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 في  اتقرير وحدة الصندوق العالمي لمكافحة االيدز والسل والمال ري
 االبرنامج الوطني لمكافحة المال ري

 م2006 مايو 30 فبراير وحتى 11من تاريخ 
 
 

 : : المحاور الرئيسية للتقرير المحاور الرئيسية للتقرير 
 مباني البرنامج مباني البرنامج : : أوال أوال 
 بناء القدرات الوطنية بناء القدرات الوطنية : : ثانيا ثانيا 
 نظام المعلومات في البرنامج نظام المعلومات في البرنامج : : ثالثا ثالثا 

 مشتريات الصندوق العالمي والناموسيات مشتريات الصندوق العالمي والناموسيات : : رابعا رابعا 
 أنشطة عامة لوحدة الصندوق أنشطة عامة لوحدة الصندوق : : خامسا خامسا 

 الصعوبات والمعوقاتالصعوبات والمعوقات: : سادسا سادسا 
 

  المباني   : أوال
 

 :) صنعاء ( المبنى الرئيسي  �
تشاري حسب تقرير االس% 98 حوالي إلى األولىوصلت نسبة االنجاز لمبنى المرحلة 

 حال البت في التعويضات المطلوبة من الوزارة للبرنامج) مرفق ( الهندسي لشهر مايو 
  . االسمنت والوقود أسعاربخصوص ارتفاع 

 

 :  محور تهامة –مبنى  �
( م 2006 تقرير للمركز االستشاري لشهر مايو آخروصلت نسبة انجاز المبنى وحسب 

 2006 مارس 15المبنى في تاريخ  يسلم أنوكان من المفترض % 95 إلى) مرفق 
ولكن المقاول رفض تسليم المبنى للبرنامج حتى البت في موضوع التعويضات التي 

 . الوقود واالسمنت سعريطالب بها المقاول بسبب ارتفاع 
 



    بناء القدرات الوطنية: ثانيا 
 

 : الخارجي  التدريب والتأهيل 
راسته لنيل الماجستير في مكافحة  ناصر مستمر في دنعبد الرحممحمد . م / األخ -

  .اإلسكندريةالنواقل بجامعة 
محمد الحنمي /تمت موافقة معالي وزير الصحة العامة والسكان على دراسة د -

دراسة بالبحث  السودان ، عن طريق –في مجال طب المجتمع في جامعة الجزيرة 
 أمريكير  دوال4000 مبلغ وقدره األولى رسوم السنة الدراسية إرسالوقد تم ، 

 .  مقترح البحث إلعداد جامعة الجزيرة وهو حاليا في المرحلة النهائية إلى
 

 : التأهيل والتريب الداخلي    
 

ة بضمان الجودة في الخدمات تم االنتهاء من عقد الدورة التدريبية الخاص -
 طبيب 49 لعدد أبينالمخبرية والسريرية في مركز التدريب في محافظة 

ن مع مدرسة ليفربول للطب االستوائي ومنظمة الصحة العالمية ومخبري ، بالتعاو
 .  مدربين من سلطنة عمان 3ومشاركة 

 من العاملين في البرنامج لتحسين القدرات 10تم عقد دورة تدريبية لعدد  -
 أبريل 15 – مارس 21 والمالية بالتعاون مع مركز التدريب من تاريخ اإلدارية

 .) مرفق تقرير الدورة ( م 2006
جاري تدريب خمسة موظفين من البرنامج في مجال اللغة االنجليزية في معهد  -

 . م 23/12/2006 بتاريخالدراسة دأت بمالي وقد 
 
تقوية نظام المعلومات ونظام الرقابة والتقييم في البرنامج الوطني    : لثا ثا

   االمال ريلمكافحة 
 

 .م 2005م  التقرير السنوي للبرنامج لعاإعدادتمت المشاركة في  -
  WHO المالريا والمعد من قبل الـ حاالت دليل استخدام نظام ترصد إعدادتم  -



مرفق نسخة (  خطة وطنية للمتابعة والتقييم لبرنامج المالريا إعدادتم االنتهاء من  -
  M&E) من الخطة 

 12 جهاز فاكس ، 12 طابعة كمبيوتر ، و 12 جهاز كمبيوتر و 12تم توزيع عدد -
 صنعاء – ذمار – المحويت – صعدة –حجة (  محافظة هي 12  لعددGPSجهاز 

 )  حضرموت – عدن – الضالع – أبين – لحج – أب – تعز –
م تنفيذ دورة تدريبية عن 12/6/2006 حتى 5/6/2006 من اآلنجاري  -

المحافظات المتابعة والتقييم لمنسقي المالريا ومسئولي نظام المعلومات في 
 .ومدراء محاور المالري 

  مشتريات الصندوق   : ابعا ر
 

 :  الناموسيات  -1
 مخازن البرنامج إلىمشبعة طويلة األمد ) ثالثمائة ألف (  ناموسية 300000وصلت 

 .  ما دون الخامسة وأطفاللتوزيعها على الفئات المستهدفة من نساء حوامل 
( ناموسية في عدد ثالث محافظات  ) ألفثالثة وستون  ( 63000وقد تم توزيع عدد 

 . م 2006في شهر مايو )  وذمار – المحويت –حجة 
ناموسية في )  وسبعمائة وثمان ألفا وأربعونسبعة  ( 47708وقد تم توزيع عدد 
 . م في محافظتي الحديدة وتعز 2006شهري فبراير ومارس 

 مارس 3مج بتاريخ  البرناإلىم 2006 سيارات هايلوكس غمارتين موديل 8وصول عدد 
 .م وجاري ترقيمها 2006

/1/3 مخازن البرنامج بتاريخ إلى كيلوجرام مبيد أيكون 1500تم توزيع كمية  -
 م2006

 17 بتاريخ مخازن البرنامج إلى كيلوجرام مبيد تيمافوس حبيبي 2000تم توريد  -
 .م2006مارس 

 
 
 

   لوحدة الصندوق العالمي بالبرنامج     أخرى أنشطة: خامسا 
  



 الصندوق إلى وإرساله) 3(  النسخة النهائية للملحق رقم إعدادالنتهاء من ا -
 العالمي 

  على جميع االستفسارات الخاصة بالتوقيع على المرحلة الثانية من االتفاقية اإلجابة -
متابعة تأثيث مباني البرنامج من المؤسسة االقتصادية حسب توجيهات معالي  -

 . العالمي على ذلك وزير الصحة وبعد موافقة الصندوق 
 التقارير الشهرية والتقارير الربعية عن سير العمل في وحدة بإعدادالقيام  -

 .الصندوق العالمي في البرنامج 
 التنسيق الوطنية للصندوق آللية سكرتارية إلى عن حاجة الوزارة إعالنعمل  -

 .العالمي والمشاركة في اختيار احد المتقدمين لشغل الوظيفة 
هند الخطيب والتعاون في /  فريق الصندوق العالمي برئاسة السيدة االجتماع مع -

   التنسيق الوطنية لحضور اجتماع الـآلية أعضاءوضع جدول الزيارة ودعوة 
CCM.  

وكيل الوزارة لقطاع  / األخالتعاقد مع سكرتير لوحدة الصندوق بعد موافقة  -
سين عبدالملك وقد يا / األخالخدمات على احد المتقدمين لشغل الوظيفة وهو 

 . م 2006باشر عمله شهر مايو 
( م 23/05/2006شاري الهندسي بتاريخ  المركز االستاألخوةعقد اجتماع مع  -

 ) . مرفق صورة من محضر االجتماع 
محمد علي / سفر مدير عام البرنامج وخبير منظمة الصحة العالمية بالبرنامج د -

مقترح  خصوص التدريب لتقييم جمهورية مصر العربية وورشة عمل بإلىخليفة 
  م1/6/2006 إلىم 29/05/2006للصندوق العالمي للدورة السادسة من تاريخ 

لبرنامج في تدريب  في ا العالميقالصندوالتعاون مع العاملين في وحدة  -
 الميدانية ووضع الخطط األعمال على واإلشرافالكوادر الفنية في البرنامج 

 قالصندوم المعلومات من قبل مدير وحدة وخاصة في مجال الناموسيات ونظا
 . ومدير تقنية المعلومات في الوحدة 

 
   الصعوبات التي تعيق سير العمل في الوحدة والبرنامج        أهم: سادسا 

  



 األحيان الحكومية والتي تؤدي في اغلب باإلجراءات المنحة أنشطةارتباط جميع  -
م العراقيل التوقيع على حسب الخطة المحددة واه األنشطة تنفيذ تأخير إلى

  . أشخاص أربعةالشيكات من قبل 
 . المعامالت تأخير إلى في الكوادر في الوزارة مما يؤدي المستمرالتغيير  -
 وتهامة بسبب رفض المقاولين تسليمها تأخير تسليم مباني البرنامج في صنعاء -

فاع حتى االنتهاء من البت في موضوع مطالبتهم بالتعويضات الناتجة عن ارت
 .  الوقود واالسمنت أسعار

 إلىعدم سرعة البت في موضوع المدير المالي في وحدة الصندوق مما يؤدي  -
 جميع وتأخيرمزيد من المتاعب والعراقيل لعدم التزامه بالدوام في العمل 

 .المعامالت المالية لديه
 
 
 

    مدير عام البرنامج       ير وحدة الصندوق مد

      عمرانجمال/                   دكريمان منصور راجح/ د
 
 
 
 


