبغي تدريب القوى العاملة على نطاق أوسع من أجل منع استنزاف مخازن األدوية ومنع توزيع اللوازم منتهية الصالحيه.
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وعالوة على ذلك ،دعا بعض المشاركين الى ضرورة وجود مراقبة منتظمه للعمال واللوازم ،واقترح أحد المشاركين أن يتم
جمع التغذية الراجعة من المجتمعات التي تتطلب هذه اللوازم الصحية حيث انها سوف تكون مفيدة أيضا.

التخزين
على مستوى المحافظات والمستويات األقل ،فإن الغالبية العظمى من مرافق التخزين فشلت في تلبية الحد األدنى من
معايير مبادئ التخزين القياسيه .المساحات التخزينيه المتاحه غير كافية من حيث الحجم ،ونظافتها دون المستوى
المطلوب ،كذلك بصفه متكرره فإن المعدات المطلوبه غير متوفرة  .وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على وسائل
منع الحمل ،وحقيقة أن وسائل النقل والتسليم تميل إلى أن تكون مرتبة على أساس وقت الطلب فقط (وليس بصفه منتظمه)
 ،لذلك فإنه من المرجح للغاية أن يحدث نفاذ للمخزون ،وبالتالي الحد من توافر السلع الصحية الهامة إلى المستخدم
النهائي (.)Population Sector of the MoPHP, 2012

لذلك فمن الواضح ،أن األمر يتطلب تحسينات في ظروف التخزين على مستوى المحافظات والمستويات األقل .ينبغي أن
يؤخذ في اإلعتبار االتجاه نحو التحسن الذي ط أر على المستويات المركزية ومستوى المناطق  ،والتي كانت نتيجة لتدخل
خارجي .حتى عام  ،2009قطاع السكان كان مدعم من صندوق األمم المتحده للسكان  ،UNFPAمن حيث اإليجار
والصيانة المستمرة للمستودع المركزي ،وحديثا قامت سفارة مملكة هولندا بتجديد وتجهيز مرافق التخزين على المستوى
المركزي ومستوى المناطق (المرجع نفسه)

رؤى اإلستبيان
أكد  ٪76من المشاركين بطريقه راسخه أن هناك مشاكل في المستودعات والتخزين في نظام الصحة اإلنجابية في اليمن .
على وجه الخصوص ،أشار العديد من المشاركين إلى انعدام التوافر التام للمساحات التخزينيه في المستودعات المخصصة
لمنتجات الصحة اإلنجابيه .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه بصفه مستمره يتم تدمير المساحات المخزنيه الكليه نتيجة إلستمرار
الحرب ،والموظفين يعانون من نقص في التدريب الالزم في عمليات التخزين.
بينما أبرز مشاركين آخرين الفقر والضرر الذي أصاب البنية التحتية في اليمن ،وهو ما يعني أن العديد من المرافق تفتقر
إلى الكهرباء ،مما أدى إلى عدم التمكن من اإلحتفاظ بالمنتجات في درجات الح اررة المطلوبه وبالتالي اليمكن إستعمالها.
ثلث المشاركين دعوا الى بناء مستودعات يتم تصميمها خصيصا للصحة اإلنجابية ،تحتوي على كميات كافيه من
المساحات التخزينيه لسلع تنظيم األسرة في حاالت الطوارئ .وأكد المشاركين على ضرورة توافر ظروف التخزين بدرجات
الح اررة الصحيحة عن طريق إسخدام تكييفات الهواء ،وكذلك توافر عدد مناسب من الثالجات ،ومقاييس ومعايير معينة
لمنتجات الصحة اإلنجابية .كل هذه النقاط يجب أن تكون مكتوبة في دليل إرشادي وطني للتخزين ،كما حث اثنين من
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المشاركين على ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين لرفع تقارير ومتابعة أرصدة اللوازم المخزنه.
هؤالء الموظفين أنفسهم ال بد من مراقبتهم بإنتظام .

تحديد الكميات ،والتخطيط ،والمشتريات
قدرة المنظمة على التخطيط هو أحد المدخالت الرئيسية في وضع وتطوير البرامج وتنفيذها ،ويتجلى هذا بصوره أكثر
ضرورة في اليمن .تشمل العناصر الرئيسية للتخطيط :القدرة على تحديد واضح لإلهداف القابلة للقياس ،وتحديد األنشطة
الالزمة لتحقيق هذه األهداف ،وتحديد ما هي الموارد المطلوبة لبلوغ األهداف ( MoPHP, Republic of Yemen, no
 .)dateنظ ار للتنوع والعدد الكبير من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين في سالسل اإلمداد فإن التخطيط أمر
حتمي.
وقد تم تحديد وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم األسرة ،بإعتبارها المجاالت التي هي في حاجة ماسة إلى التخطيط إذا أن
اللوازم المطلوبة يجب أن تكون بكميات مناسبه ،والتأكد من أن المنتجات الصحيحة يتم شراؤها .من حيث الوضع الحالي
داخل ، MoPHPبما في ذلك العالقات مع
شركاء التنمية ،هناك القليل من الدعم المناسب
للتخطيط الالزم لتنفيذ تأمين سلع الصحة
اإلنجابية  RHCSورصد التقدم المحرز
( MoPHP, Republic of Yemen, no
 .)dateفي الواقع ،فقد اتجه تركيز المانحين
للمناطق والمحافظات للحد من دور القطاع
السكاني في تخطيط البرامج ،ونظ ار ألهمية

•

النقاط الرئيسية للمخازن
•يتم تدمير المساحات المخزنيه بسبب القتال المستمر.
•الموظفون يفتقرون إلى التدريب الالزم.
•ثلث المشاركين دعوا الى بناء مستودعات مصممة خصيصا للصحة اإلنجابية.
•تحتاج شروط التخزين أن تكون في درجة الحرارة المناسبة ويجب أن يكون
هناك مساحات كافية للثالجات
•أفاد اثنان من المشاركين بأن هذه النقاط ينبغي أن تكون مكتوبة في دليل
إرشادي وطني للتخزين.
•البد من توافر عدد كاف من الموظفين في جميع المرافق على أن يتم تدريبهم
بشكل صحيح.

قضايا مثل الالمركزية في إدارة وتخصيص
27

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

الموارد وضرورة التنسيق والتعاون الوثيق بين مختلف المستويات (المرجع نفسه) .
التخطيط للموارد البشرية وادارة األفراد من الشروط المسبقة الهامة لتأمين سلع الصحة اإلنجابية  .RHCSوينبغي أن يكون
هناك تكامل في وظائف تنمية الموارد البشرية وادارة القوى العاملة اإلجمالية للمناطق والمحافظات ،مع التنسيق المركزي
والدور الرقابي الذي يقوم به قطاع السكان.)MoPHP, Republic of Yemen, no date( .
من حيث كيفية تحسين غياب التخطيط الذي يتصف به القطاع الصحي في اليمن ،وعلى وجه الخصوص ،وسائل منع
الحمل ،يجب أن يكون هناك برنامج وطني لتوسيع وتعزيز خدمات تنظيم األسرة المقدمة )(Patykewich et al., 2007
) ،وينبغي أن يكون هذا الجهد على درجة عالية من التنسيق مع خطط التحسين العام لسلسلة اإلمداد ،وذلك لضمان أن
جميع المواقع لديها المزيج الصحيح متاحا قبل البدء في التدريب على خدمات تنظيم األسرة (المرجع نفسه) .
خالل هذه الخطة ،ينبغي إنشاء شبكات للشركاء المحتملين في جميع المستويات ،مع صياغة ما يتم توقعه فيما يتعلق
بكيفية مساهمة كل األطراف في تأمين سلع الصحة اإلنجابية ( ،)Patykewich et al., 2007وذلك سوف يؤدي الى
تحديد االولويات لوقت الموظفين والموارد األخرى ،عن طريق التأكد من أهم العالقات التى يجب أن تحظى باإلهتمام
المناسب (المرجع نفسه).
وهنا يجب التأكيد على أن مفتاح التخطيط للبرامج الصحية هو التخطيط المالي الصارم ،وفي هذا ،يجب أن تدار األموال
بشفافية ومع درجه عاليه من المساءلة ) .)MoPHP, Republic of Yemen, no dateضمن القطاع السكاني في
اليمن ،تم تسليط الضوء على أنه في الماضي كان هناك قدر ضئيل من التمويل لتغطية تكاليف التشغيل ،بما في ذلك
الرقابه واإلشراف والتدريب والمعدات ،والطباعة ،وتسليم وسائل منع الحمل ،والبنود األخرى الالزمة لتحقيق تأمين سلع
الصحة اإلنجابية ،والنتائج المترتبه على ذلك كانت محدوده جدا فيما يتعلق بتخطيط الميزانية والمساءلة (المرجع نفسه) .
القضيه للقطاع الصحي في اليمن ككل هو أن نظام اإلدارة المالية الحكومية يتم ضبطه فقط للبنود الواسعه للميزانية ،بدال
من األنشطة والمخرجات ) .) MoPHP, Republic of Yemen, no dateوهذا يعني أن بعض المحافظات قامت
بتجربة تطبيق النهج الخاص بها لإلدارة المالية ،وبالتالي أدى الى تعقيد النظام (المرجع نفسه) .ما هو مطلوب على
المستوى المركزي هو وضع ميزانية تشغيلية لجميع المسؤوليات والمهام ،بما في ذلك التكاليف المؤيده لها ،ووضع
السياسات ،والتعاون مع المحافظات وغيرها من المؤسسات ).) MoPHP, Republic of Yemen, no date
في نهاية عام  2009أصدرت  MoPHPمرسوما لتضمين وسائل منع الحمل ضمن قائمة األدوية األساسية ،وتخصيص
ميزانية متزايدة تدريجيا لشراء وسائل منع الحمل .ومع ذلك ،وعلى الرغم من ذلك فإن  MoPHPفشلت في تخصيص
ميزانية لش ارءها.

رؤى اإلستبيان
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عندما تم سؤال المشاركين ما هي القضايا الموجوده مع نظام تحديد الكميات والتخطيط في سلسلة إمداد الصحه اإلنجابيه
في اليمن ،ما يقرب من نصف المشاركين أشار
إلى عدم وجود ميزانية مخصصه لشراء سلع
•

النقاط الرئيسية في تحديد الكميات والتخطيط
•عدم وجود ميزانية لتقدير الحاجة على المدى القصير والطويل ،وشراء
أموال مخصصة لعمليات اإلشراف وتوزيع
الكميات الالزمه من أنواع السلع الصحيحه في ظل وجود خطة قويه
لذلك

للمراكز الصحية والمحليات ،وكذلك عدم وجود
المواد .وهذا يجعل من الصعب للغاية تقدير

* قلة توافر البيانات مشكلة كبيرة أخرى تقيد القدرة على التنبؤ
باإلحتياجات ،على األرجح بسبب سوء شبكات االتصاالت بين المرافق
الصحيه.
•الحاجة إلى أنظمة معلومات أفضل ،األمر الذي سيمكن من تقييم
االحتياجات بصوره دقيقة .وينبغي أن تكون المرافق تحت اإلشراف
المستمر.

اإلحتياجات على المدى القصير والطويل لشراء
الكميات الالزمه ،واألنواع الصحيحه من السلع
من أجل التوصل إلى خطة صلبة لكيفية إتاحة
السلع إلى المناطق واألشخاص الذين هم في
حاجة إليها  .وبالمثل ،انتقد ثمانية من

المشاركين عدم وجود ميزانية متاحة لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات التي من شأنها أن تساعد في قياس
الحاجة ،فضال عن التدريب في وظائف سلسلة اإلمداد الرئيسية والعمليات اللوجستية ،أنه من األساسيات للموظفين أن
يكونوا على دراية بهذه المهام والعمليات إذا كان لهذا النظام أن يكون مخطط جيدا.
ثمانية من المشاركين ذكروا أن قلة توافر البيانات مشكلة كبيرة أخرى لعمليات تحديد الكميات والتخطيط في نظام الصحة
اإلنجابية في اليمن ،ألن ذلك يحد من القدرة على التنبؤ باإلحتياجات .وأشار عدد من المشاركين أيضا لعدم وجود
معلومات شفافه متاحة ،والتي ،مرة أخرى ،يمكن أن تؤثر سلبا على عملية التخطيط .وعدم وجود البيانات المتاحة من
المرجح أن يكون أحد أعراض ،أو قد يكون حتى أحد اسباب شبكات االتصال السيئة بين المرافق المختلفة ،وأيضا بين
صناع القرار وهؤالء العاملين في المستوى التشغيلي ،وهذا تم ذكره من ثالثة مشاركين .وهذا يعني أيضا أن التقييم
الضروري فيما يتعلق بالوضع في الوحدات الصحية والمستودعات في المحليات لم يتم إجراءه .وعلى هذا النحو ،فإن ندرة
اإلمدادات الطارئة للصحة اإلنجابية تستمر ،وهذه مسأله يشعر خمسه من المشاركين بالقلق حولها.

29

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

من حيث الكيفية التي يمكن بها تحسين عمليات تحديد الكميات والتخطيط للتحديات 16 ،من المشاركين ذكروا بضرورة
تخصيص األموال الالزمه لتوفير اإلمدادات والتدريب .حيث سيكون العاملين أكثر قدرة على إدارة المخازن ،وتقدير
اإلحتياجات والتنبؤ بالكميات المطلوبه .وينبغي أن يكون تدريب القوى العاملة مستمر ومنتظم ،كما ذكر سبعة من
المشاركين .وأكد اثنان من المشاركين أيضا على أهمية تدريب مديري الصحة اإلنجابية على مستوى المناطق وكذلك على
مستوى المحليات في المرافق الصحية.
وناقش ثمانية من المشاركين الفوائد الناجمه عن تطبيق أنظمة معلومات أفضل ،األمر الذي سيمكن من التقييم الشامل
الدقيق لإلحتياجات وبالتالي يمكن تحديد المشاكل ،والتخطيط الجيد لتوزيع اللوازم .وينبغي أيضا أن تكون المرافق تحت

اإلشراف المستمر ،مع تحديد للكميات يتم إجراؤه بإنتظام .وتحدث ثالثة من المشاركين بأهمية التعاون داخل النظام الطبي
اليمني بأكمله لو كان يراد لألمور أن تتحسن.
أكثر من نصف المشاركين وصف التحدي الرئيسي للمشتريات لنظام الصحة اإلنجابية باليمن هو عدم وجود ميزانية محددة

من جانب الحكومة لشراء المواد ،وعلى وجه الخصوص ،سلع الصحة اإلنجابية .وتتفاقم هذه المشكلة أيضا من حقيقة أن
تكلفة العديد من األدوية قد زاد أيضا .انتقد أربعة مشاركين عدم وجود بيانات أساسيه متاحه عن مستويات اإلمدادات
والتكاليف ،وهو ما يعني أن معايير واجراءات الشراء األساسية القياسيه ببساطة ال يمكن االلتزام بها .في الواقع ،ذهب أحد
المشاركين الى أبعد من ذلك ،قائال أن الحكومة تجهل فعال بأهمية عملية الشراء وهذا هو السبب في أنه لم تفلح في

التركيز فيها ،وإلعطاء الوقت الالزم لها ،او توفير ميزانية لها.

أنتقد ثمانية من المشاركين من االعتماد على وكاالت
وليس فقط ألن هذا يعني فشل الحكومة في اتخاذ أي
الخارجي يمكن أن يتوقف في أي وقت.

النقاط الرئيسية في مجال المشتريات
• زيادة تكلفة األدوية.
• عدم وجود بيانات أساسيه متاحه عن مستويات اإلمدادات والتكاليف ،يعني أن معايير
وإجراءات الشراء القياسيه األساسية ال يمكن االلتزام بها.
• االعتماد الكبير على وكاالت المعونة الدولية والجهات المانحة يعني أن الحكومة ال
تأخذ المبادرة  -الدعم الخارجي يمكن أن يتوقف في أي وقت.
• الحاجة إلى ميزانية محدده للمشتريات.
• التخطيط أمر ضروري ولكن مفقود  -ينبغي إجراء تقييم لإلحتياجات في جميع
المرافق.
الصحية
اد
و
الم
اء
ر
بش
يتعلق
فيما
المانحة
الجهات
المعونة الدولية و
• الحاجة إلى دعم المانحين في الشراء لكن الوزارة هي المسؤولة عن وضع آليات
إجراء لتحسينشراء
مرنة.وجعله مستدامة ،ولكن أيضا ألن هذا الدعم
النظام
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وفي سؤال عما هو أفضل سبيل لمعالجة هذه التحديات في المشتريات ،أكد  12مشاركا على ضرورة قيام الحكومة بتوفير
ميزانية محدده للمشتريات .وعالوة على ذلك ،فإن ثلث من شملهم اإلستبيان أشار إلى أهمية التخطيط عندما يتعلق األمر
بشراء كميات وأنواع صحيحة من المواد لتلبية اإلحتياجات .وينبغي إجراء تقييم االحتياجات في جميع المرافق الصحية في
كل منطقة ومحافظه ومحليات ،وتحديد المتطلبات بدقه ،بحيث يمكن تخصيص ميزانية محددة .وشدد أحد المشاركين على
أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به لجنة وطنيه مخصصة لشراء السلع لجميع مستويات نظام الصحة اإلنجابية.

ال ينبغي أن تترك معالجة تحديات الشراء فقط للحكومة ،وأكد خمس مشاركين الحاجة إلى دعم المانحين للتنسيق مع جهود
MoPHPوتوفير األدوية في حاالت الطوارئ .وذكر اثنين من المشاركين أن على الحكومة أن تتحمل المسؤولية لتنفيذ

آليات شراء مرنة.

القياده واإلش راف
القيادة أمر حيوي إذا كانت اإلنظمه الصحية تعمل بصورة صحيحة ،وهذا صعب للغاية بسبب فراغ القيادة السياسية في
اليمن .في الواقع ،أنه فقط عندما يلتزم صناع السياسة بصوره حقيقيه إلدخال تحسينات على النظام الصحي الذي يشهد
تغيير دائم ( .)Holst and Gericke, 2012ومع ذلك ،ينبغي أن يشمل تعزيز وتوطيد اإلشراف واإلدارة في قطاع
الرعاية الصحية مبادرات مثل إنشاء لجنة تنسيق وطنية مركزيه للصحة ( . (Saleh, 2014) )NCCHيجب أن تمثل

هذه اللجنة جميع الو ازرات ومؤسسات التأمين االجتماعي التي تتعامل مباشرة مع الرعاية الصحية ،من أجل تحسين
التنسيق والكفاءة في استخدام الموارد (مثل تسليم األموال والخدمات) ،وينبغي أن تقوم و ازرة الصحة بدور المنسق لهذه
اللجنه.
العديد من الجهود تم بذلها عن طريق المنظمات اإلنسانية لمعالجة الفراغ القيادي الذي نشأ ،في جزء منه ،بسبب
االضطرابات السياسية في اليمن .وقد وضعت األمم المتحدة جماعة او كتلة الصحة ،وهي مجموعة من وكاالت األمم
المتحدة التي كلفت باالستجابة لجانب معين من الطوارئ ) .(Gavlak, 2015إحدى النجاحات التي تحققت من خالل
هذه القياده والتنسيق كان التفاوض على الهدنة اإلنسانية األولى لوقف إطالق النار (المرجع نفسه).
ومع ذلك ،فإن التعاون مع الجهات المحلية من المرجح أن يكون معقد للغاية نظ ار لسمعة اليمن بتهمة الفساد وتعقيدات
الصراع الدائر ،وسيكون من األهميه بمكان وضع نظام مراقبة للتأكد من أن األموال والسلع تشق طريقها لمتلقيها
( .)Salisbury, 2011واقعيا ،أعمال المراقبة والتقييم تتطلب مشاركة الموظفين في البالد مع الجهات المحلية على
أساس يومي مفصل (المرجع نفسه).

القيادة القوية البد من وجودها على جميع المستويات وفي جميع قطاعات سلسلة اإلمداد الصحية .على سبيل المثال ،من
أجل تحقيق تأمين سلع الصحة اإلنجابية ،فإن القادة الرئيسيين على المستوى الوطني ،ومستوى الو ازرة ،ومستويات
المحافظات يجب أن يدعموا ذلك بنشاط -ليس فقط لفظيا ،ولكن من خالل من صنعهم للق اررات MoPHP, Republic
31

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

) .)of Yemen, no dateإشراك قطاع
السكان من البداية هو من األهمية

نقاط رئيسية حول القيادة واإلشراف

االستراتيجية ألن دعمها مطلوب إلنشاء

-

وصف ما يقرب من نصف المشاركين القيادة بأنها" ضعيفة "
أو" ضعيفة جدا".

والحفاظ على مصلحة صناع القرار على

-

القادة بحاجة إلى التدريب المستمر لتعزيز مهاراتهم ونقل
المعرفة لبقية فريق العمل

الرئيسية ،مثل الالمركزية المستمره ،وزيادة

-

الحاجة إلى ميزانية خاصة للتدريب على القيادة.

-

فريق قيادي ،بدال من فرد واحد يمكن أيضا أن يكون مفيد.

فرص جديدة لجعل الصحة اإلنجابية وتأمين

-

هناك نقص واضح في اإلشراف على العمال ٪75 ،من
المشاركين ذكروا أنه ال يوجد إشراف على اإلطالق  -هناك
نقص في تدريب األفراد لتنفيذ ذلك.

سلع الصحة اإلنجابية أكثر كفاءة وفعالية

جميع المستويات (المرجع نفسه) .التطورات
التركيز على التكامل الوظيفي من البرامج
الرأسية ،ومراجعة قطاع الصحة ،وتوفير

MoPHP, Republic of Yemen, no
))date

اإلشراف الداعم هو عنصر هام لبناء القدرات يجمع بين السلوك والعمليات حيث يخلق بيئة تدفع للتغيير ،كما أنه أيضا
يسمح بتعزيز قدرات الموظفين ،وبالتالي تعزيز أدائهم ( ،)Population Sector of the MoPHP, 2012ويشجع
المشرفون على استخدام تقنيات إشراف داعمة مع الموظفين الذين يشرفون عليهم ،من أجل تحسين أداء سلسلة اإلمداد
وتوافر السلع األساسية بصفه مستمره (المرجع نفسه) .في هذا المسعى ،يجب تعزيز القدرات اإلشرافيه لضمان تواجد
المقدرة على توفير اإلشراف الداعم الفعال.

رؤى اإلستبيان
وصف ما يقرب من نصف المشاركين القياده في قطاع الصحة اإلنجابية في اليمن ب" الضعيف" ،وشرعوا في تقديم
مجموعة متنوعة من اآلراء بشأن الكيفية التي يمكن بها تعزيز القياده .التدريب المستمر للقادة في مجال الصحة اإلنجابية
من أجل تعزيز مهاراتهم من أكثر اآلراء شيوعا ،ليس فقط إلن هذا راجع لتقوية ودعم القيادة نفسها ،بل أيضا إلن هؤالء
القادة سيكونوا قادرين على نقل المعرفة الى باقي القوة العاملة .أبرز سبعة مشاركين الحاجة إلى أن يكون هذا التدريب

مستمر ،للتأكد من أن القادة سيكونون على معرفه دائمه مع التكنولوجيا وطرق العمل الجديده ،وأكد  12من المشاركين
أيضا على ضرورة وجود ميزانية خاصة للتدريب على القيادة واإلشراف في حالة الرغبه في معالجة فراغ القيادة بشكل
مناسب.

وعالوة على ذلك ،بدال من وجود قائد واحد مسؤول عن قطاعات بأكملها من سلسلة إمداد الصحه اإلنجابيه ،ذكر ثالثة
من المشاركين فكرة وجود فريق قيادي ذو جودة عالية ،يمتلك مجاالت مختلفه من الخبرة ،ألن ذلك قد يؤدي الى خلق
شعور أقوى للتوجيه والقيادة لباقى قطاعات الصحة اإلنجابية.
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عندما وضعت أسئلة للمشاركين بخصوص اإلشراف والرقابه على العمال ،ظهرت صورة واضحة جدا أن هناك نقص
واضح في أي من هذه اإلجراءات ،أكثر من ثالثة أرباع المشاركين ذكروا أنه ال يوجد إشراف على عمال سلسلة اإلمداد
على اإلطالق .العديد من المشاركين ذكروا أن ذلك بسبب عدم وجود تدريب إلفراد القوى العاملة لتنفيذ هذه الرقابة
الضرورية.

القوى العامله ،والتدريب ،وتنمية القد رات
المتخصصين المهره في الرعاية الصحية يقودون أداء النظام الصحي ،كذلك فإن الموظفين ذو التعليم الجيد ،ووجود عدد
كاف من الموظفين ،من األمور األساسية لتحسين أداء النظام الصحي والنتائج الصحية ) ، (Al Serouri, 2012فقد
وجدت دراسة حديثة أن القطاع الصحي اليمني ال يزال يعاني من ندرة الموارد البشرية والتوزيع غير المتوازن وضعف
االستفادة من الكوادر الصحية المتاحة ،مع عدم وجود نظام مالئم لتوزيع شخص ذو السلطة بين المناطق الريفية
والحضرية (المرجع نفسه) .وهكذا ،يتركز الموظفين في المدن الكبرى ،تاركين معظم المناطق الريفية محرومة.
التدريب المستمر للمتخصصين في الرعاية الصحية في اليمن ضروري لضمان بقاء الموظفين على علم بالمعلومات
خبرتهم ،على سبيل المثال ،و ازرة الصحة تحتاج اآلن
والمبادئ التوجيهية الجديدة ،ال سيما عندما يكون التدريب في مجال ا
دعم فني معين في مجال اقتصاديات الصحة والتمويل لزيادة فرص حصولهم على التمويل الالزم وكذلك تشكيل عمليات
التخطيط المشتركة بين القطاعات ( .(Dodd et al., 2009ال يمكن أن يتوقع حدوث ذلك دون فهم أعمق للمفاهيم
األساسية لالقتصاد الكلي ،والقدرة على إعادة اإلطر الصحية على نطاق واسع من الناحية االقتصادية لصالح الفقراء
(المرجع نفسه)  .مع عرض أكثر ثقة عن مطالبات الصحة  -وعالقتها المباشرة باإلنتاجية – سيجد كبار موظفي و ازرة
الصحة أنفسهم أفضل تجهي از للدفاع عن نتائج الميزانية التي تعكس بدقة أكثر قدرتهم على المساهمة في الحد من الفقر في
عمليات التخطيط المشتركه بين القطاعات ( .(Dodd et al., 2009وعالوة على ذلك ،ينبغي نصح الواصفين في جميع
المرافق الصحية الستخدام أسماء عامة من األدوية في الوصفات الطبية ،ووصف أقل عدد من األدوية الالزمة ،وتجنب
عالج األعراض كلما أمكن ذلك ) .(Bashrahil, 2007هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان توافر مصادر
المعلومات الدوائية المحلية ،مثل إرشادات العالج القياسية الوطنية والوصفات الوطنيه من األدوية األساسية لتكون متوافره
في جميع المرافق الصحية (المرجع نفسه).

رؤى اإلستبيان
ردا على سؤال عما إذا كانت القوى العاملة بالصحة اإلنجابية اليمنية جيدة بما فيه الكفاية من حيث التدريب ومن حيث
حجمها من أجل تلبية احتياجات الصحة اإلنجابية للسكان ،أجاب  ٪57ال ،مع  20في المائة قالوا نعم والبقية أجابوا أنهم
غير متأكدين .وناقش ستة مشاركين حقيقة أن هناك عمال جدد غير مدربين يتم تعيينهم سنويا للعمل في الصحة
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اإلنجابية ،ولكن معظمهم لم يحصل على أي تدريب على االطالق .على هذا النحو ،حتى في حالة وجود ما يكفي من
أعداد العمال ،فإنهم غالبا ما ال يصلحون لهذا الغرض  -ومجال الصحة اإلنجابية يعاني بشكل خاص من نقص في
الخبرات.
في كثير من األماكن ، ،يوجد نقص عاملين في مجال الصحة اإلنجابية وتوزيعهم أيضا فقير .أشار أحد المشاركين إلى
حقيقة أنه في األماكن التي ال يوجد بها عدد كاف من األطباء ،تضطر الممرضات القيام بهذا الدور الذي لم يتم تدريبهم
على كيفية القيام به .ثالثة مشاركين أشاروا إلى أن العاملين الصحيين المدربين تدريبا جيدا في كثير من األحيان يغادرون
البالد للذهاب إلى مكان آخر ،وبعضهم ينضم الى القطاع الخاص .قدم أحد المشاركين ملخص كامل ،مشي ار إلى أن قطاع
الصحة اإلنجابية يعاني من عدم وجود تأمين للعمال واألعمال التي يقومون بها ،وضعف الرواتب ،ونقص التعويضات،
وفشل من جانب الحكومة لتوظيف عدد كاف من الموظفين.
من حيث الحاجه الى ضرورة تدريب العاملين في قطاع الصحة اإلنجابية في اليمن ،حث  16من أفراد العينة على ضرورة
تدريب القوى العاملة على العمليات البسيطه لسلسلة اإلمداد والخدمات اللوجستية .على وجه الخصوص ،من خالل تدريب
رؤساء الدوائر في هذه األنشطة ،فمن المرجح أن التدريب والمعلومات الهامة سوف تغذي بإستمرار من خالل القوى
العاملة بالصحة اإلنجابية إلى مستوى المحليات والمرافق الصحية .وبشكل أكثر تحديدا ،أبرز سبعة مشاركين على أهمية
تدريب العاملين في مجال حاالت طوارئ الصحة اإلنجابية ،بما في ذلك كيفية استخدام تقنيات معينة ،وكيفية تحديد
واالستجابة للتحديات الصحية الكبيرة.
من حيث كيفية تمويل التدريب ،ذكر اثنين من المشاركين الحاجة إلى تنسيق تمويل التدريب بين األطراف المعنية في
الحكومة والقطاع الخاص لتوفير ميزانيه خاصه ذلك .وأخيرا ،أشار ستة من المشاركين إلى أن التدريب يجب أن يكون
مستم ار ومتواصال ،بدال من مجرد حدوثه لمرة واحدة ،وأن نظم المعلومات هي أدوات حيوية للمساعدة في رصد وتقييم أداء
العاملين.

القوى العامله ،والتدريب ،وتنمية القدرات
•القوى العاملة ليست جيدة بما فيه الكفاية من حيث الحجم والتدريب التي
تتلقاه

•هناك نقص واضح في اإلشراف على العاملين ٪75 ،من المشاركين ذكروا
أنه ال يوجد إشراف على اإلطالق  -هناك نقص في تدريب األفراد لتنفيذ ذلك.
•أهمية تدريب العاملين في مجال طوارئ الصحة اإلنجابية ،بما في ذلك كيفية
استخدام تقنيات معينة ،وكيفية تحديد واالستجابة للتحديات الصحية الكبيرة.
•ينبغي أن يكون التدريب مستمر ومتواصل ،بدال من مجرد حدوثه لمرة
واحدة.
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نظم المعلومات
نظام المعلومات الصحي الذي يعمل على نحو فعال هو حجر الزاوية في أي نظام رعاية صحية عادل وفعال ،على الرغم
من أن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتصف بضعف البنية التحتية للمعلومات الصحية ،واليمن واحدة
منها ( .)Saleh, 2014إن الدور الرئيسي لنظم المعلومات الصحية هو إنشاء عمليات التغذية الراجعه للمعلومات على
مستويات مختلفة من قطاع الصحة التي تقوم بعمليات تقييم النتائج الصحية ،والعمليات ،والمالية واالستفادة منها،
ومؤشرات الجودة وغيرها .ولقد تم تحميل مسئولية الفشل في تطوير هذه النظم في العديد من السياقات الوطنية جزئيا على
المانحين الدوليين ،الذين ساهموا بفعالية في إنشاء نظم معلومات موازية تطابق البرامج الرأسية التي ترعاها ،مما تسبب في
حدوث تجزئة وتشويه للمعلومات (المرجع نفسه).
في اليمن ،هناك غياب واضح لنظم معلومات إدارة الخدمات اللوجستية ) (LMIS؛ نظام جمع المعلومات الصحية الوطني
مج أز ،التقارير غير منتظمه ،والبيانات الالزمة التخاذ الق اررات ال يمكن االعتماد عليها على جميع المستويات ،وخصوصا
عندما يتعلق األمر باإلبالغ عن الحوادث ذات الصلة بالصراع ،وهي قضية حساسة سياسيا ( Population Sector of
 .)the MoPHP, 2012; Saferworld, 2016يوجد أيضا تفاوت كبير في حجم ونوعية المعلومات الصادره من
أجزاء مختلفة من البالد :في حين معرفة الوضع في العاصمة وحولها يعتبر جيد ،ال تزال المعلومات في مناطق واسعة من
جنوب غرب اليمن غير مكتمله ) . (Saferworld, 2016في ظل هذه الظروف ،سوف تستمر المنظمات اإلنسانية
والمنظمات غير الحكومية في لعب دو ار هاما في جمع المعلومات ،ووسطاء مستقلين للحكم على جودة البيانات ،ولكن
نظ ار للتهديدات التي تتعرض لها سالمتهم من قبل عمليات القتال الجارية (المرجع نفسه) فإن نظم معلومات إدارة الخدمات
اللوجستية  LMISينبغي تأسيسه (.)Population Sector of the MoPHP, 2012
بمجرد تأسيسه ،فإنه يجب تدريب الموظفين والمديرين في المرافق على كيفية جمع البيانات واإلبالغ عن معدالت المخزون
واالستهالك ،وكيفية إدارة المخزون بشكل مناسب ،ومتى يتم إعادة طلب المواد وبأي كميات سيتم طلبها (المرجع نفسه).
هناك إحتمال كبير أن ينتج أفضل أداء لسلسلة اإلمداد من نظم المعلومات المحسنة ،ويرجع ذلك إلى زيادة كفاءة استخدام
الموارد المحدودة وتحسين توافر السلع األساسية.
إن مراكز نقل وترجمة المعارف تساعد في تعزيز استخدام األدلة في الممارسة والسياسة :هذه المراكز غير موجوده في
اليمن ) . (Saleh, 2014وينبغي بذل الجهود لتحديث معرفة الممارسين الصحيين عندما تكون هناك معلومات جديدة
إلن الناس عموما قادرون على تكييف سلوكهم عند تقديم معلومات جديدة لهم ( ;Ghouth, 2013; Bashrahil, 2007
 .)Bashrahil, 2010يجب التأكد من أن األطباء ،خصوصا الممارسين العامين يقومون بإتباع المبادئ التوجيهيه
للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا  NMCPعلى وجه الخصوص ،وتجنب وصف تركيبات األدوية المضادة للمالريا،
35

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان أن مصادر المعلومات الدوائية المحلية ،مثل إرشادات العالج القياسية
الوطنية والوصفات الوطنيه لألدوية األساسية ،تتوافر في جميع المرافق الصحية ( Bashrahil, 2007; Bashrahil,
.)2010
والجدير يالذكر أنه ليس فقط الممارسين الصحيين هم الذين يحتاجون إلى تزويدهم بالمعلومات الصحية المحدثة ،ولكن
يجب أن يتم ذلك أيضا لآلباء واألمهات .السبب الرئيسي لطفل غير المطعم أو المطعم جزئيا هو إلى حد كبير عدم وجود
معلومات ( . (Al-Rabeei, 2014هناك انخفاض في تغطية التحصين بين األطفال في حي  Taizyahبمحافظة تعز،
والتي فيها  ٪69.5من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  23-12شه ار يتم تطعيمهم تماما ،وهو ما يقل عن النسبه
المستهدفه من البرنامج الموسع للتحصين ) (EPIفي اليمن من تحقيق التغطية بالتطعيم الى  ٪80على مستوى المنطقة
(المرجع نفسه) .على هذا النحو ،ينبغي أن يعمل البرنامج الموسع للتحصين على رفع مستوى الوعي بأهمية التحصين بين
هؤالء السكان .يحتاج المجتمع اإلنساني أيضا إلى أن يتم تزويده بالمعلومات الهامة ،ولقد تم بالفعل بذل جهود من قبل
المجموعة اللوجستية  Logistics Clusterلضمان هذا األمرحيث تم تحديد الثغرات اللوجستية واالختناقات ،وتم تزويد
المنظمات بالمعلومات التشغيلية المحدثة ،مثل تحديث حالة الميناء والمطار واإلجراءات ذات الصلة ،فضال عن نشر
تقارير الحالة ). (SitReps) (Logistics Cluster, 2015

رؤى اإلستبيان
عندما سئل المشاركين ما هي نظم المعلومات الموجودة داخل قطاع الصحة اإلنجابية في اليمن ،وهل تعمل بشكل جيد،
أشار معظم المشاركين إلى حقيقة أن النظام اليدوي في التسجيل الزال مستخدم ،والذي غالبا ال يعمل بكفاءة .ومن
المفترض أن هذه النظم تقوم بجمع البيانات الحيوية عن اإلحتياجات من المنتجات ،وتحديد الكميات ،والتوزيع ،ومستويات
التخزين والنقل من المحليات ،بحيث يمكن إرسال هذه البيانات إلى مستوى المنطقه .في الواقع ،فإن أشكال ونماذج
 LMISمن المفترض أن يتم إستخدامها من القوى العاملة بالصحة اإلنجابية باليمن وتشمل نماذج التوزيع ،وبطاقات
التخزين ،واستمارات طلب الدواء ،والتقارير الشهرية .والجدير بالذكر أن ثالثة أرباع المشاركين في االستبيان على علم
بأشكال ونماذج  ، LMISومع ذلك ،ال يتم جمع هذه المعلومات الحاسمة بطريقة مناسبة ،وهنا يكمن جزء كبير من
المشكلة الشاملة.
إحباط كبير في الواقع ،هو حقيقة أن  ٪66من المشاركين ذكروا أنه عندما تكون المعلومات متاحة سيتم استخدامها دائما
إلى اتخاذ ق اررات صائبة في المستويات العليا .أما إذا كانت المعلومات التي يحصلون عليها غير مكتملة ورديئة الجوده،
فإن ذلك يؤثر بشكل واضح على نوعية الق اررات التي يكون القادة قادرين على إتخاذها.
ذكر تسعة من المشاركين أن الحاجه الى التقارير يجب أن تكون على أساس ربع سنوي ،حيث تتم عن طريق العمال
المحليين في المرافق الصحية ويتم إرسالها إلى المستوى األعلى .أبرز كثير من المشاركين أيضا أن وقت عمل وارسال
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هذه التقارير يجب أن يكون محدد ،وبالتالي تكون المستويات األخرى في القطاع الصحي على علم متى سيتم استالم
التقارير ،بحيث يتم تجنب التأخير .وأكد خمسه من المشاركين على ضرورة تدريب العاملين بشكل مستمر على كيفية إتمام
هذه التقارير بدقة بحيث تكون متناسقة ومتكامله دائما.
ولكي تتم هذه العملية بسالسة ،تحتاج األنظمة اليدوية إلى أن يتم تحويلها الى أنظمه إلكترونية ،وأكد سبعة من المشاركين
أن نظام الكتروني واحد يجب أن يطبق على كل المرافق الصحيه في جميع المحليات حتى يتسنى للجميع التعامل مع
نفس البيانات ويجري معالجتها بطريقة متسقة.

التمويل
وجود األموال الكافية أمر بالغ األهمية لعمليات سلسلة اإلمداد .على المدى القصير ،يجب الحفاظ على مستوى اإلمداد من
السلع األساسية ،والتي تتطلب عشرات الماليين ،إن لم يكن مئات الماليين من الدوالرات (  .)Salisbury, 2011على
قدم المساواة يجب العمل بحسم مع صناديق الحماية االجتماعية القائمة للتأكد من أن أشد الناس فق ار في البالد مستمرين
في تلقي المدفوعات ،والتي ،إذا كان ذلك ممكنا ،يجب زيادة هذه المبالغ من أجل أن تأخذ في االعتبار ارتفاع أسعار
السلع األساسية وخطر قطع شبكات تحويل األموال (المرجع نفسه).
القتال الدائر يمثل خط ار كبي ار من حيث بيئة تمويل الرعاية الصحية في اليمن ،حيث من المحتمل أن يسحب المانحين
التمويل ( .)Saferworld, 2016جنبا إلى جنب مع انخفاض مساهمات الحكومة المركزية ،يواجه النظام الصحي في
اليمن نقص كبير في التمويل في وقت ترتفع فيه احتياجات السكان بسرعة وتتدهور البنية التحتية مما يعني أن هناك
حاجة ملحة لتمويل إعادة بناء المرافق الصحية (المرجع نفسه) وعالوة على ذلك ،فإن خطر اختالس األموال في ظل
غياب واضح للرقابة والتنسيق سوف يكون مرتفع (.)Saferworld, 2016
ومع ذلك ،فقد تم توفير األموال لدفع االستجابة اإلنسانية في اليم ،حيث وافق منسق الشؤون اإلنسانية للصندوق اليمني
اإلنساني لجمع احتياطي تخصيص الموارد Yemen Humanitarian Pool Fund May Reserve Allocation of
 resourcesعلى تخصيص الموارد إلعلى  19مشروع ذو أولوية بتكلفة إجمالية قدرها  10ماليين دوالر ،وعالوة على
ذلك ،وكجزء من الخطة اليمنيه المنقحه لإلستجابة اإلنسانية ) ،(YHRPفإن منظمة الصحة العالمية طلبت ما قيمته 83
مليون دوالر لعام  2015منها  36.8مليون دوالر تم إستالمهم ( .)WHO, 2015استجابة منظمة الصحه العالميه لألزمة
في اليمن تم بدعم من حكومات اليابان وفنلندا والمملكة العربية السعودية ،والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ومكتب
المساعدات الخارجية في حاالت الكوارث بالواليات المتحدة األمريكيه (( )OFDAلمرجع نفسه) .ومع ذلك ،فإن مبلغ
التمويل ال يزال غير كاف وقصير النظر في نهجه .ما هو مطلوب هو ضرورة إتباع نهج طويل األجل لإلدارة المالية
والتخطيط لجميع القطاعات والمستويات في سلسلة اإلمداد الصحية (.)Patykewich et al., 2007
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رؤى اإلستبيان
مسألة التمويل تعتبر األساس لكل المشاكل األخرى المدرجة فيما يتعلق بنظام الصحة اإلنجابية في اليمن ،بوضوح هناك
نقص حقيقي في األموال المتاحة .ويعود هذا جزئيا إلى حقيقة أن ميزانية و ازرة الصحة المخصصه إلنشطة سلسلة اإلمداد
الصحيه قد تكون محدوده او ال يوجد ميزانيه على اإلطالق .تماما ذكر نصف المشاركين أنه ال توجد ميزانية مخصصة
على اإلطالق في و ازرة الصحة ،في حين أجاب  ٪49بأنهم ال يعرفون ما إذا كان هناك ميزانيه من عدمه وعلى هذا النحو
تبدو الحاجة إلى دعم المانحين أمر حيوي.
العديد من المشاركين أثنوا على الدعم المالي والتقني المستمر الذي تقدمه الجهات المانحة ،وهو األمر الذي تعتمد عليه
أجزاء كثيرة من النظام الصحي .على وجه الخصوص ،تقوم الجهات المانحة بتوفير المال في حال عدم وجود أي أموال
تقدمها و ازرة الصحة ،مما يجعل مشاركتهم الماليه أمر حيوي .إلى جانب الدعم المالي والتقني ،يقال إن الجهات المانحة
تقوم أيضا بتقديم خدمات اإلشراف والتقييم والمواد والتدريب ،وهذا يعني أنه إذا توقفت أموال المانحين ،فإن كل جوانب
نظام الصحة اإلنجابية الجانب غالبا ستفشل ،كما حذر العديد من المشاركين.
وذكر بعض المشاركين أن المانحين قد أصبحوا جزءا من اإلستراتيجية الوطنية ،على الرغم من أن أكبر قدر من البيانات
التي تم جمعها في هذه الدراسة تقول أن هذه االستراتيجية ببساطة غير موجوده .الجهات المانحة تمأل الفراغ (والزعماء
الوطنيين يعتمدون على ذلك) ،بدال من العمل على وضع استراتيجية لكيفية الوقوف على أقدامهم وتقديم الخدمات بإنفسهم.
المانحين أنفسهم حصلوا في الواقع على بعض االنتقادات من المشاركين في هذا االستبيان ،مع عدم الرضا على إنعدام
شفافية المانحين وتوجههم لتقديم المساعدة في المشاريع والمجاالت التي تدعم األهداف الخاصة بهم ،بدال من العمل من
أجل تحقيق الصالح العام للنظام  .وهذا يعني أن بعض الجماعات ،والمحليات وجوانب نظام الصحة اإلنجابية يفقدون
التمويل ،والتنسيق بين أعمال الجهات المانحة والمؤسسات الصحية اإلنجابية عموما غير موجود.
وعندما سئل المشاركين كم من المال سوف تكون هناك حاجة اليه لتحسين نظام الصحة اإلنجابية ،تنوعت اإلجابات
(انظر الشكل أدناه)  .يعتقد ثلث المشاركين أن هناك حاجة على أقل تقدير من صفر الى  50مليون دوالر إلجراء
التغييرات الالزمة ،في حين أن خيار الحد األقصى ألكثر 501مليون دوالر وافق عليه  ٪31من المشاركين .ربما أن تعقيد
الوضع السياسي في اليمن ونظام الصحة اإلنجابية المضطرب جعل من الصعب على األفراد العاملين تقدير هذه التكاليف
الكبيرة .العمل يجب أن يتم على الصعيد الوطني ومن المحتمل اإلستعانه بالمساعدات الخارجية إذا كان علينا التنبؤ بدقة
األموال الالزمة إلحداث التحسين المطلوب.
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كم من المال سوف تكون هناك حاجة إليه لتحسين نظام الصحة اإلنجابية؟

كذلك هناك سؤال تم وضعه للمشاركين وهو من أين يجب أن تأتي هذه األموال؟ أكثر من نصف المشاركين أفادوا أنها
ستكون من الحكومة الوطنية والمنظمات  /الجهات المانحة الدولية معا .بقية المشاركين ذكروا المنظمات الدولية فقط
كمصدر مقترح للتمويل ،على الرغم من أنهم ذكروا أنه من الضروري أن تنسق الحكومة والوكاالت الخارجية لضمان
إستدامة وطول أجل هذه األموال .التخطيط وااللتزام من جميع األطراف أمر ضروري ،كذلك إتمام التقييم المستمر
لإلحتياجات ،بما في ذلك التحدث إلى مستخدمي الخدمة ،تم إعتباره من قبل العديد من المشاركين على أنها ضروري.
فقط عندما يتم إنشاء نظام للتمويل
المناسب في المدى القصير يمكن أن تعمل

النقاط الرئيسية في التمويل:
الحكومة من أجل تحقيق الهدف طويل •ذكر نصف المشاركين باإلستبيان أنه ليس هناك ميزانية مخصصة في
وزارة الصحة.
األجل في أن تكون مستقلة ماليا وآمنة.
•أموال المانحين بالتالي حيوية .كما تقدم الجهات المانحة خدمات اإلشراف
والتقييم والمواد والتدريب.
•الجهات المانحة تمأل الفراغ (والزعماء الوطنيين يعتمدون على ذلك(  ،بدال
من العمل على وضع استراتيجية لكيفية الوقوف على اٌقدامهم وتقديم الخدمات
بإنفسهم
•المانحين أنفسهم حصلوا على بعض االنتقادات من المشاركين ،مع عدم
الموافقة على إنعدام شفافية الجهات المانحة وتوجههم لتقديم المساعدة في
المشاريع والمجاالت التي تدعم األهداف الخاصة بهم.

القطاع الخاص
رؤى اإلستبيان
حجم التحدي الصحي في اليمن ،ومدى األزمة اإلنسانية ،قد أدى بالفعل بالمجتمع الدولي الى االعتماد على مشاركة فاعلة
من القطاع الخاص للحصول على منتجات حيوية ألولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها .والواقع أن اإلستبيان شمل
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دور في تحسين نظام الصحة اإلنجابية في اليمن في
سؤال للمشاركين عما إذا كان يعتقد أن القطاع الخاص سيلعب ا
السنوات المقبلة ،وأجاب أكثر من  ٪70من المشاركين بنعم.
وأشاد عدد من المشاركين باإلجراءات الحالية للقطاع الخاص في اليمن ،وأنهم كانوا مسؤولين عن تقديم توريدات اإلغاثة
والصحة في غياب عمل الو ازرة .ومع ذلك ،أكد تسعة من المشاركين على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة
عندما يتعلق األمر بالمضي قدما وتحسين نظام الصحة اإلنجابية بشكل عام ،مشي ار إلى أن مشاركة القطاع الخاص ال
يمكن االعتماد عليها وحدها.
على الرغم من ذلك ،حيث يمكن أن تقوم الجهات الخاصة بدور إيجابي يتضمن قدرتها على توفير التدريب الضروري
للقوى العاملة الصحية ومتابعته أيضا مع اإلشراف ،وكما ذكر من قبل أربعة مشاركين  ،رفع الوعي دوليا الحتياجات
الصحة اإلنجابية في اليمن يعتبر دور آخر يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ،وفقا لرأي ثالثة من المشاركين ،وأضاف
رابع أيضا أن تعليم السكان في مجال الصحة اإلنجابية هو دور أخر يمكن تلبيته من قبل الجهات الفاعلة في القطاع
الخاص .وكما سبق مناقشته في هذا التحليل ،تعتبر البيانات عنصر حاسم إذا كان المطلوب هو اإلبقاء على مستويات
مناسبه من المخزون ،والتنسيق بين المرافق الصحيه وبعضها البعض ،واألداء يجب مراقبته وتحسينه .هذا هو الفراغ الذي
ذكر ثالثة مشاركين أن القطاع الخاص يمكن ملؤه بفاعليه .أخيرا ،إتاحة لوازم الصحة اإلنجابية بما يكفي لتلبية
اإلحتياجات يمكن للجهات الفاعلة في القطاع الخاص معالجته حيث أن لديهم القدرة على شراء السلع بأسعار منخفضة
ويمكن لهم تقرير بيعها في السوق بأسعار منخفضة على نحو مماثل ،كما ذكر اثنان من المشاركين .فوائد هذه المشاركة
وفيرة بشكل واضح لذلك تحتاج الحكومة إلى تنفيذ سياسات وانشاء االتفاقيات التي تلتزم بتنفيذ برنامج عمل مشترك وااللتزام
بالتحسين.
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تقييم الكفاءه
تقييم الكفاءة تم أجراؤه كجزء من مشروع تقييم االحتياجات لموظفي و ازرة الصحة الذين يعملون في سالسل اإلمداد .غالبية
المشاركين كانوا من محافظة صنعاء والعاصمة صنعاء .بلدات أخرى شملت ذمار ،صعدة ،حجة ،سينون .ما يقرب من
 ٪58من أفراد العينة يعملون في إدارات المناطق وما يقرب من ( )٪37في  MoPHPالمركزية ،وباقي المؤسسات وتشمل
مكاتب الصحة اإلقليمي ( ،)٪24والبرنامج الوطني لسلسلة اإلمداد
( ،)٪13مستشفيات األم والطفل ،والمراكز الصحية والمنظمات غير
الحكومية) .)٪26

Organisation
Other
Ministry
of
Health
37%

26%
National
Meducal
Supply
Program
…me

Regional
Health
Bureaus
24%

أصغر المشاركين عمره  26سنة وأكبرهم  58سنه ،وفي المتوسط ،العديد من المشاركين أعمارهم  40سنة من أو أقل
( .)٪58الذكور ( )٪59منهم ( )٪52حاصلون على درجة البكالوريوس في العلوم أو الصيدلة ( )%29حاصلون على
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درجة الدبلوم و ( )٪17حاصلون على درجة الماجستير )٪59( .لديهم أكثر من  10سنوات من خبرة العمل العامة و
( )٪71لديهم أكثر من خمس سنوات من الخبرة في الوضع الحالي .الخبرة التي يتمتع بها غالبية المشاركين تكمن في
مجال تمريض المجتمع والمجاالت ذات الصلة (صحة األم والطفل على سبيل المثال ،األمراض النسائية وغيرها) مع بقية
المشاركين متخصصين في الصيدلة ومجاالت الصحة العامة األخرى.
معظم المشاركين يمثلون اإلدارات العليا بمنظماتهم  )٪34( -مديري برامج وطنيه أو رؤساء اإلدارات الصحية .ما يقرب
من ( )٪29يقومون باإلشراف على برامج الصحة اإلنجابية ويشغلون مناصب إدارية أخرى ،و ( )٪16ممن شملهم
اإلستبيان يعملون أمناء مخازن .في حين أن ( )٪18من المشاركين من الموظفيين الفنيين وموظفي اإلمداد والبرامج .
أكثر من ثالثة أرباع المشاركين لديهم خبرة في إدارة سلسلة اإلمداد ،والتي تتراوح من عام واحد إلى  30عاما ،وفي
المتوسط  11عاما.
بيانات اإلستبيان التي تم جمعها تتعلق بإتخاذ القرارت حول االختيار المناسب للمنتجات الطبية ،وتحديد الكميات،
والمشتريات والتخزين والتوزيع ،واالستخدام الرشيد لألدوية وادارة الموارد واإلداره اإلحترافيه .وقد طلب من المشاركين تقييم
أهمية هذه المسؤوليات المهنية وتقييم مستوى خبراتهم في التعامل مع هذه المهام اليومية.
وفيما يتعلق بعملية االختيار األولي من المنتجات الطبية ،حدد المشاركين تصورهم بأن مسؤوليتهم تنحصر في تحديد
مواصفات وجودة المنتج (انظر الشكل أدناه).

Average

Product Selection
Beginner

Expert

60
Officer
19%

Director/H
ead of
Departmen
t
35%

30
15

0
Select the appropriatet product

Define special requirements

Percentage

Job Title

45

Store
keeper
16%

Define specifications and quality
Supervisor
30%

أشار أكثر من نصف المشاركين أن لديهم معرفة ومهارات الخبراء

في هذا المجال ،فيما صرح ( )٪25بأنهم ال يملكون سوى مهارات المستوى األساسي .بينما عندما يتعلق األمر بمهارات
أكثر تحديدا ،على سبيل المثال تحديد ظروف التخزين الخاصة لبعض المنتجات أو ترتيبها حسب الحجم او اآلثار المترتبة
على البنية التحتية ،والثقة في خبرة المشاركين هبطت إلى ( .)٪29على نحو إجمالي ،على الرغم من أن ما يقرب من
( )٪45من المشاركين أشاروا الى وجود كفاءة عالية في اختيار المنتجات المالئمة لشرائها ،فإن ما يقرب من  ٪28أعربوا
عن تحفظهم حول معرفتهم لهذه العملية.
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في مرحلة تحديد اإلحتياجات من المنتجات وتخطيط اإلمداد ،لوحظ صورة مماثلة (انظر الشكل أدناه).

quantification
Beginner

Average

Expert

53
42

21

Percentage

32

11

0
Forecast and quantify product needs

Supply planning

في المتوسط ،حوالي ( )٪34فقط من المشاركين واثقين تماما في مهاراتهم المهنية في تحديد الكميات ،بينما ربع المشاركين
أشاروا إلى إمتالكهم المعرفة والمهارات األساسية فقط في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعمليات الشراء ،أشار المشاركين بأن أقوى نقاط معرفتهم تكمن في العمليات المتعلقة بضمان جودة المنتجات
وادارة االستيراد والتصدير .ومع ذلك ،فإن المشاركين ليسوا على دراية بما فيه الكفاية مع مجاالت مهمة مثل بناء والحفاظ
على عالقات الموردين ،عمليات إدارة المناقصات واالتفاقيات المورد ،وادارة العقود (مع تقييم المخاطر والجودة)( ،انظر
الشكل أدناه).

Average

Procurement
Beginner

Expert

63
50

25
13
0
Ensure quality of products Build and maintain supplier relations
Contract, risk & quality management
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Percentage
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على سبيل المثال ،عدد قليل حوالي ( )٪12من المشاركين يصفون أنفسهم كخبراء في المخاطر وادارة الجودة ،وأقل من
( )٪15أشاروا الى إمتالكهم مهارات ممتازة في إدارة االتفاقيات مع الموردين .حتى فيما يتعلق بعملية ضمان جودة
المنتجات ( )٪21من المشاركين يعبرون عن شكوكهم حول قوة معرفتهم.
مجموعة من األسئلة المتعلقة بالتخزين والتوزيع تزيد من تعقيد الصورة ،وتسلط الضوء بصوره مثيره لإلهتمام على التبعية
الوظيفية بين مستوى الكفاءة المهنية ومستوى خبرة المشاركين .ال سيما في هذا القسم من الدراسة يصبح أكثر وضوحا أنه
كلما ارتفع الشعور بأهمية كفاءات للمشاركين ،كلما أصبحوا أقل ثقة في جودة نوعية مهاراتهم ومعارفهم .على سبيل
المثال ،تم تعريف عمليات التخزين وادارة المخزون كأحد الكفاءات األكثر أهمية ،في حين أن نسبة عدم وجود خبرات بين
المشاركين في هذا المجال تصل إلى (.)٪40

Storage and Distribution
Average

Beginner

Expert

50
38

13
0
Storage & inventory managementManage transportation of commodities

Supply Commodities to facilities

وفيما يتعلق باإلجراءيين األساسيين اآلخرين وهما إدارة النقل للسلع وتوريد السلع إلى المرافق واألقسام داخل المرافق ،أظهر
اإلستبيان أن في المتوسط ( )٪31من المشاركين لديهم معرفه بالكاد بهذه اإلجراءات .كذلك فإن إجراءات إدارة األدوية
منتهية الصالحية ،والضارة ،والزائدة عن الحاجة معروفه بالكاد إلى ما يقرب من ( )٪29من المشاركين (انظر الشكل
أعاله).
وفيما يتعلق باالستخدام الرشيد لألدوية ،تحدث المشاركين عن وجود مستوى عال من الخبرة (شاملة  (٪72في أهم كفاءات
اإلستخدام الصحيح المنتجات الطبية وفقا للوائح دولية أو وطنية (السالمة ،وبروتوكوالت الصرف ،والمبادئ التوجيهية
لإلختبارات الخ) (انظر الشكل أدناه)

44

Percentage

25

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

Rational use of medicines
Average

Beginner

60

Expert

Percentage

45
30
15
0
Dispense commodities to
patients

Report product
use/consumption

Information and advice to
patients

Proper use of medical
products

بنفس القدر من األهمية ،فإن عملية توفير المعلومات والمشورة للمرضى على استخدام المنتجات هو أمر مألوف جدا إلى
ما يقرب من ( )٪80من المشاركين .ومع ذلك ،فإن إجراءات اإلبالغ عن استهالك المنتجات وصرف السلع للمرضى
معروفة بدرجه سطحيه إلى ما يقرب من ( )٪35من المشاركين.

األسئلة المتعلقة بإدارة الموارد تظهر فجوة أخرى في خبرة المشاركين وتؤكد التبعية الوظيفية بين الكفاءات والخبرات حسب
ما تم اإلشاره اليه في وقت سابق (انظر الشكل أدناه).

Resource management
Average

Expert

Beginner

50
38

Percentage

25
13

0
Product supply during disasters & Risk management & monitoring in Overseeing operation of logistics
emergencies
SC
management information system

وفيما يتعلق بهذه العمليات األساسية مثل اإلستعداد لتوريد المنتجات أثناء الكوارث وحاالت الطوارئ ،بينما أجاب ()٪63
من المشاركين بإن لديهم مهارات مألوفة جدا مع هذه العمليات ،فإن ( )٪37لديهم فقط الحد األدنى من المهارات في هذه
المجاالت .فقط ( )%25من المشاركين لديهم معرفة الخبراء في مجال إدارة المخاطر ،وأنشطة الرصد والتقييم لسالسل
اإلمداد .مرة أخرى أفاد ( )٪47من المشاركين أن لديهم الخبرات األساسية فقط في إدارة وتخطيط مشاريع سلسلة اإلمداد .
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اإلشراف على عمليات إدارة الخدمات اللوجستية ونظم المعلومات مجال آخر ،حيث ذكر ربع المشاركين أن لديهم معرفة
فقيره في هذه المجاالت.
وتم تخصيص القسم األخير من االستبيان الستكشاف التنمية المهنية والشخصية للمشاركين (انظر الشكل أدناه).

Average

Professional and personal
development
63
Expert

Beginner

50

25

Percentage

38

13
0

Problem solving
skills

Exhibit professional Ledership abilities
& ethical values

Abide by
rules/legislation

فقد حددوا مهاراتهم بأنها األعلى في االتصاالت ( )٪91وحل المشكالت ( .)%88أيضا ٪80 ،من المشاركين قدروا
قدراتهم القيادية بأنها متطورة .ومن ناحية أخرى ( )٪31سلطوا الضوء أن ليس لديهم سوى فهم سطحي من القيم المهنية

واألخالقية واإلطار التشريعي في مناطقهم.
وبناء على نتائج اإلستبيان ،يمكن اإلستنتاج بأن المديرين رفيعي المستوى والقادة في سلسلة اإلمداد مع خبرة عمل كبيرة
وسنوات عديدة في العمل المكتبي يعتقدون أن هناك أهميه لمسألة الكفاءات في كل مجال تقريبا من سلسلة اإلمداد
الصحية .ما بين  ٪20و  ٪48من المشاركين سلطوا الضوء على وجود نقص المعرفة الخبيره في مجال المشتريات،
والتخزين والتوزيع ،واالستخدام الرشيد لألدوية وادارة الموارد.
حسب اإلستبيان أيضا ،فإن مستوى المهارات المهنية يكون أعلى في المجاالت ذات الصلة بإختيار أنواع المنتجات وتحديد

كمياتها ،ولكن ال يزال ما يقرب من ربع المشاركين يعترفون بوجود ثغرات في كفاءاتهم .على مستوى التنمية المهنية
والشخصية ،فإن المشاركين يقيمون أنفسهم بصوره أكثر إيجابية ،مشيرين إلى مستويات إحترافيه عاليه من كفاءة التواصل
وحل المشكالت .ومع ذلك ،ال تزال هناك جوانب هامة مثل أخالقيات المهنة والتفاهم واإللتزام باإلطار التشريعي ،إلى حد
كبير منطقة رمادية ألكثر من  ٪30من المشاركين .حتى فيما يتعلق المهارات العامة (مثل القراءة والكتابة والحساب،
والتكنولوجيا ،وما إلى ذلك) ،فإن ( )٪40من المشاركين سلطوا الضوء على ضرورة التحسين.
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نتائج ورشة العمل
التنبؤ

التنبؤ يعني تقدير االحتياجات وترجمة هذه االحتياجات إلى خطة المشتريات ،من خالل ربط
المعلومات عن الخدمات والسلع من مستوى المرافق مع سياسات وخطط البرنامج على
المستوى الوطني للدوله.

توقع الطلب على اإلمدادات والخدمات هو األساس لسلسلة اإلمداد التي تعمل بشكل جيد .هذه هي العملية التي تخلق
المعلومات التي تقود جميع الق اررات األخرى .وتشمل هذه الق اررات ماذا نشتري؟ ومتى ،وأين يتم الشراء؟ كيف؟ وماهي

الكميات التي سيتم شراؤهاا؟ وكيف سيتم النقل؟ الي اي اإلماكن؟ وما مدى تك اررية النقل؟ كيفية توزيع المسؤوليات في
سلسلة اإلمداد؟ وماهي الموارد البشرية والمهارات المطلوبة؟
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ويتم التنبؤ لسلع الصحة اإلنجابية في اليمن من قبل وزارة الصحة في صنعاء ،على الرغم من أن تفاصيل الفريق
المخصص لعمليات التنبؤ ال تزال مجهولة ،وكذلك موقعها في الهيكل الوظيفي لو ازرة الصحة.
وفيما
.1
.2

يلي
التنبؤ
برنامج

تلخيص
ال
التنبؤ

يتم
على

بعض
في
الحاسب

التي

األفكار
المحافظة
اآللي

والمديرية

قديم،

وكذلك

من

نشأت
أو
الحال

مستوى
مع

أجهزة

ورشة

العمل:

المرافق

الصحية.

الكمبيوتر

الموجوده.

 .3التنبؤ الحالي بسيط جدا ،ويجري صياغته باستخدام نموذج بناء على خوارزمية عامة السكان ،ومستوى العمر
المحتمل

واإلستخدام

الصحة

لسلع

اإلنجابية.

 .4التنبؤ يتم تحديثه مرة واحدة في السنة ببساطة عن طريق أضافة نسبه مئويه ثابته على تنبؤ العام السابق.
هناك الكثير من فرص تحسين هذا الوضع من حيث البيانات المستخدمة في أنشطة التنبؤ ،وأدوات التنبؤ ،والتنبؤ كأداه

إلتخاذ الق اررات.

التنبؤ

بحجم

البيانات

على

أساس

االستهالك

الفعلي

أوال ،وبشكل أساسي ،هناك حاجة إلى االنتقال نحو نظام للتنبؤ على أساس اإلستخدام الفعلي للسلع من قبل سكان اليمن.
جمع البيانات على مستوى المرافق الصحيه عمليه معقده في العديد من البلدان ،وأنها أكثر تعقيدا في البلد الذي مزقته
الحرب .ومع ذلك ،فإن انتشار تكنولوجيا الهاتف النقال يوفر أداة يمكن االعتماد عليها لتوفير بيانات عن مستويات

إستهالك المرافق الصحية على أساس منتظم ومتكرر .وهذا يمكن أن يكون من خالل عمليه بسيطة مثل إرسال رسائل
نصية من مرافق قياس كميات االستهالك .شبكة الهاتف المحمول في اليمن تعمل إلى حد كبير وليس من الصعب من
الناحية الفنية إنشاء قاعدة بيانات لالستهالك على أساس تقرير مصمم  SMSمن كل منشأة .
على سبيل المثال ،استخدم برنامج األغذية العالمي الرسائل القصيرة لبناء قاعدة بيانات ألسعار مختلف أنواع الطعام
المختلفة في أسواق مختلفة في بلدان في غرب أفريقيا .ومن شأن نظام مماثل في اليمن أن يظهر ما السلع ،وما كمياتها
التي تم صرفها وأين .إستخدام هذا النظام  SMSال يتطلب قد ار كبي ار من التدريب ،كما أنه ال يتطلب تكاليف كبيرة من
رأس المال لتوفير الهواتف ورسوم مزودي خدمة الهواتف النقالة .وعالوة على ذلك ،خالفا للنظام القائم على الورق ،فإن
البيانات تتوافر بصوره فوريه لتزويد القائمن بالتنبؤ والتخطيط .مثل هذا النظام ال يخضع -بصوره أكثر من الالزم -لعدم
دقة البيانات مقارنة مع الطريقة الحالية في اليمن من قوائم السلع التي يتم صرفها حيث يجري تجميعها في تقارير -مع
وجود أخطاء النسخ  -لتمرير نسخة احتياطية الى سلسلة إدارة اإلمدادات .في الواقع ،فمن المحتمل جدا أن معظم التقارير
المكتوبه يدويا بصوره كثيفه حاليا عن صرف السلع ال تستخدم إلدارة سلسلة اإلمداد في الوقت الحالي على اإلطالق.
هذا التحول في نهج التنبؤ بطريقه تركز على المستفيد يفتح الباب أمام العديد من الفرص ،األهم من ذلك كله ،أنه يسمح
للمهنيين في سلسلة اإلمداد لمعرفة ما يجري استخدامه من السلع والمواد وأين ،حيث يستند إلى بيانات االستهالك الفعلية.
فإن استخدام بيانات حقيقية يقودها استهالك المستفيد يزيد بشكل كبير من دقة التنبؤ مقارنة مع الطريقة الحالية .مسلحا
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بهذه البيانات الدقيقة ،يمكن اتخاذ ق اررات حول توزيع اإلمدادات ،وتوقيت التسليم ،واحتياجات ومواقع منشآت التخزين .
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للبيانات أن توفر رؤيه في وقت مبكر عن احتياجات الشراء.
ومن غير المعروف في هذه اللحظة إذا كان باإلمكان إنشاء مثل هذا النظام التكنولوجي باستخدام المهارات والخبرات
الموجودة في اليمن .ومع ذلك ،بالتأكيد إنه نظام جدير باالستكشاف حيث يستند هذا النوع من النظام الى مجموعة واضحة

من البيانات ،مثل الموقع ،والتاريخ ،والرقم المرجعي للسلع ،والكميات التي تم صرفها .ويبدو أنه من الممكن أن المهارات
والخبرات المطلوبه لترجمة هذه البيانات  SMSإلى قواعد البيانات مثل جداول البيانات البسيطة قد تكون موجودة  ،حيث
يمكن إستخدامها من قبل المخططين لسلسلة اإلمداد والقائمين على عملية التنبؤ .حتى لو كانت الخيارات التكنولوجية
منخفضة للغاية ،بالمقارنة مع عدم وجود بيانات التنبؤ الحقيقية القادمة من الخطوط األماميه للمتعاملين مع المستفيدين،
والذي هو الوضع الحالي ،فإن هذا األمر يجب أن يندرج في إستراتيجية سلسلة اإلمداد .حتى لو كان ما تم التوصل إليه
في ورش العمل (حول أن تغطية شبكة الهاتف المحمول في اليمن جيده) غير صحيحة ،أو أن التكاليف باهظة ،فإنه من
المهم جدا تحسين دقة التنبؤ بإستخدام مستويات االستهالك الفعلية .إن المكان األول للبحث عن معلومات اإلستهالك هو

استخدام البيانات التي يمكن نقلها إلكترونيا بدال من النظم الورقية ،والتي هي كثيفة العمالة وعرضة بدرجه كبيره لعدم
الدقة.

تحديث األجهزة والبرمجيات المستخدمة في التنبؤ على مستوى وزارة الصحة
المجال الثاني لتحسين عملية التنبؤ الحالية هو رفع مستوى األجهزة والبرامج المستخدمة من قبل و ازرة الصحة .ليس لدى

 PSAأي معلومات عن النظام المستخدم ،ولكن ردود أفعال المشاركين تشير إلى أن النظام غير محدث .في البداية،

جدول وقواعد البيانات القائم على الحاسوب الشخصي يمكن أن يكون أكثر فعالية في األجلين القصير والمتوسط ،قبل
إدخال برامج أكثر تعقيدا .مزيج من البيانات القادمة من الخطوط األماميه والبرامج الجيدة والمعدات الالزمة إلدارة البيانات
قد تكشف أيضا عن عدد من المكاسب السريعة الفورية لسلسلة اإلمداد من حيث الكفاءة والفعالية .ومن أمثلة هذه المكاسب

 :توافر اإلمكانيات على مستوى المناطق ،التغييرات في كميات تحديث وسائل منع الحمل المختلفة ،والسماح إلنماط
مختلفة من التخصيصات للمحافظات والمناطق ،وبالتالي تقليل الفاقد وتحسين احتمال تقديم ما يريده السكان المحليين.
ومثال آخر هو في حالة وجود حظر للنقل إلى المرافق لفترات من الزمن ،عندما يتم إعادة فتح الطريق يمكن إجراء التسليم
بناء على بيانات االستهالك الفعلية قبل غلق الطريق ،وضمان شغل المساحات في الشاحنات بما هو مطلوب فعال.

مهارات أكثر تطو ار ،ومهارات تقنيه ،ومهارات إتخاذ ق اررات الشراء
عندما تصبح البيانات أكثر دقة وبرمجيات التنبؤ أكثر مالءمة ،فإن عملية صنع القرار من القائمين على التنبؤ والتخطيط
والمديرين ،من خالل استخدام البيانات الفعلية والبرمجيات األكثر مالئمه ،يمكن أن تصبح أكثر تطورا .من أجل أن يحدث
ذلك ،يجب أن يتعرض صناع القرار لنهج أكثر تحديا لوضع استراتيجية فيما يتعلق بالتنبؤ والتخطيط ،لالنتقال من الدور
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السلبي كما يحدث اآلن .التدريب المتخصص أو المشاركة في الدورات المفتوحة مع نظرائهم من الدول النامية األخرى ،هو
إقتراح جدير بالدراسه.
وخالصة القول ،إدخال تحسينات في التنبؤ بناء على أساس دقيق ،قابل للتطبيق من الناحية التكنولوجية ،فإن بيانات
االستهالك تنطوي على إمكانات كبيرة لتحسين سلسلة اإلمداد لسلع الصحة اإلنجابية في اليمن.

المشتريات

المشتريات هي عملية شراء األدوية المطلوبة ،والتي عادة ما تكون واحدة من النفقات
المستمره في ميزانية الصحة الوطنية.

ورشة العمل تناولت عملية تحديد سلع الصحة اإلنجابية وتحدياتها ،حددت بأنها المدة الزمنية التي يمكن اتخاذها لخلق
مواصفات للسلع المشتراة محليا والصعوبات في الحصول على المواصفات التي تتناسب مع اليمن من السلع المشتراة
دوليا .عملية سلسلة اإلمداد سوف تبدأ من النقطة التي يتم فيها تحديد مواصفات المواد وتم التغلب على المشاكل أو سيتم
التعامل معها من قبل العاملين في المجال الطبي في نقطة التسليم.
سلسلة اإلمداد للصحه اإلنجابية اليمنية يمكنها االعتماد على المشتريات المحلية ،من حيث األدوية والمعدات أو الخدمات.
ومع ذلك ،يتم اإلبالغ عن الغالبية العظمى من سلع الصحة اإلنجابية المستخدمة في و ازرة الصحة اليمنيه ليتم شراؤها من
الموردين الدوليين والمستوردة إلى البالد.
جزء من السبب لكثرة المشتريات الدولية هو أن التمويل من الجهات المانحة الدولية ووكاالت األمم المتحدة إلى و ازرة
الصحة للشراء من الموردين المحليين قد توقف تدفقه بسبب تعقيد عمليات الشراء المحلية.
بالنسبه لوكاالت األمم المتحدة مثل صندوق األمم المتحده للسكان ،فسوف تكون عمليه مستهلكه للوقت للغايه للقيام
بالشراء من السوق المحلي ،نظ ار لتعقيدات المواصفات وكذلك إجراءات الشراء المعقدة التي يتم تضخيمها بوجود عجز في
الموظفين للقيام بالعمل المطلوب .على سبيل المثال :تحليل السوق والحصول على موردين معتمدين على قائمة األمم
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المتحدة المعتمدة .في حالة صندوق األمم المتحده للسكان ،فإنه إذا زادت قيمة المشتريات عن  ،$ 10،000فيكون إلزاميا
الشراء من السوق الدولي.
وعالوة على ذلك ،إنشاء نظام للتسعير ثبت فشله في السوق المحلية .في الواقع ،يقوم الموردين المحليين فعليا بتقديم
أسعار أعلى بكثير للجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة عن مثيلتها التى تقدم الى و ازرة الصحه اليمنيه.
من وجهة نظر سلسلة اإلمداد ،هناك بعض اإلجراءات الواضحة التي يمكن اتخاذها للتخفيف من هذه التحديات
واإلخفاقات.

إجراءات لمساندة المشتريات المحلية
إجراءات مصممة لدعم المشتريات المحلية يمكن أن تنشأ ويتم تنفيذها ،على أساس أفضل الممارسات التي تم تبنيها من
قبل المنظمات غير الحكومية األخرى وغيرها من المنظمات للحد من مخاطر الغش والتسعير العالي .بشكل حاسم ،أنها
توفر آلية لتنمية قاعدة اإلمدادات المحلية.

تطوير كفاءات الموظفين المخصصين بالمشتريات
حتى مع إعادة تعريف إجراءات المشتريات المحلية ،والقدرة على تحقيق أسعار جيدة ومستويات منخفضة من الغش فإن
ذلك يعتمد بصفه أساسيه على وجود فريق مهني مختص ومعتمد وبأعداد كافية إلجراء مثل هذه المشتريات .عادة ،فإنه
يتطلب فريقا يتضمن أخصائي برنامج مشتريات بدوام كامل للمساعدة في تسريع وتوضيح المواصفات ،وكذلك موظف
مشتريات واحد على األقل بدوام كامل ،وأخصائي المشتريات ،بهدف فهم الموردين المحليين والسوق وذلك لمعالجة قضايا
حول التسعير واحتكار السلع.

تحليل السوق المحلي
من المستحسن لصندوق األمم المتحده للسكان وو ازرة الصحة إجراء تحليل شامل ومستمر للسوق المحلي من حيث توافر
الموردين ومستوى المنافسة .أيضا ،ينبغي إجراء المقارنة بين التكاليف في وجود فرق مخصصة لعمليات الشراء المحلية في
مقابل المشتريات الدولية من أجل الحصول على صورة دقيقة وتحديد تكلفة الفرصة البديلة من الخيارات.
وبإختصار ،فإن الخيارات المتاحة إلجراء تحسينات في الشراء في سلسلة إمداد الصحه اإلنجابيه تكمن بالكامل تقريبا في
إجراء تغييرات على اإلجراءات ،وتعزيز القدرات ،ووجود موارد كافية للقيام بهذه المهمة.

اإلستي راد
جزء كبير من األدوية في اليمن يتم شراؤه دوليا ،وأثبتت عمليات اإلستيراد أنها تعيق كفاءة
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تدرك  PSAأن الغالبية العظمى من لوازم الصحة اإلنجابية يتم استيرادها إلى اليمن عن طريق البحر .أتفقت أفكار
المشاركين باإلستبيان أن اإلجراءات المتبعه لتفريغ اإلمدادات من سفن الوصول تستغرق وقتا طويال ،ويبدو أن هذا إلى حد
كبير يشمل إجراءات التخليص ونقل اإلمدادات خارج الميناء .وقد زاد صندوق األمم المتحده للسكان من موارده في جيبوتي
لتسهيل هذه العملية حيث يعتمدون على وكيل تخليص .ومع ذلك ،كانت التفاصيل المشتركة في حدها األدنى ،وبالتالي ال
يوجد تعليقات أخرى ممكنة .أثيرت في ورشة العمل أن الصندوق أعتاد السماح لو ازرة الصحة للتعامل مع التخليص ولكن
هذا لم يعد بعد األجراء المطبق ،وأصبح من غير الواضح معرفة ما إذا كان هذا التحول قد تسبب أي تأثير على وقت
العبور .ومن المعروف أنه في بعض الموانئ في غرب أفريقيا يمكن أن يستغرق األمر ستة أسابيع للحصول على رصيف
لرسو السفن .بينما ال يريدون التقليل من شأن هذه المسألة ،فمن الجدير بالذكر دمج وقت اإلمداد الطويل في خطط التنبؤ،
والمشتريات ،والتخزين في حالة إذا كان ال يمكن حل مشكلة طول الوقت بالميناء على المدى القصير.
وباختصار ،يبدو أن استراتيجية سلسلة اإلمداد ينبغي أن تركز على مجاالت أخرى غير اإلستيراد إلن هذا يعتبر تأخير
وقت معلوم يمكن التخطيط له  .وقد وضع الصندوق مدير للعمليات اللوجستية في جيبوتي لمعالجة هذه المسألة بقدر
اإلمكان .التأخير في االستيراد هي قضية واسعة النطاق على الصعيد الدولي ،وهذه المسألة ربما ال تستحق إنفاق جزء من
الوقت الثمين والموارد خاصة عندما تكون هناك إمكانيه إلدخال تحسينات في نواحي أخرى على سلسلة اإلمداد.

التخزين

التخزين يعني جميع أنشطة تخزين األدوية على مختلف المستويات (المحافظة ،المنطقه ،وما
إلى ذلك)

هناك ثالثة مستودعات تستخدم لسلع الصحة اإلنجابية من قبل و ازرة الصحة في صنعاء في الوقت الراهن .وقد قدم
صندوق األمم المتحده للسكان األموال لتأمين واحد منهم .ومن المعلوم أن المستودع الرئيسي في حاجة إلى اإلصالح إلى
حد ما.
وهناك مرافق للتخزين على مستوى المحافظات وكذلك على مستوى المناطق والمرافق الصحية .قد يكون البعض منهم
صغير للغاية .وهناك أيضا بعض المخازن على مستوى المناطق كجزء من المشروع الممول من قبل الحكومة الهولندية .
ليس هناك رؤيه مجمعه موحده للمخزون في نظام سلسلة اإلمداد بقدر ما فهمت  PSAذلك.
على أساس أن قضايا الشراء يتم معالجتها من خالل التدريب وتوفير الموارد واإلجراءات ،وأن قضايا التنبؤ يتم تناولها من
خالل بيانات إستهالك دقيقة ،والتدريب والتكنولوجيا ،فإن إدارة المخزون توفر أداة حاسمة لتحسين الفعالية والكفاءة .ولقد
تم اإلشاره من قبل المشاركين في حلقة العمل في المجموعة الثانية أنه كان من الشائع أن وصول األدوية للمستشفى وعدم
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تسليمها إلى العنابر .ومن الممكن أن يحدث هذا في كل مرحلة من مراحل عملية التسليم  /التخزين ،كما ال يوجد دليل
لدحض ذلك .بدون معلومات جيدة عن المخزون ،ال يمكن قياس ومعالجة هذا األمر.
إذا أصبحت المعلومات الجيده عن المخزون متاحة ،سوف يكون من الممكن إتخاذ ق اررات بشأن است ارتيجية التخزين
الشاملة في نظام الصحة اإلنجابية باليمن ،مثل ،على سبيل المثال ،دور المخازن بالمناطق .المعلومات الجيده عن

المخزون جنبا إلى جنب مع البيانات الجيدة حول إستهالك المستفيدين ،تخلق فرصا لتحديد القضايا المنهجية لتسرب
المخزون في أجزاء من سلسلة اإلمداد ،والسماح لألنشطة المستهدفة الكشف عن مثل هذه القضايا والتعامل معها.
وباختصار ،فإن عدم وجود معلومات عن المخزون في مستويات متعددة في سلسلة اإلمداد هو لبنة أساسية تعوق ليس
فقط كفاءة خدمة العمالء ولكن أيضا تعوق تقليل تكاليف التخزين والتسرب.

التوزيع

في سياق ورشة العمل ،التوزيع هو التسليم للنقطه التاليه في سلسلة اإلمداد ,وينتهي عند المرافق
الصحيه ,وال يتضمن صرف المواد للمستفيدين
هناك توزيع من المستودعات المركزية إلى المحافظات مرة واحدة كل ستة أشهر .وهناك توزيع من المحافظات إلى
المديريات مرة واحدة كل ثالثة أشهر .وليس من الواضح كيف تحصل المرافق الصحية على التوزيعات من المناطق وكيفية
التخلص من األدوية منتهية الصالحيه .أثيرت فكرة أثناء ورش العمل وهي أن تقوم المرافق الصحية بإرجاع األدويه منتهية
الصالحيه الى المناطق عندما زيارتها للمناطق لجمع رواتب الموظفين.

كشفت ورش العمل أن المحافظات لم يعد لديها األموال الالزمة للقيام بالتوزيعات .كما أنه أيضا تم اإلشاره الى أن العديد
من الموظفين في النظام الصحي لم تدفع لهم رواتبهم منذ ثالثة أشهر ،يبدو من المرجح أن المناطق ال تملك األموال
الالزمة للتوزيعات وربما ليس لدفع رواتب المرافق الصحية أيضا.

وفي مواجهة هذه األدلة على أنه ليس هناك أي أموال متوافره لعمليات التوزيع خارج المحافظات PSA ،أقترحت التحقق
من إستراتيجيات سلسلة اإلمداد الكالسيكية :على سبيل المثال ،النظر إلى دراسة التكلفة  /العائد للتوزيعات لتكون أكثر
تك ارريه أوستخدام القطاع الخاص .ومع ذلك ،هذا يعتبر نظريا بشكل مأساوي نظ ار للظروف الحاليه .ومع ذلك ،تمت

مناقشة التوزيعات لتكون أكثر تك ارريه (مع تخفيض ضمني في مساحة التخزين والتكاليف) ووجدت أنها غير مواتية ،ويرجع
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ذلك إلى حقيقة أن التوزيع من المستودعات المركزية إلى المحافظات يضم فريق تعزيز الصحة ،وبالتالي فإن النشاط يذهب
إلى أبعد من مجرد شحن البضائع .وبالمثل ،فإن المناقشات حول استخدام القطاع الخاص في التوزيعات من المحافظات
تتعثر بشكل طبيعي في ضوء عدم وجود أية أموال لدفع تكاليف النقل – كما أنه ليس هناك أي دليل على أن إستخدام
شاحنات القطاع الخاص ستكون أقل تكلفه من إستخدام شاحنات و ازرة الصحة أو المحافظات.
وباختصار ،جنبا إلى جنب مع تحسين التنبؤ ،ووضوح الرؤية المستمره للمخزون ,والنظر فيما يتعلق بإي من مرافق
التخزين سيتم إستخدامها ،بما في ذلك إحتمالية إستخدام مخازن المناطق ،قد يكون جيدا القول أنه يمكن إدخال تحسينات
على خدمات التوزيع ولكن هذا ليس واضحة في الوقت الراهن ،وذلك بسبب اإلفتقار إلى البيانات.

التمويل

في سياق ورشة العمل ،التمويل هو تمويل كل أنشطة ووظائف سلسلة اإلمداد للصحه اإلنجابيه
(الشراء ،التوزيع ،النقل...وما الى ذلك)

واحدة من التحديات التي حددتها نتائج الدراسة هو عدم وجود تمويل أساسي متاح ومخصص لكل مستوى ولكل وظيفة من
وظائف سلسلة إمداد الصحه اإلنجابيه .وفر التمويل هو الضامن لتنفيذ استراتيجية سلسلة اإلمداد ،وبالتالي فإنه يستحق
النظر عن كثب .يبدو أن األموال قد تم سحبها من و ازرة الصحة ،والتي ال يوجد لديها الرؤية الواضحه عن األموال التي
تنفق من قبل الجهات المانحة مثل البنك الدولي أو الوكاالت تابعة لألمم المتحدة مثل صندوق اإلمم المتحده لللسكان
واليونيسيف .هناك بعض المخاوف حول سالسل الجهات المانحة والوكاالت ،وعن الرسوم اإلدارية المخصصة لهم من

تكاليف المشروع.
الشفافية بشأن التكاليف والتمويل المتاح تعتبر هدف متوسط إلى طويل األجل ،والذي يعتبر في غاية األهميه لضمان تنفيذ

إستراتيجية سلسلة اإلمداد .إنه ال يقع بدقة في تعريف االستراتيجية؛ ومع ذلك ،فإنه من الضروري لتنفيذ االستراتيجيه.

هيكل سلسلة اإلمداد الصحيه باليمن
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ورش العمل لم تتطرق الى قدر كبير من التفاصيل عن مختلف المنظمات العاملة في مجال سلسلة اإلمداد نظ ار لنطاق
الوقت القصير والتركيز على القضايا العملية.
هناك حوالي  2000موظف في سلسلة اإلمداد الصحية باليمن ،بما في ذلك  46متدرب (الذين أكملوا اإلستبيان) ,وهناك
نحو  3000مرفق صحي 331 ،منطقه و  22محافظه ،هناك قطاعات منفصلة داخل و ازرة الصحة ،مثل الصحة
اإلنجابية ،والصحة العالجيه ،وما الى ذلك

هناك مجموعة عمل فنيه للصحة العامة تتعامل في المقام األول مع قضايا البرنامج ،يرفق لعمل هذا الفريق هناك لجنة
للنقل واإلمداد ،لها مصطلحاتها المرجعيه ووصفها الوظيفي .أثناء ورشة العمل ،وافقت المجموعة األولى على فوز واحد
سريع وهو إحياء هذه اللجنة اللوجستية ،والتي توقفت اجتماعاتها مؤخ ار.
خالل ورشة العمل ،كان من الصعب تحديد خط واضح للمسؤولية والمساءلة .ومن الممكن التغاضي عن الموضوع نظ ار
لضيق الوقت ،ولكن هذا هو شرط أساسي لكي تكون المسؤوليات مكتوبة بشكل واضح جدا ،وبالتالي تنفيذ استراتيجية

سلسلة اإلمداد على نحو فعال.

ملخص
إنه من األهمية بمكان تعميق المعرفة بسلسلة إمداد الصحة اإلنجابية باليمن من خالل تمكين خبير أو فريق من الخبراء

لإلنتقال أكثر الى المستويات التشغيليه والنظر على نطاق واسع الى تفاصيل سلسلة اإلمداد .بذل فريق  PSAقصارى
جهدهم على أساس المراجعة المكتبيه ،واإلستجابة الممتازة لإلستبيان ،وورشة العمل التي أشتملت على مجموعات متعدده
وكانت مفيدة جدا لمدة ثالثة أيام ،ولكن هناك الكثير الذي يجب تعلمه (أو تبادله) سواء من مصادر و ازرة الصحة في
البالد أو من األطراف الخارجيه.
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موجز اإلحتياجات
القضايا الرئيسية التي يمكن إستخالصها من تقييم االحتياجات وتقييم الكفاءة ،ومن ورشة العمل ،مدرجة أدناه:
 النقل والبنية التحتية :مزيد من األموال مطلوب توفيرها لعمليات النقل ،كما أن القيادة القوية أمر ضروري إذاكان نهج التنسيق مطلوب إتباعه في النقل.
 التوزيع :التوفير المستمر لإلمدادات الزال يعتبر مشكلة ،كما أن وضع نظام لتنسيق نقل السلع عبر نظام سلسلةاإلمداد الصحيه يعتبر من األهميه بمكان .السعي بشكل حثيث لتوفير الماليه الالزمه للتوزيع من المحافظات
والمناطق إلى المرافق الصحية أمر هام وذلك بهدف إيصال السلع إلى المحتاجين إليها.
 المخزون :التحقق من جدوى إنشاء وسيلة فعالة لمراقبة المخزون في مواقع التخزين المختلفة بهدف تحديد كافةالمسائل في تدفق السلع ،و التحقق من مدى تشابه سالسل اإلمداد الصحيه للحد من تسرب المخزون.
 التخزين :تصميم مبادئ توجيهية وطنية للتخزين من شأنها أن تساعد على التحسين. تحديد الكميات والتخطيط :يوجد نقص في ميزانية شراء السلع واإلشراف على العمليات وتوزيع المواد ،وهناكحاجة إلى التعاون داخل المنظومة الطبيه اليمنيه بالكامل.
 المشتريات :التحدي الرئيسي للمشتريات هو عدم وجود ميزانية محددة مخصصه لذلك ،والظروف المشوهه لسوقالمشتريات المحلية .وهناك حاجة إلى دراسة ما إذا كانت إجراءات الشراء المحلية للظروف اإلستثنائية يمكن
تطويرها من قبل و ازرة الصحة وصندوق األمم المتحده للسكان.
 القوى العاملة :العاملون في مجال الصحة اإلنجابية يعانون من قلة أعدادهم وسوء التوزيع .التدريب يبدو أم ارحيويا في جميع المستويات على أساس مستمر للحفاظ على الكفاءات مستقرة على طول سلسلة اإلمداد مع مرور
الوقت.
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المعلومات:

 -نظم

أ) النظام اليدوي في التسجيل ال يزال يجري إستخدامه حتى اآلن ،وهو غالبا غير فعال ،والبيانات ال يتم تمريرها
بإستمرار على طول سلسلة اإلمداد إلتخاذ ق اررات صحيحه.
ب) هناك حاجة إلى دراسة تطبيق تكنولوجيا المعلومات ومهارات قدرة تكنولوجيا الهاتف النقال في و ازرة الصحة
وفي اليمن ككل ،بهدف فهم ما إذا كان يمكن خلق التنبؤ برسائل  SMSبناء على اإلستهالك الفعلي.
ج) هناك حاجة إلى دراسة الكيفية التي يتم بها استخدام حلول البيانات المتنقلة في قطاعات أخرى من نظام
الصحة العامة :على سبيل المثال ،في جمع بيانات التطعيمات ،وذلك بهدف دعم إستخدام حلول التكنولوجيا
الحالية.
 إدارة سلسلة اإلمداد :يجب إنشاء وتوضيح سلسلة القيادة وخطوط المسؤولية في سلسلة اإلمداد ،ويجب أنيعاد عمل لجنة النقل واإلمداد التابعه لمجموعة عمل الصحة العامة.
 التمويل :إن مسألة التمويل هي األساس لكل المشاكل األخرى المدرجة فيما يتعلق بنظام الصحة اإلنجابية فياليمن .بوضوح ،هناك نقص حقيقي من األموال المتاحة.
 -القطاع الخاص :القطاع الخاص لديه إمكانيات كبيرة ولكن هناك حاجة لسياسات محددة تسمح بتنسيق العمل
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ا إلست راتيجيه الخمسيه لسلسة إمداد الصحه اإل نجابيه باليمن

يتضمن هذا القسم المجاالت الرئيسية لالستراتيجية التي نوقشت ،ويمكن تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية هي:
 )1بناء القدرات.
 )2وكالة المشتريات الوطنية.
 )3خريطة طريق تنمية التقنية  /تكنولوجيا المعلومات.
 )4تجديد الهياكل والمعدات.

 ) 1بناء القد رات
تلقي الدراسة الضوء على عدم وجود رقابة في سلسلة اإلمداد ،جنبا إلى جنب مع إعتقاد جانب من المشاركين أن ليس
لديهم المهارات الالزمة إلدارة سلسلة اإلمداد .كشفت ورشة العمل أنه ال يوجد دليل إجراءات لموظفي سلسلة اإلمداد للرجوع
إليه  .هذه المجاالت الثالثة )اإلجراءات والمهارات واإلشراف) أساسية إلستراتيجية سلسلة اإلمداد.
العديد من األفكار الممتازة تم مناقشتها في ورشة العمل ،من كال المجموعتين األولى والثانيه .ومع ذلك ،بناء على خبرة
 PSAفإن بناء القدرات كليا يجب النظر اليه باستخدام نهج منظم ومنهجية وذلك لتجنب الكثير من األنشطه ذات التأثير
الضئيل  .هذا النهج المنظم يكون من خالل استخدام نظرية التغيير ()Gerdes and PSA, 2016
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نظرية التغيير تضمن أن المدخالت يتم وضعها بشكل صحيح ومتسلسل ومدعوم لضمان النجاح واإلستدامه .نظرية
التغيير تضمن أن كافة جوانب بناء القدرات يتم تضمينها في مجال تخطيط وتنفيذ بناء القدرات.

الوكالة األمريكية للتنمية | صممت نظرية التغيير لالستثمارات في الموارد البشرية في إدارة سلسلة
اإلمداد
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الصناديق البنفسجيه تشير إلى التدخالت ،أو األنشطة أو السياسات المحددة التي يتم تنفيذها ،هذه هي اإلجراءات
الملموسة التي غالبا ما يتم تمويلها من قبل المانحين الخارجيين ،ولكن قد يكون شارك في التأسيس أو التمويل الكامل من
قبل الو ازرات في البلدان الشريكة.

الصناديق البرتقاليه هي الرافعات التنظيمية للتغيير ,وهذه الرافعات هي األسس األكثر أهمية لنظرية التغيير ،ويعتمد نظام
الموارد البشرية الوظيفي على كل هذه المناطق السته .قد تؤدي التدخالت المتعددة إلدخال تحسينات في هذه المجاالت،
والتحسينات في هذه المناطق تعتبر نقطة إنطالق لسالسل متعددة من النتائج واآلثار اإليجابية ،لكن هذه المناطق هي
جوهر الموارد البشرية لالستثمارات في إدارة سلسلة اإلمداد .اإلستثمارات التي تسهم في هذه الصناديق تعتبر نقطة إنطالق
لتتالي سلسلة من النتائج.

الصناديق الزرقاء هي النتائج المباشرة للنجاحات من خالل التأثير على رافعات التغيير .هذه غالبا ما تكون الخطوات
الالزمة الملموسه على المدى القصير .معا ،هذه النتائج تؤدي إلى تهيئة بيئة تمكينية يمكن لموظفي سلسلة اإلمداد تحقيق
اآلداء من خاللها .ومن المهم أن نالحظ أن هناك حاجة إلى مجموعة من النتائج لتحقيق أي تأثير معين؛ وهذا الطريق
غير خطي اإلتجاه .هذه القضية هي واحدة من األسباب الرئيسية لماذا القابلية للتقييم من أنواع التدخالت المشار إليها
يعتبر تحدي دقيق ومعقد.
وتشير المربعات الخضراء الى آثار السالسل السابقة .هذه اآلثار قائمه على النتائج والتأثير .اآلثار المذكورة ليست شاملة،
ولكنها فقط التأثيرات الرئيسية التي يبدو أنها أكثر أهمية في نظرية التغيير المتتالي كما هو مفهوم حاليا.
المربع األصفر هو الهدف العام للمشروع :وهو وجود سلع ذات جودة عالية متوفرة في نقاط تقديم الخدمات بكميات مناسبة
لتلبية الحاجة .سيكون هناك العديد من المسارات للوصول الى هذا الهدف األسمى ،وعدد ال يحصى من اآلثار األخرى
التي تساهم في تحقيق الهدف األسمى الذي ال يتم وصفه في هذه النظرية المحددة إلطار التغيير.
تعتقد  PSAأن استخدام نظرية التغيير سيضمن ليس فقط أن بناء القدرات سيكون ناجح ،ولكن قد يكون أيضا وسيلة
لجمع  USAIDفي عالقة عمل مع صندوق األمم المتحده للسكان لدعم تعزيز الموارد البشرية في سلسلة إمداد الصحة
اإلنجابيه في اليمن.
التدريب في موقع العمل هو سمة سائدة لبناء القدرات والمها ارت ,هذا عملي! العالم الحقيقي! التدريب بهذه الطريقه سيكون
فعال للغاية .بالرغم من حقيقة أنه التدريب على سلسلة اإلمداد في اليمن تم توفيره في السنوات األخيرة ،ولكن اإلستبيان
يظهر أن معظم المشاركين ال يشعرون أن لديهم المهارات الالزمة مما يشير إلى الحاجة إلى تغيير نهج التدريب.
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ويمكن تصور التدريب في ثالث طرق
مختلفة :أوال ،في داخل الدوله لجميع
الموظفين؛ ثانيا ،مدرب لتدريب المدربين؛

•

أمثلة من األنشطة التي يمكن أن تندرج ضمن نظرية التغيير هي:

ثالثا ،خارج البالد للتدريب في بلدان مثل

•

•إنشاء دليل إجراءات سلسلة اإلمداد

كينيا أو نيجيريا ،حيث يوجد سلسلة اإلمداد

•

•تدريب الموظفين على دليل إجراءات سلسلة اإلمداد

عامله بكفاءه في المجال الصحي.

•

•حيث تكون اإلجراءات الحالية مرضية ،يتم تعزيز فهمها لهم من
خالل التدريب

اقتراحات أخرى فيما يتعلق بالتدريب هي:

 دمج تدريب سلسلة اإلمداد في مسار التطور الوظيفي داخل و ازرة الصحة ،وكذلك على نطاق أوسع في القطاعالصحي باليمن؛
-

خلق درجة ماجستير إدارة سلسلة اإلمداد في الجامعات اليمنيه ،على غرار ما حدث في إثيوبيا ورواندا؛

-

دمج عناصر تدريب سلسلة اإلمداد إلى الدورات الحالية للمهنيين الصحيين في اليمن :على سبيل المثال ،إدارة
المخازن وادارة المخزون للقابالت والممرضات؛

-

بما في ذلك التدريب في درجات الماجستير والدبلومات التي يتم إنشاؤها في نظام التعليم في اليمن بحيث يمكن
للطالب تجربة سلسلة اإلمداد تعمل في الواقع العملي.

 ) 2وكالة المشتريات الوطنيه
كان هناك صندوق ناجح جدا لألدويه في اليمن ،ينبغي أن يعاد دوره ،كما ينبغي النظر إلى توسيع دوره مع األخذ في
االعتبار النتائج ممتازة التي تم تحقيقها من قبل الهيئات شبه الحكومية في كينيا والسودان وفي والية كادونا في نيجيريا.
من المفهوم أن العالقات الدبلوماسية بين اليمن والسودان ليست جيدة في الوقت الراهن ،يشعر  PSAبإنه ملزم بوصف
النجاح الباهر للهيكل شبه الحكومي في السودان .كان هذا الهيكل في البداية لتمويل البذور وبعد ذلك أصبح كيانا
للربحيه ،مع عدد من الموظفين يبلغ  400موظف .وتنص السياسة العامه أن جميع الواليات تشتري مركزيا من هذا
الكيان ،وقد أدى ذلك أيضا إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية السوداني إلى حد أن أصبح السودان دولة مصدرة لألدوية.
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مثال آخر هو كينيا حيث بدأ المتجر الطبي المركزي -وهو كيان شبه حكومي -تحوله الى سلسلة اإلمداد الوطنيه في عام
 ،2013بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ،ووصل لدرجه من النجاح اآلن بحيث يشتري نيابة عن منظمات األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
في والية كادونا ،نيجيريا ،يجري اختبار وكالة المشتريات المركزيه للدولة التي تتضمن قدوم مسئولي المرافق الصحية إلى

مخازن الوكالة للحصول على إمداداتهم الطبية.

تفهم فريق  PSAأن مشروع إعادة صندوق اليمن لألدويه بدأ بدعم من الحكومة الهولندية ،وتم وصفه في ورشة العمل انه
كان ناجحا في البداية ولكنه فشل في نهاية المطاف بسبب المقاومة من المصنعين المحليين .أي جهد للمحاولة مرة أخرى

يجب األخذ في اإلعتبار كيفية حل هذه المشكلة عن طريق فهم كيفية إزالة هذه الحواجز بشكل فعال ،وقد أتضح جليا
لفريق  PSAأنه إذا توفرت اإلرادة السياسية ،جنبا إلى جنب مع الممارسات الجيدة واإلدارة الفعالة لسلسلة اإلمداد فإنه
يمكن النجاح في ذلك  -كما كان الحال في الدول المجاورة.
وبينما تبدو عملية إعادة تفعيل صندوق الدواء فكرة جيدة من أجل معالجة المشتريات والتمويل ،هناك أيضا خيارات ينبغي
النظر إليها كجزء من هذه اإلعادة:
 )1إنشاء منظمة واحده لسلسلة اإلمداد الوطنية في المجال الصحي باليمن ،مع مسؤوليتها التي تتجاوز الصحة
اإلنجابية لتغطية جميع مشتريات القطاعات الصحية لتشمل التوزيع ،والتنبؤ ،والمواصفات ،واستخدام القطاع
الخاص لبعض المناطق لتقديم الخدمات )على سبيل المثال ،بعض المصنعين المحليين لديها أنظمة توزيع جيدة
جدا(.
 )2نظام وطني لسلسلة اإلمداد الصحية يمكن إقامته لإلستفادة من مرافق التخزين في أجزاء أخرى من سلسلة
اإلمداد :على سبيل المثال :مع نظام لجني األرباح الداخليه ،يمكن للمحافظات تزويد المحافظات المجاورة والتي
تقع في مناطق النزاع  .إذا كان هناك مجموعة قوية من إجراءات سلسلة اإلمداد ،مع تزايد مجموعات الكفاءة
والمهارة ،فإن العنصر الرئيسي لهذا النوع من االستخدام المبتكر لألصول المادية في سلسلة اإلمداد هو نظام
المخاطر  /المكافأة التي تشجع االبتكار .وبالمثل ،في ظل توافر الظروف الصحيحه ،فإن التوزيع من المناطق
إلى المرافق الصحية ،أو حتى بين المرافق الصحية يمكن أن ينشأ وفقا لقواعد السوق التي تم إنشاؤها داخليا إلى
اليمن ،ونفس اإلحتمال موجود في المخازن بالمناطق المختلفه التي تم إنشاؤها مسبقا كمحاولة أخيرة إلعادة
صندوق األدويه.
في رؤية  ،PSAخلق تحسين كفاءات سلسلة اإلمداد بين الموظفين أمر ضروري ،ولكن الشبه الحكومية مثل توفر
فرصة للتغلب على نقص التمويل الخارجي ،وبالتالي خلق امكانية للتوصل الى السوق -كفاءة ،والداخلية (ربما
تحسن) صندوق الدواء الجديد سلسلة اإلمداد مدفوعة لسلع الصحة .هذا النهج حوافز ال يعني كل سلعة البد من تهمة
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عند نقطة االستخدام :يمكن لبعض السلع إعانة اآلخرين ،وبعض أجزاء من النظام الصحي يمكن أن تقدم دعما
اآلخرين أيضا.
في رؤية  PSAفإن خلق تحسين كفاءات سلسلة اإلمداد
بين الموظفين أمر ضروري ،ولكن النشاط شبه الحكومي
مثل صندوق الدواء الجديد (أو ربما تحسن الصندوق
الحالي) سيوفر الفرصة للتغلب على نقص التمويل
الخارجي ،وبالتالي خلق امكانية سلسلة توريد ذات كفاءه
وموجهه للسوق الداخلي .هذا النهج التحفيزي ال يعني أن
كل سلعة البد من تحصيل ثمنها الكامل عند نقطة
االستخدام ،ولكن بعض السلع تدعم األخرى ،وبعض
أجزاء من النظام الصحي يمكن أن تقدم دعما لآلخرى
أيضا.

أمثله على إستخدام تقنيات  SMSفي الدول
الناميه
 )1خطة الشراكه الدولية بين موظفي الخطوط األماميه
وأوشاهيدي لجمع وتحليل تقارير الرسائل النصية
القصيرة حول العنف ضد األطفال في بنين.
 )2إستخدام الرسائل القصيرة بمعرفة برنامج األغذية
العالمي في غرب افريقيا لجمع بيانات عن أسعار
المواد الغذائية في األسواق المحلية
 )3تكنولوجيا جمع البيانات والرسائل القصيرة ووضعها
في جدول بشكل يسير وهناك المزيد من األمثلة على
استخدام التكنولوجيا التي تشمل استخدام بطاقات
للعمالء مثل RedRose and Last Mile
.Mobile Solutions

 ) 3خريطة طريق تنمية التقنيه  /تكنولوجيا
المعلومات
السبب في التركيز على استخدام التكنولوجيا لتحسين

. M-PESA )4في كينيا .وضعتها شركة فودافون
وأطلقتها سفاري كوم PESA M- ،هي قيمة صغيرة
(المعامالت تغطي ما قيمته  500جنيه أسترليني)
منصة للمدفوعات اإللكترونيه .في غضون عامين من
إطالق هذه التكنولوجيا تم إستخدامها بنسبة  ٪40من
سكان كينيا ،وتم توسيعها لتشمل المدفوعات
المؤسسية ،وتمكين الشركات لدفع الرواتب وجمع دفع
الفواتير.

سلسلة اإلمداد في المقام األول هو الثورة التكنولوجية التي
تؤثر على إدارة سلسلة اإلمداد في بعض البلدان .وشملت الدوافع لهذا التغيير نمو شبكات الهاتف المحمول،
ونمو جمع البيانات "القائم على الحوسبه السحابية" ،والتحسن المحلي ،توافر الطاقة الشمسية ،وجمع كتله من
الخبرات في أجزاء كثيرة من العالم ،بما في ذلك سلسلة اإلمداد ،إن التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات لم تعد ترفا
موجود في المكاتب الرئيسية فقط ولكن أصبحت في يد الموظفين الميدانيين في الخطوط األمامية .بعض األمثله
موجوده في المربع (بجانب هذه السطور).
بناء على دقة المدى القصير ،والتركيز على بيانات االستهالك للتنبؤ لسلسلة اإلمداد ،فإن  PSAتقترح أن
إستخدام  SMSيمكن أن يؤدي الى إحداث تغيير جوهري في الطريقة التي تدار بها سلسلة اإلمداد باليمن.
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ومع ذلك ،على أساس ورشة عمل واإلستبيان فإنه من غير الممكن تقديم توصية أكثر من اإلكتفاء بالقول أن
ذلك يجب أن يتم تحقيقه من خالل االستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات الموجودة بالفعل في البالد ،في و ازرة
الصحة ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
تتضمن إستراتيجية سلسلة اإلمداد خريطة طريق رفع المستوى التكنولوجي واالبتكار :أوال ،لجمع بيانات التنبؤ،
وثانيا ،لتحسين رؤية المخزون .قبل القيام بذلك بطريقه آمنه ،هناك حاجة إلى فهم أفضل للبنية التحتية التقنية
في اليمن ،فضال عن فهم ما يجري بالفعل استخدامه .نأمل أن تكون الحلول موجودة بالفعل في االستخدام ،مثل
إلتقاط البيانات المحموله للحصول على اللقاحات ،والتي يمكن تعديلها بسهولة لتوفير بيانات التنبؤ.

 ) 4تجديد الهياكل والمعدا ت
إستنادا إلى المناقشات التي دارت في ورش العمل ،يبدو أن جزء من البنية األساسية المادية من سلسلة اإلمداد إما تالف أو
في حالة سيئة .واألمثلة المعطاه كانت :مخازن مع أسطح تالفة ،أيضا السيارات المستعملة من قبل و ازرة الصحة .في
مرحلة ما ،تحتاج إلى استبدال ومن وجهة نظر سلسلة اإلمداد ،ينبغي أن يكون هناك بديال مخطط له بدال من االنتظار
حتى تحدث األعطال وتكون مكلفة للغاية لإلصالح.
تحسين بناء القدرات ،واإلجراءات واإلشراف ،واستخدام وكالة سلسلة اإلمداد الصحية شبه الحكومية ،واستخدام التكنولوجيا
لجمع البيانات وتحسين رؤية المخزون ،كل ذلك سيؤدي الى درجة من النجاح إذا كانت األصول المادية لسلسلة اإلمداد
(مثل أجهزة الكمبيوتر ،والمستودعات ،والشاحنات) بحالة جيدة.

تكاليف خطة التنميه
يشمل هذا القسم بعض اعتبارات التكلفة فيما يتعلق بالمجاالت األربعة المشار إليها أثناء مناقشة اإلستراتيجية.
 )1بناء القدرات :كما ذكرنا ،فإنه ينصح بتطبيق نظرية نهج التغيير ،لضمان أن بناء القدرات سيكون شامل .لنظرية
السنوات الخمس لتنفيذ التغيير يتطلب األمر مبلغ  $ 180،000-150،000في السنة ،ليشمل تنازليا السلطة
المركزية للمنشأة لمستويات خدمة التوزيع من خالل نهج مسلسل ،والتدريب القوي للمدربين.
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 هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لفهم كيف يمكن لمثل هذه الوكالة أن تكون جزء من:) وكالة المشتريات الوطنية2
 وتشير التقديرات إلى أن التمويل. كما حدث في بلدان أخرى، وتلعب دور شبه حكومي بنجاح،سلسلة اإلمداد
. سوف تكون هناك حاجة اليه لتوفير حالة عمل$ 60،000 األولي من
 استخدام تقنية الرسائل النصية القصيرة من شأنه أن يمثل: تكنولوجيا المعلومات/ ) خريطة طريق لتنمية التقنيه3
 ويمكن تقدير تكاليف تطوير برج. "  وغالبا ما يشار إليه "برج المراقبة،الخطوة األولى في تطوير أدوات الرؤية
$250،000 المراقبة (مع أية تقنية لجمع البيانات) بمبلغ
 يتطلب هذا المجال المزيد من التحقق نظ ار للحالة الراهنة للبلد والتعقيدات المتعلقة ببناء،) تجديد الهياكل والمعدات4
. أو تجديد القائم منها،بنية تحتية ومعدات جديدة

الم راجع
Ahmed, I. O. C. and Jensen, T. (2014) Political transition and the humanitarian
challenge in Yemen, HPN, available at http://odihpn.org/magazine/political-transitionand-the-humanitarian-challenge-in-yemen/ [accessed 8 May 2016].
Al-Rabeei, N. A. (2014) Immunization coverage among children in Al-Taizyah district,
Taiz Governorate, Yemen, Indian Journal of Community Health, 26(4), pp. 343-348.
Al Serouri, A. W. et al. (2012) Findings from a needs assessment of public sector
emergency obstetric and neonatal care in four governorates in Yemen: A human
resources crisis, Reproductive Health Matters, 20(40), pp. 122-128.
Bashrahil, K. A. (2007) Indicators of rational drug use and health services in
Hadramout, Yemen, EMHJ, 16(2), pp. 151-155.
Bashrahil, K. A. (2010) Antimalarial drugs: Availability and mode of prescribing in
Makalla, Yemen, EMHJ, 16(2).
Dodd, R. et al. (2009) Programme alignment in higher-level planning processes: A
four-country case-study for sexual and reproductive health, International Journal of
Health Planning and Management, 24, pp. 193-204.
Dube, A. (2015) Health Cluster Bulletin #1 (period up to 7 June 2015) Yemen
Humanitarian Crisis, Yemen Health Cluster.

65

Yemen Reproductive Health Supply Chain Management: Needs Assessment 2016

Gavlak, D. (2015) Health system in Yemen close to collapse, Bull World Health
Organ, 93, pp. 670-671.
Gerdes J. and PSA, Ltd. (2016): Linking Human Resource Investments to the
Global Health Supply Chain: Lessons from the USAID|DELIVER Project and Other
USAID Investments.
Ghouth, A. S. B. (2013) Availability and prescription practice of anti-malaria drugs in
the private health sector in Yemen, J Infect Dev Ctries, 7(5), pp. 404-412.
Holst, J. and Gericke, C. A. (2012) Healthcare financing in Yemen, Int J Health Plann
Mgmt, 27, pp. 198-225.
Khuluza, F. et al. (2016) Did drug availability in Malawian central hospitals improve
after the conversion of central medical stores to a trust? African Journal of Pharmacy
and Pharmacology, 10(9), pp. 145-150.
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