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 4رقم  المهمةديلفر،   مشروع

، وقرار GPO-I-00-06-00007-00من مشروع ديلفر من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وذلك وفقا للعقد رقم   4رقم  همةمتول امل
من مشروع ديلفر "جون سنو  4رقم  همةاملم تنفذ 2010سبتمرب  30، وابتداء من تأريخ AID-OAA-TO-10-00064رقم 

ومؤسسة وكالء كراون لالستشارات ومعهد اإلدارة االقتصادية الكلية واملالية يف  PATHمنظمة باث وذلك بالتعاون مع كل من  JSI" املتحدة
سوفت للربجميات وجمموعة مانوف وموزعي  مامعهد املستقبل للتنمية وشركة الو  FHI 360ومنظمة صحة األسرة الدولية  افريقيا وجنوبشرق 

، ويعمل هذا VillageReachومؤسسة فيلج ريتش   PRISMAمشاريع املعلومات والصحة واألدوية والزراعة و PHDاألدوية الصحية 
وذلك عن طريق تعزيز نظم معلومات إدارة اإلمداد  واملنتجات الصحية ستلزماتاملشروع على حتسني سالسل اإلمداد الرئيسية اخلاصة بامل

عمليات سلسلة اإلمداد وتعزيز عمليات التنبؤ باملشرتيات والتخطيط هلا، و اللوجسيت وتبسيط نظم التوزيع وحتديد املوارد املالية لعمليات الشراء 
ها عامال أساسيا وهاماً يف النجاح الكامل ملهام الرعاية كما يشجع هذا املشروع واضعي السياسات واجلهات املاحنة على دعم اإلمداد باعتبار 

 الصحية اليت تقوم هبا تلك اجلهات.

  مصدر االقتباس الموصي به

م، اليمن: رسم وختطيط عملية مشرتيات وسائل تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، أرلينغتون، والية 2015، حبيشي وضاح و كاري سبيساك
 .4رقم  همةملافريجينيا:  مشروع ديلفر، 

  الملخص

من مشروع ديلفر املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املساعدة الفنية لقطاع  ةالرابع همةامل تم قدم2014يف شهر يونيو من عام 
وحتديد املعوقات من أجل توثيق عملية مشرتيات وسائل تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية  MOPHP السكان بوزارة الصحة العامة والسكان

رتمجة مهذه الوثيقة  . واملشاكل واخلروج بطرق لتحسني هذه العملية، ويقدم هذا التقرير تفاصيل النتائج واالستنتاجات اليت خرجت هبا الدراسة
 Yemen: Mapping the Procurement Process for Family Planning and، من اللغة اإلجنليزية . التقرير األصلي 

Reproductive Health Commoditiesنا االلكرتوينموقع عن طريق يه، ميكن االطالع عل  :

[s/YE_MappProcProc.pdfhttp://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/countryreport ].  يرجى الرجوع
 .أو سهو أأي خط ان وجدإىل الوثيقة األصلية 

http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/countryreports/YE_MappProcProc.pdf
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 وعرفان شكر

تلقاه من يغتنم مشروع ديلفر املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هذه الفرصة للتعبري عن جزيل الشكر والتقدير للمدخالت والدعم الذي 
، األخ أمحد املشرعي ومدير سلسلة اإلمدادالسكان الدكتورة جنيبة الشوايف قطاع قطاع السكان يف وزارة الصحة العامة والسكان مبن فيهم وكيل 

رئيسي صندوق األمم  وبشكلالصحة اإلجنابية  مستلزمات تأمنييتعلق ب فيماوكذلك املسامهات اهلامة املقدمة من قبل الشركاء يف قطاع السكان 
 .األمم املتحدة للطفولة املتحدة للسكان والسفارة اهلولندية والبنك الدويل وصندوق
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 المقدمة واألهداف

م كان برنامج تنظيم األسرة يف اليمن يعاين من حالة أزمة: حيث نفذ كامل خمزون اللوالب وكذلك خمزون احلقن على 2012يف منتصف عام 
ا ومل تكن هناك أي جداول لتسليم تلك الوسائل، املستوى املركزي، ومل يتم االلتزام بالتمويل هلا، وكانت عمليات وإجراءات الشراء يف منتصفه

والوسائل ما يزال هشاً وضعيفاً، وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه مشروع  ستلزماتامل تأمنيومنذ ذلك احلني مت التخفيف من املشكلة ولكن 
يف اليمن، وكانت األهداف  لصحة العامة والسكانديلفر املمول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية العمل مع قطاع السكان يف وزارة ا

، ولكن مشروع ديلفر لن يقوم بشراء تلك ستلزماتبوسائل تنظيم األسرة وحتسني توافر هذه امل اخلاصةالرئيسية لذلك هي تعزيز سلسلة اإلمداد 
 .لغ األمهية لتحقيق هذه األهدافاملشرتيات يف برنامج تنظيم األسرة أمر با ةوالوسائل، ولذلك يعترب حتسني عملي ستلزماتامل

والوسائل، ونظرا للماضي  ستلزماتوبالتوازي مع حتسني عملية الشراء جيب أيضا تأمني التمويل املستمر الذي يغطي كمية كافية من إمدادات امل
األساسية هي وضع  ستلزماتامل تأمنيوالوسائل فإن خطوة مهمة حنو حتقيق  ستلزماتوالنقص الدائم يف متويل عمليات إمداد وتوزيع امل

املاحنني وأيضا إدارة عملية التمويل، وميكن أن تستخدم هذه االسرتاتيجية كأداة لإلدارة والتخطيط  متويالتاسرتاتيجية متويل طويلة املدى إلدارة 
 .من أجل حتسني موثوقية واستدامة النظام

 ة الشراء واليت ينفذها يف الوقت احلايل صندوق األمم املتحدة للسكانويتطلب وضع اسرتاتيجية متويل طويلة املدى فهماً كاماًل لعملي
UNFPA وعلى الرغم من أن صندوق األمم املتحدة للسكان هو املسؤول عن تنفيذ أنشطة املعامالت مع املوردين فإن عملية الشراء ،

لوزارة وشركائها املاحنني، ويستعرض هذا ات والقرارات من تنطوي على العديد من األنشطة اليت تتم مجيعاً يف الوقت ذاته وتعتمد على املدخال
من قبل  التقرير عملية الشراء من البداية إىل النهاية ويرسم وخيطط األنشطة الرئيسية وحيدد نقاط القرارات احلرجة و متطلبات توثيق املشرتيات

يل الشائعة أو املتكررة يف عملية الشراء ومن مث تليها توصيات لتحسني األطراف الرئيسية ذات العالقة، كما حيدد التقرير أيضا املعوقات والعراق
 .العملية

من حيث سيعود توثيق هذه النتائج بالنفع على عملية الشراء الشاملة اليت تعتمد عليها وزارة الصحة العامة والسكان للحفاظ على إمداداهتا 
/الوسائل املنبثقة من جمموعة العمل الفنية للصحة ستلزماتامل تأمنيعة العمل الفرعية ل، وستكون النتيجة اخلروج بدليل جملمو تنظيم األسرةوسائل 

، كما سيقوم الدليل بتزويد اسرتاتيجية متويل طويلة املدى باملعلومات الالزمة، تمويالتاإلجنابية من أجل تسهيل عملية ختطيط وتنسيق متقدمة لل
على املستوى الوطين وبني وزارات احلكومة والشركاء املاحنني إىل تعزيز كل من اعتمادية  األسرةتنظيم وسائل  تأمنيوستؤدي معاجلة االلتزام ب

 النظام على املدى القصري واستدامته على املدى الطويل.

ء من موقف وسيمكن وجود اسرتاتيجية متويل طويلة املدى إىل جانب حتسني عملية التنبؤ وزارة الصحة العامة والسكان الستقاء عملية الشرا
 .الكافية وليس موقف رد فعل ناجم عن التأخري والنقص يف املعلومات أو االحتياجات احلرجة غري املتوقعة املطلع واملالك للمعلومات

 Yemen: Mapping the Procurement Process for Familyرتمجة من اللغة اإلجنليزية . التقرير األصلي ، مهذه الوثيقة 
Planning and Reproductive Health Commoditiesنا االلكرتوينموقع عن طريق يه، ميكن االطالع عل  :

[orts/YE_MappProcProc.pdfhttp://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/countryrep. ]  يرجى الرجوع
 أو سهو . أخط أي ان وجدإىل الوثيقة األصلية 

http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/countryreports/YE_MappProcProc.pdf


 

2 

 



 

3 

 المنهجية

ومراجعة األدبيات يف إنتاج هذه املراجعة لعملية الستفادة من عدد من املقابالت مع األطراف الرئيسية اليت زودتنا بالتفاصيل املهمة ومت أيضا مت ا
م أجريت مقابالت مع ممثلني من األطراف 2104الصحة اإلجنابية، ففي شهري يونيو ويوليو من عام  مستلزماتو  تنظيم األسرةشراء وسائل 

غري الرئيسية ذات العالقة بعملية الشراء مبا يف ذلك قطاع السكان يف وزارة الصحة العامة والسكان والشركاء من اجلهات املاحنة واملنظمات 
ماعي ووكيل املشرتيات، حيث مثلت هذه املقابالت املصدر الرئيسي للمعلومات النوعية والوصفية ذات الصلة احلكومية ومنظمات التسويق االجت

 .بالسياق والعمليات اليت جيري النظر فيها

اح التوصيات ومن أجل احلصول على فهم أفضل للقضايا واملشاكل الرئيسية اليت مت حتديدها من قبل اجلهات املعنية وحتديد األسباب اجلذرية واقرت 
م والوثائق الداعمة هلا واخلاصة 2013اليت ميكن تنفيذها بشكل معقول من قبل هذه اجلهات املعنية مت أيضا مراجعة طلبات الشراء السنوية لعام 

 .تنظيم األسرةبوسائل 
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 التحليل والنتائج

 اإلنجابية مستلزمات الصحةو تنظيم االسرة سلسلة اإلمداد الخاصة بوسائل

من قبل قطاع السكان يف وزارة الصحة العامة والسكان، وتلك العملية منفصلة عن سلسلة  تنظيم األسرةر عملية شراء إمدادات وسائل تدا
 وسائل الصحة اإلجنابية، ويقوم برنامج األدوية بشراء وإدارةلوازم األخرى مبا يف ذلك الصحية  ستلزماتاإلمداد اخلاصة باألدوية األساسية وامل

ممولة بشكل كامل من قبل اجلهات املاحنة. ومؤخرا بدأ قطاع السكان  تنظيم األسرةن اإلمدادات احلالية من وسائل . إدات األدوية األساسيةإمدا
من  املنقذة للحياة اخلاصة باألم والطفل، ويف وقت إعداد هذا التقرير مت االنتهاء ستلزماتالعمل مع الشركاء من أجل شراء جمموعة حمددة من امل

 .يونيسفأربع شحنات من األوكسيتوسني بدعم من جهة شريكة وهي منظمة ال

خمازن  يقوم قطاع السكان بإدارة املشرتيات واإلمداد على املستوى الوطين مركزياً كما يقوم بإدارة املخزن املركزي يف صنعاء والذي يزود وميد
بال الشحن البحرية أساساً يف ميناء احلديدة ومن مث نقلها إىل صنعاء يف حني يتم احملافظات، ومبا أن صنعاء ال متتلك أي منفذ حبري يتم استق
 .استالم الوسائل املشحونة عن طريق اجلو مباشرة يف صنعاء

 كذلك  على احملافظات بشكل نصف سنوي، وغالبا ما يتم ذلك يف شهري يناير ويوليو، ويتم تنظيم األسرةويقوم قطاع السكان بتوزيع وسائل 
 عملية التوزيع يف شهر يناير يف ختطيط اإلمداد السنوي والذي يتم عادة يف شهر يناير.لخدام البيانات والتخطيط است

 سلسلة اإلمداد والشركاء في المشتريات

الصحة  تلزماتمسو  تنظيم األسرةيف حني تتوىل وزارة الصحة العامة والسكان الدور القيادي والرئيسي يف إدارة سلسلة اإلمداد اخلاصة بوسائل 
لتنمية بشكل اإلجنابية املختارة تقوم كل من بنك التنمية األملاين وصندوق األمم املتحدة للسكان ومشروع ديلفر املمول من قبل الوكالة األمريكية ل

 .رئيسي بتقدمي الدعم الوظيفي لسلسلة اإلمداد

لوزارة الصحة العامة والسكان ويقدم  تنظيم األسرةووسائل  لزماتمستويعمل صندوق األمم املتحدة للسكان بوصفه وكيل املشرتيات جلميع 
د كان أيضا التمويل لشراء معدات سلسلة اإلمداد وعملياهتا وموادها وتدريباهتا واألنشطة األخرى املتعلقة هبا، أما بالنسبة لقطاع السكان فق

الصحة اإلجنابية، كما يقوم صندوق األمم  مستلزمات تأمنيسية لصندوق األمم املتحدة للسكان شريكا رئيسيا معه يف تطوير خارطة طريق مخ
 .املقدمة من بنك التنمية األملاين لدعم العمليات تمويالتاملتحدة للسكان بإدارة ال

نية لتعزيز سلسلة كما يدعم مشروع ديلفر املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وزارة الصحة العامة والسكان من خالل توفري املساعدة الف
واملناصرة على املستوى الوطين وحتسني أداء سلسلة اإلمداد من خالل تعزيز  ستلزماتاإلمداد. وتشمل جماالت الرتكيز كل من دعم تأمني امل

لتمويل الالزم لشراء يقدم مشروع ديلفر ا ال األنظمة وبناء القدرات والتطوير التنظيمي لقطاع السكان، وجتدر اإلشارة إىل أنه يف الوقت احلاضر
األمم املتحدة للسكان هنجاً تعاونياً لدعم قطاع السكان مع وجود خطة وطنية  وصندوقوالوسائل، كما يتبىن مشروع ديلفر  ستلزماتتلك امل

 شاملة لتعزيز سلسلة اإلمداد

التنمية األملاين وصندوق األمم املتحدة للسكان بتقدمي وباإلضافة إىل الدعم الوظيفي املباشر تقوم كل من السفارة اهلولندية والبنك الدويل وبنك 
 .التمويل لدعم املشرتيات وسيتم مناقشة ذلك أيضا يف جزء الحق من هذه الوثيقة
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 وتشارك عدد من املنظمات احمللية والدولية األخرى يف األنشطة أو تقودها وذلك بالتنسيق مع قطاع السكان، ويتم تيسري تنسيق األنشطة بني
الصحة اإلجنابية مت تنشيطها مؤخرا وتقوم باالجتماع بشكل دوري، وتتضمن مهمة  مستلزمات تأمنيكاء املختلفني من خالل جمموعة فرعية لالشر 

 .ستلزماتتلك اجملموعة معاجلة وضع شراء وتوزيع امل

 الصحة اإلنجابية ووسائل تنظيم األسرة تخطيط وتمويل مستلزمات

  م األسرةالتنبؤ باحتياجات وسائل تنظي

كل عامني تقريباً،  وينتج عن تلك العملية توقعات مخس سنوات من احتياجات   املدىبالنظر إىل املاضي نرى أنه مت مسبقاً تنفيذ تنبؤات طويلة 
ين بني قطاع ، وحىت وقت قريب كانت تستند تنبؤات املدى الطويل على البيانات الدميوغرافية/السكانية وأنتجت كجهد تعاو تنظيم األسرةوسائل 

م، أما 2011السكان وصندوق األمم املتحدة للسكان، وكانت آخر تنبؤات نفذت بناء على املعلومات والبيانات الدميوغرافية/السكانية يف عام 
، ومن  لفرم حتولت اجلهود إىل القيام بتنبؤات مبنية على الطلب، وهذه املرة كان جهداً تعاونياً بني قطاع السكان ومشروع دي2013يف عام 

اجلرد  تقارير( و املنصرفأجل التوصل إىل تقديرات وطنية للطلب ومتوسط االستهالك الشهري مت مجع بيانات حديثة عن االستهالك )الطلب / 
ومت التوفيق  من احملافظات، ومن مث جتميعها وحتليلها على املستوى املركزي، ومتت مقارنة هذه البيانات بالتنبؤات السكانية احلالية ستالماتاإلو 

واليت مت قبوهلا من قبل وزارة   تنظيم األسرةبني اجملموعتني للحصول على تنبؤات مدهتا مخس سنوات وخطة ملدة عامني لإلمدادات بوسائل 
م إىل 2014للفرتة من  تنظيم األسرةالصحة العامة والسكان وشركائها املمولني، انظر امللحق أ للحصول على تنبؤات وخطة اإلمداد لوسائل 

 م2018

ومع املضي قدماً جيب على قطاع السكان النظر يف حتديث التنبؤات املبنية على الطلب بشكل سنوي واستخدامها كمدخل رئيسي خلطة 
اإلمداد، ومن املمكن جلمع وحتليل بيانات الطلب بشكل دوري ومنتظم أن يسلط الضوء على توجهات االستهالك واإلشارة إىل ضرورة اختاذ 

، كما ميكن لذلك إنشاء قاعدة معلومات ثابتة تستخدم يف ختطيط املشرتيات واختاذ غريها من القرارات اإلدارية ذات بشكل مسبقما  إجراء
يف املستقبل، ومن أجل حتسني تقدير االحتياج يف املستويات األدىن وكذلك جودة املعلومات اليت يتم  .والوسائل ستلزماتالصلة باحتياجات امل

تلك املستويات جيب على قطاع السكان ان يأخذ باالعتبار العمل مع احملافظات من اجل وضع التنبؤ اخلاص باحتياجات احملافظات  مجعها من
 السنوية. 

وختطيطها، ويف وقت  باالحتياجاتوباإلضافة إىل ذلك ميثل مسح املخزون السنوي الذي نفذ مؤخرا مصدر آخر لبيانات مفيدة لعملية التنبؤ 
مفعل يستخدم مناذج موحدة ويقوم باجلمع املنتظم للبيانات، وبالتايل ميكن استخدام  ةيإدار  نظام معلوماتهذا التقرير مل يكن هناك إعداد 

 عملية التنبؤ ونتائجها. قويخزون لغرض التحقق من صحة مستويات االستهالك واملخزون مما ياملمسح بيانات 

 سرةمصادر التمويل لمستلزمات/وسائل تنظيم األ

 ، وهي كالتايل:تنظيم األسرةيف الوقت احلايل ميتلك قطاع السكان يف وزارة الصحة العامة والسكان أربعة مصادر رئيسية لتمويل شراء وسائل 
 السفارة اهلولندية 

  الدويلالبنك 

 بنك التنمية األملاين 

 صندوق األمم املتحدة للسكان 
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يات لقطاع السكان بإدارة التمويل وتنفيذ املشرتيات حتت ثالثة أنواع خمتلفة من االتفاقيات: ويقوم صندوق األمم املتحدة للسكان كوكيل املشرت 
وثائق خمتلفة وعمليات و اتفاقيات الطرف الثالث واتفاقيات التمويل املشرتك والدعم العيين، ولكل واحد من أنواع االتفاقيات املذكورة متطلبات 

 .موافقة ومصادقة خمتلفة ستناقش أدناه

قطاع السكان يف وزارة الصحة  –يف اتفاقية الطرف الثالث تقوم اجلهة املاحنة بالتوقيع مباشرة مع املستفيد  :اتفاقية الطرف الثالث (1
وحتدد االتفاقية قيمة التمويل وتاريخ انتهاء االتفاقية، ويقوم صندوق األمم املتحدة للسكان مبهمة التنسيق بني   -العامة والسكان 

املقدمة من اجلهة املاحنة بعد قيام املستفيد بتقدمي طلب يقدم  تمويالتة واملستفيد مبثابة وكيل للشراء فقط، والستخدام الاجلهة املاحن
ووسائل تنظيم األسرة املطلوبة من خالل إعداد فاتورة صورية/شكلية  مستلزماتصندوق األمم املتحدة للسكان عرض سعر لتوريد 

احملولة إىل املقر الرئيسي  تمويالتملاحنة واملستفيد املوافقة على عرض السعر أو الفاتورة الصورية وال)عرض سعر(، وجيب على اجلهة ا
لصندوق األمم املتحدة للسكان قبل أن تتم عملية الشراء، وتكون مشاركة املكتب امليداين لصندوق األمم املتحدة للسكان عند احلد 

سالت بني اجلهة املاحنة واملقر الرئيسي لصندوق األمم املتحدة للسكان، وعادة ما األدىن والذي يقتصر على تلقي نسخ من املرا
 .يستخدم البنك الدويل االتفاقيات مع الطرف الثالث لتقدمي التمويل

اقبة يف هذا الربوتوكول تعهد اجلهة املاحنة بالتمويل إىل صندوق األمم املتحدة للسكان باإلضافة إىل مر  اتفاقية التمويل المشترك: (2
مقدما إىل املقر الرئيسي لصندوق األمم املتحدة للسكان الذي بدوره يقوم  تمويالتوتعديل وصول املستفيد إىل التمويل، ويتم نقل ال

بنقلها إىل مكتبه امليداين، حيث يكون املكتب امليداين للصندوق هو األكثر عالقة وسيطرة على استخدام بروتوكول اتفاقيات التمويل 
 وعادة ما تستخدم السفارة اهلولندية وبنك التنمية األملاين اتفاقيات التمويل املشرتك لتقدمي التمويل.املشرتك، 

/الوسائل العينية املدفوعة من متويلها اخلاص بدال من االتفاقيات مع ستلزماتيقدم صندوق األمم املتحدة للسكان امل الدعم العيني: (3
ألكثر شيوعا يقوم املقر الرئيسي لصندوق األمم املتحدة للسكان بإبالغ  مجيع مكاتبة امليدانية اجلهات املاحنة األخرى، ويف السيناريو ا

املقر الرئيسي يف تاريخ معني يف املستقبل، لتقوم املكاتب امليدانية بدورها  أنه خيطط أن يتوفر خمزون من سلعة معينة يف مستودعات
والسكان خبصوص رغبتهم يف احلصول على اإلمدادات من ذلك املخزون، وبعد بالتنسيق مع مستفيديها مثل وزارة الصحة العامة 

توفر املخزون ميكن تزويد املستفيدين به خالل ما يقرب من أربعة أشهر، وعادة ما يكون هذا األسلوب أسرع من تلقي الشحنات 
 وبالتايل اختصار مدة عملية الشراء.املخطط لشرائها وذلك الن عملية الشراء بالفعل جارية حبلول وقت إصدار امر الشراء 

كما ميكن لصندوق األمم املتحدة للسكان أيضا تقدمي دعم عيين لتلبية االحتياجات العاجلة أو مللء الفجوات األخرى يف العرض، ويف هذا 
م قدم الدعم العيين من خالل 2014 صفها هذا التقرير، ويف عامو السيناريو يتبع صندوق األمم املتحدة للسكان عمليات الشراء االعتيادية اليت 

 الوسائل اخلاصة بالصندوق. تأمنيإدارة 

 التمويل لتخليص وتوزيع وسائل تنظيم األسرة

دوالر أمريكي  60,000يقدم صندوق األمم املتحدة للسكان لقطاع السكان مبلغ ربع سنوي مسبق يبلغ  وسائلوباإلضافة إىل دعمه لشراء ال
إىل خمازن احملافظات، ويف هناية كل ثالثة أشهر وبعد املوافقة على  وسائللشحنات ونقلها إىل املخزن املركزي وتوزيع اللتمويل التخليص اجلمركي ل

 الدفعة املاضية يتم إصدار الدفعة اجلديدة
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مركي واليت واجها صندوق بدأ صندوق األمم املتحدة للسكان وقطاع السكان هذه الرتتيبات خالل العام املاضي ملعاجلة التأخري يف التخليص اجل
األمم املتحدة للسكان يف السابق، وقبل البدء يف عملية التخليص نفسها ميكن لقطاع السكان العمل بشكل مباشر مع فريق التخليص اخلاص 

الشحنات خالل  باحلكومة لتخليص الشحنات ودفع أي رسوم مستحقة، ويف حالة توفر مجيع املستندات املطلوبة والتمويل الالزم ميكن ختليص
 .يوما تقريبا 30

 تمويل وشراء منتجات الصحة اإلنجابية

(، وألن يونيسفمؤخرا بدأ قطاع السكان بتلقي شحنات ألعداد قليلة من وسائل الصحة اإلجنابية من خالل صندوق األمم املتحدة للطفولة )ال
ذاهتا بانتظام إىل قطاع  وسائلأم تقدمي ال وسائلم متويل شراء الهذا تطور جديد نسبيا فإنه ليس من الواضح يف هذا الوقت ما إذا كان سيت

 .السكان

ذاهتا، وكأحد وكاالت األمم املتحدة  يونيسفويف وقت تنفيذ هذه الدراسة قدمت منظمة اليونيسف إمدادات األوكسيتوسني فقط بتمويل من ال
 وسائلتبعها صندوق األمم املتحدة للسكان، ويف الوقت احلايل يتم تقدمي المماثلة لتلك اليت ي يونيسففإن عملية الشراء اليت تنتهجها منظمة ال

 ستلزماتتلك املبشكل مباشر من قبل اليونيسف وال تقدم أي جهة ماحنة أخرى متويل لشراء 

 عملية الشراء والجدول الزمني لها

 لمحة عامة عن عملية الشراء

واخلدمات، وميكن تقسيم عملية الشراء إىل مخسة  وسائلدارة املشرتكة لعملية شراء اليقوم قطاع السكان وصندوق األمم املتحدة للسكان باإل
( تنفيذ طلب الشراء 4وافقة على الطلب وإعداد أمر الشراء ( امل3( إعداد طلب الشراء 2( التخطيط لإلمدادات 1جماالت نشاط رئيسية وهي: 

 ( ختليص واستالم الطلب، ويناقش كل جمال نشاط أدناه وكذلك التطرق إىل املدة الزمنية وأبرز التحديات احملددة من قبل مقدمي املعلومات5
 الرئيسيني، انظر امللحق ج للحصول على خمططات مفصلة للعملية.
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 عملية الشراء علىة عامة : نظر 1الشكل رقم 

 

 تخطيط اإلمداد

سنوياً غالبا خالل الربع األول من السنة امليالدية، وعادة ما يكون ذلك النشاط جهد تعاوين  تنظيم األسرةيتم تقدير احتياجات إمدادات وسائل 
ويقوم كل من مدير سلسلة اإلمداد )قطاع السكان( ومسؤول الصحة  بني قطاع السكان ووكيل مشرتيات صندوق األمم املتحدة للسكان،

وإعداد طلب الشراء  تنظيم األسرةاإلجنابية يف صندوق األمم املتحدة للسكان معاً باالتفاق على الكميات الالزمة من كل نوع من أنواع وسائل 
 .والكميات والتكاليف ستلزماتللعناصر املطلوبة واالتفاق على تفاصيل امل

وجيب أن تضع عملية حساب الكميات الالزمة عني االعتبار بعض تقديرات الطلب وكمية املخزون احلايل يف املخازن والكميات اليت مت إرسال 
طلبات هبا فعاًل، ولكن املنهجية املستخدمة بشكل دقيق لتحديد الكميات الالزمة مل تتم مناقشتها بالتفصيل، يقوم قطاع السكان جبمع 

من احملافظات مرتني يف السنة ولكن هذه املتطلبات ال تكون أساساً لعملية التخطيط، ولكن بدال من ذلك يتم مجعها كجزء  وسائلالمتطلبات 
 .يف هذا التقرير ألهنا عملية منفصلة عن عملية الشراء وسائلنصف السنوية، وال تتم مراجعة عملية توزيع ال وسائلمن عملية توزيع ال



 

10 

 تالمشاكل والتوصيا

يف حني أن كل من األطراف املشاركة يف ختطيط اإلمدادات أشارت إىل أن التخطيط  إقرار وتحديد موعد نهائي لالنتهاء من تخطيط اإلمداد.
ميكن أن يستغرق عدة أسابيع، فإن السبب وراء ذلك هو عدم وجود مواعيد حمددة وثابتة إلكمال التخطيط وأن طول الوقت ال يتسبب يف 

كن وألن ختطيط اإلمداد جيب أن يتم سنوياً فيجب بعد عملية التخطيط أن تبدأ عمليات الشراء، وجيب على قطاع السكان حتديد التأخري، ول
موعد أو موعد هنائي حبلوله تكتمل عملية التخطيط كل عام، وهو ما سيساعد على إضفاء الطابع الرمسي على النشاط كنشاط سنوي تتوقعه 

 من التخطيط له. تمكنوتمجيع اجلهات املعنية 

جيب أن يتماشى إعداد خطة اإلمداد مع حتديث التنبؤات السنوية، وبشكل عام جيب أن يتزامن تزامن تخطيط اإلمداد والتنبؤات السنوية. 
ول بشكل كامل مم تنظيم األسرةاإلمداد مع دورة ختطيط امليزانية، أما يف حالة قطاع السكان فإن شراء وسائل  وختطيطتوقيت حتديث التنبؤات 

متاحة يف  تمويالتمن قبل اجلهات املاحنة وال يوجد أي أثر لدورة امليزانية احلكومية يف اليمن عليها، كما أن اجلهات املاحنة الرئيسية جتعل ال
جيب أن سنوية أنشطة أوقات خمتلفة خالل العام ولفرتات زمنية خمتلفة، وعلى الرغم من ذلك سيدعم إقرار أنشطة التنبؤ باإلمداد والتخطيط ك

 .تتم حبلول هناية كل عام توحيد تلك األنشطة وإضفاء الطابع الرمسي عليها

جيب أن تستخدم التنبؤات السنوية والبيانات الناجتة من املسح السنوي للمخزون   استخدام التنبؤات ومسح المخزون كمصادر للبيانات.
 عند ختطيط اإلمداد. للبياناتكمصادر رئيسية 

ان حتسني عملية تقدير االحتياج يف املستويات األدىن سوف يزيد  تقدير االحتياج وجودة بيانات الطلب في مستوى المحافظات.تحسين 
خطة االمداد ويساهم يف استغالل أفضل للموارد. جيب على قطاع السكان العمل مع الشركاء احلكوميني من اجل كذلك   التنبؤ وجودة عمليىة 

 مع وحتليل بيانات الطلب وعمل التنبؤات على مستوى احملافظات.وضع عمليات وأدوات جل

 إعداد طلب الشراء

لضمان كون التمويل املتوفر كايف وكذلك للنظر يف املتطلبات اخلاصة للجهات املاحنة أو تواريخ سريان التمويل اليت قد  وسائلتتم مراجعة متويل ال
تمويل وتأكيد قطاع السكان للمصدر يتم إعداد طلب شراء رمسي، وعادة ما يذكر الطلب تؤثر على استخدامه، وبعد أن يتم اختيار مصدر ال

مم البند والكمية املطلوبة ومصدر التمويل وتاريخ التسليم املطلوب )الشهر(، ومن مث يقدم قطاع السكان طلب الشراء املعتمد إىل صندوق األ
يجب على وزارة الصحة العامة فلبنك الدويل اما بالنسبة لءات الشراء اليت بدأت، املتحدة للسكان وإشعار اجلهة املاحنة ذات الصلة بإجرا

 والسكان إرسال إخطار رمسي بإجراءات الشراء عن طريق وحدة تنفيذ املشروع

 المشاكل والتوصيات

خمرجات عملية التنبؤات  جيب أن تستخدم الصحة اإلنجابية: مستلزمات تأميناستخدام التنبؤات كأداة للمناصرة للمجموعة الفرعية ل
، وتعترب اجلهة املثالية هلذا النشاط هي اجملموعة الفرعية األمدوقصري  السنوية كأداة للتخطيط واملناصرة للحصول على احتياجات التمويل طويل

القضاء على االزدواجية ستكون موجودة فيها، كما سيساعد ذلك على  املعنيةالصحة اإلجنابية، وذلك ألن مجيع األطراف  مستلزمات تأمنيل
والفجوات وسوف يؤدي ذلك إىل االستخدام األفضل للموارد، وجيب أن يتبع التوقيت السنوي هلذا النشاط توقيت االنتهاء من التنبؤات 

 .السنوية
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 الموافقة على طلب الشراء وإعداد أمر الشراء

انب، وألن صندوق األمم املتحدة للسكان بشكل رئيسي باألنشطة يف هذا اجل يقوم
إعدادها بشكل مشرتك بني قطاع السكان يتم االتفاق على بنود وكميات اإلمداد 

وصندوق األمم املتحدة للسكان فإن املوافقة على طلب الشراء عادة ما تكون شكلية 
ولكنها أيضا خطوة ضرورية، وبعد املوافقة حيدد نوع اتفاقية التمويل اخلطوات التالية 

 .وسائل تنظيم األسرة( املعلومات راجع قسم مصادر متويل نم)للحصول على مزيد 

وبالنسبة التفاقيات التمويل املشرتك يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان بإصدار طلب 
 الشراء واملصادقة عليه ومن مث إرساله إىل املقر الرئيسي للصندوق يف كوبنهاغن، ومن مث يتم إصدار أمر الشراء إىل املورد أو املوردين

يف أما يف اتفاقيات الطرف الثالث جيب أن ينتظر صندوق األمم املتحدة للسكان للجهة املاحنة لطلب عرض سعر )فاتورة صورية أو شكلية(، أما 
ت مشرتاه سابقا بتمويل من البنك الدويل قد ورد وسائلحالة الطلبات املمولة من البنك الدويل فإن سياسة البنك الدويل هي التحقق من أن أي 

ووزعت قبل الشروع يف إجراءات الشراء اجلديد، وللقيام بذلك جيب أن يكون قطاع السكان قادر على تتبع أي جهة ماحنة مولت أي أوامر 
أن تقدم خطاب عدم ممانعة  أو تقرير  شراء وشحنات، ومن أجل التحقق من أن التوزيع قد اكتمل يطلب البنك الدويل من وحدة تنفيذ املشروع

(، وال توجد صيغة موحدة خلطاب عدم املمانعة، ويقوم قطاع السكان بإعداد اعالهالصندوق ة من وزارة الصحة العامة والسكان )انظر االستفاد
 صيغة اخلطاب عادة من قبل مدير سلسلة اإلمداد وتقدمية إىل مدير وحدة تنفيذ املشروع، والذي بدورة يقدم رسالة إىل مسؤول املشرتيات يف

يف وزارة الصحة العامة والسكان فإن بروتوكول البنك الدويل هو أنه جيب على مجيع  البنك الدويل ، وألن وحدة تنفيذ املشروع متثلالبنك الدويل
 .التواصل مع البنك الدويل من خالل وحدة تنفيذ املشروع وزارة الصحة العامة والسكان قطاعات

لصندوق األمم  املقر الرئيسي عرض سعر أو فاتورة شكلية من يف البنك الدويل شرتياتوبعد أن يتم التحقق من إمتام التوزيع يطلب مسؤول امل
الصحة اإلجنابية، وحتديد صندوق األمم املتحدة للسكان كمورد للعناصر والكميات املبينة يف طلب الشراء  املتحدة للسكان عن طريق مسؤول

 .املوافق عليه

 البنك الدويل اريخ صدوره، وخالل هذه الفرتة جيب املوافقة عليه من قبل مسؤول املشرتيات يفويعترب عرض السعر صاحل ملدة أسبوعني من ت
أن يطلب  عترب هذه إشارة إىل املقر الرئيسيتقطاع السكان ومن مث تقدميه إىل املقر الرئيسي لصندوق األمم املتحدة للسكان، و  قبل من وكذلك

 تمويالتيل إىل الصندوق حبسب املبلغ املشار إليه يف عرض السعر، وبعد حتويل البنك الدويل للاليت سيتم حتويلها من البنك الدو  تمويالتال
 يصدر املقر الرئيسي طلب الشراء ومن مث امر الشراء إىل املورد

 المشاكل والتوصيات

حل عملية الشراء وذلك لضمان أن إن املعلومات الدقيقة عنصر هام يف مجيع مرا التحقق من وثائق المعاملة/التحويل والتأكد من دقتها.
املكان املناسب، ويتم نقل التفاصيل حول البنود والكميات املطلوبة و يف الوقت املناسب ة و بالكميات الصحيح سوف توردالصحيحة  املستلزمات

من تلك التفاصيل ومقارنتها عدة مرات أثناء عملية الشراء، ومن أجل ضمان الدقة يف كل نقطة من نقاط نقل املعلومات جيب أن يتم التحقق 
 بالطلب األصلي ملنع األخطاء أو التأخري يف وقت الحق يف هذه العملية، ويعترب ذلك أمر بالغ األمهية وال سيما يف وقت مبكر عندما يقدم

ومن مث يقوم صندوق  قطاع السكان طلب شراء رمسي إىل صندوق األمم املتحدة للسكان يتضمن البنود والكميات ومواعيد التسليم املطلوبة،
 األمم املتحدة للسكان بعد ذلك ببدء معاملة الشراء يف النظام اخلاص به.

  :على ممانعةال عدم خطاب يحتوي ان يجب
 املستهدفني السكان  

 املوزعة الوسائل كميات  

 التوزيع معدل 
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من أجل رصد حالة الطلبات واألوامر جيب حتديث ورقة التتبع ومراجعتها دوريا، ومن الناحية املثالية شهريا، وينبغي أن  تتبع حالة الطلب.
عاجلة، وميكن هلذه األداة أن تساعد على معرفة التأخريات احملتملة وضمان دقة األوامر يف مجيع تشمل مجيع الطلبات اجلديدة والطلبات قيد امل

 مراحل عملية الشراء، كما ميكن لورقة التتبع أن تشكل سلسلة توثيق للتأكد من أي أوامر وأي شحنات متول من أي جهة ماحنة، انظر امللحق
 ب ملثال على ورقة التتبع.

اخلاصة باجلهات املاحنة لضمان استكمال متطلبات الوثائق يف  التواصلوأخريا وهو األهم جيب أن تتبع بروتوكوالت  االتصال.اتباع بروتوكوالت 
 أو إجراءات الشراء املنفذة، وعلى وجه التحديد ال بد من توجيه االتصال وتقدمي التقارير إىل تمويالتالوقت املناسب وضمان عدم تأخر توافر ال

 وحدة تنفيذ املشروع. من خالل البنك الدويل

 تنفيذ أمر الشراء

 بعد إصدار أمر الشراء إىل املورد وبينما تتم معاجلة األمر يكون املورد هو املسؤول األول عن نشاط الشراء، ولكن جيب على صندوق األمم
الغ قطاع السكان بتاريخ التسليم املتوقع وأي تغيريات املتحدة للسكان كوكيل للمشرتيات ونقطة االتصال الرئيسية مع املورد تتبع حالة األمر وإب

 .قد حتدث

 المشاكل والتوصيات

بعد تسليم أمر الشراء إىل املورد جيب على الصندوق تقدمي تأكيد أمر الشراء إىل قطاع السكان  تقديم تأكيد أمر الشراء إلى قطاع السكان،
، ويف حالة تغري تفاصيل أمر الشراء يف أي نقطة جيب على صندوق األمم ددة يف الطلببأنه ميكن اإليفاء بالكميات املطلوبة يف املواعيد احمل

هذه النقطة  .املتحدة للسكان ضمان إقرار وموافقة قطاع السكان على التغريات، ويتم ذلك من خالل مذكرة تأكيد أو رسالة بريد إلكرتوين
 ن.بالتحديد مهمة نظرا حملدودية مساحة اخلزن لدى قطاع السكا

 مراحلحيب رصد أوامر الشراء بشكل منتظم وبأفضل حال بشكل شهري يف مجيع  عملية الشراء. مراحلرصد حالة أمر الشراء في جميع 
وإبالغ قطاع السكان واجملموعة الفرعية بأي  الطلبياتعملية الشراء، وهنا أيضا سيكون التحديث املنتظم لورقة التتبع املقرتحة أداة مفيدة لرصد 

املساعدة يف حتديد املشاكل احملتملة ومتكني األطراف ذات العالقة من اختاذ قرارات يف الوقت املناسب ملنع  لطلبياتات، وميكن لرصد حالة اتغيري 
أو حل املشاكل يف وقت مبكر بدال من معاجلتها يف اللحظات األخرية، كما ستشكل ورقة التتبع سلسلة توثيق من شأهنا دعم املساءلة جلميع 

 .لشركاء وتقليل فجوات االتصالا

جيوز لقطاع السكان ومجيع األطراف ذات العالقة الرجوع إىل تبادل الصحة اإلجنابية  احلاجةحالة امر الشراء حسب  مستجداتللحصول على 
الصحة اإلجنابية كل من مشرتيات  ، وتعكس قاعدة بياناتhome-http://www.myaccessrh.org/rhiعلى الرابط التايل: 

 ويقوم الصندوق بتحدثيها ثالث مرات أسبوعيا. تنظيم األسرةصندوق األمم املتحدة للسكان من وسائل 

 الطلب التخليص واستالم

حنات عرب اجلمارك، ويف نفس قبل الشحن يرسل املورد مستندات الشحن األصلية لقطاع السكان حىت يتمكنوا من االستعداد لتخليص الش
الصحة  يف صندوق األمم املتحدة للسكان يف اليمن، وجيب على مسؤول الصحة اإلجنابية الوقت يرسل املورد رسائل بريد إلكرتوين إىل مسؤول

حن األصلية يطلب القطاع تلقى قطاع السكان وثيقة الشياإلجنابية بدوره إرسال نسخة من رسالة الربيد اإللكرتوين إىل قطاع السكان، وعندما 
 .من صندوق األمم املتحدة للسكان خطاب اإلهداء أو خطاب اإلعفاء الضروري أيضا للتخليص اجلمركي

http://www.myaccessrh.org/rhi-home
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خالل العام املاضي انتقلت مسؤولية التخليص من صندوق األمم املتحدة للسكان إىل قطاع السكان، كما جيمع قطاع السكان اآلن املستندات 
ة مع فريق التخليص اخلاص بوزارة الصحة العامة والسكان لتخليص الشحنات ودفع الرسوم املطلوبة وأي غرامات تأخري، املطلوبة ويعمل مباشر 

يوما، ويتم اإلفراج عن  30الة كانت مجيع الوثائق اخلاصة باألمر والتمويل لتغطية الرسوم والتخليص متوفرة تستغرق العملية ما يقرب من حويف 
املخزون، ويف احلني الذي حتسن فيه وقت التخليص فعادة ال يتلقى قطاع السكان  إضافتها اىلملرسل إليها ومن مث ميكن الشحنات إىل اجلهة ا

 .اإلخطار املسبق بوصول الشحنة و / أو الوثائق األصلية الصحيحة عند احلاجة

 .ل امليناء الذي ستسلم فيه الشحنةوتشمل آخر األمثلة إرسال الوثائق إىل اجلهة اخلاطئة وتقدمي معلومات غري صحيحة حو 
للمستفيدين  تمويالتالصحة اإلجنابية، حيث ال تسمح سياسة املنظمة بتحويل ال مستلزماتعملية ختليص شحنات  يونيسفتدير منظمة ال

اجها صندوق من التأخري يف ختليص الشحنات، أي نفس املشكلة اليت و  يونيسفمنظمة ال لتغطية حساب التخليص، وبسبب ذلك قد تعاين
يف خطر  ستلزماتالصحة اإلجنابية ميكن أن تكون امل ستلزماتاألمم املتحدة للسكان عندما كان يقوم بإدارة ختليص الشحنات، وبالنسبة مل

من  التضرر الناجم عن التعرض للحرارة لفرتات طويلة، ويف وقت هذه الدراسة بقت شحنة من األوكسيتوسني يف اجلمارك لعدة أشهر )مل نتمكن
أن وزارة الصحة العامة والسكان ميكنها إكمال عملية التخليص اجلمركي بشكل أكثر كفاءة؛ لكن،  يونيسفالتأكد من الفرتة احملددة(، وتقر ال

 .وكما ذكر أعاله حتظر سياسة اليونيسف الدفع لوزارة الصحة العامة والسكان للقيام بذلك

ا، حيث تقوم الوزارة بتفقد البضائع الواردة وفحصها، وبعد اكتمال الفحص يطلب من عدة واخلطوة األخرية هي ضمان اجلودة والتحقق منه
قطاع أطراف التوقيع على الشحنة وتتضمن تلك األطراف مدير سلسلة اإلمداد ومدير املخزن واإلدارة املالية وإدارة املشرتيات ووكيل الوزارة ل

 .السكان

 المشاكل والتوصيات

يف الوقت املناسب  ستلزماتهنا مرة أخرى يعترب ضمان دقة املعلومات أمر حاسم لتخليص امل ي وثائق الشحن.معلومات فحص الجودة ف
وين، وللتقليل من رسوم غرامة التأخري، وجيب التأكد من صحة معلومات أمر الشراء على وثائق الشحن اليت يتم إرساهلا عن طريق الربيد اإللكرت 

أي مسؤول -فات مع املورد، وجيب أن يشارك يف ذلك كل من وكيل املشرتيات والعميل يف مراجعة الوثيقة وجيب على الفور معاجلة أي اختال
، ويكون وكيل املشرتيات أي صندوق األمم -الصحة اإلجنابية يف صندوق األمم املتحدة للسكان ومدير سلسلة اإلمداد يف قطاع السكان

أي تغيريات مطلوبة، كما يطلب صندوق األمم املتحدة للسكان، من باب الشكليات، تأكيدا املتحدة للسكان هو املسؤول عن إشعار املورد ب
 .من قطاع السكان بأهنم تلقوا نسخة من املستندات وأهنا صحيحة عرب الربيد اإللكرتوين

إلهداء لقطاع السكان عند تلقى لتسريع عملية التخليص إن كان ممكناً ميكن للصندوق النظر يف إعداد خطاب ا إعداد خطاب اإلهداء مقدمًا.
 .وثائق الشحن عن طريق الربيد اإللكرتوين
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 التوصيات

عملية الشراء نفسها, الصحة اإلجنابية مطولة لكنها ليست معقدة، وبدال من تعديل خطوات  مستلزماتو  تنظيم األسرةإن عملية شراء وسائل 
لشركاء وتبادل املعلومات بشكل أكثر اتساقا يف مجيع مراحل العملية، كما جيب بني اان فرص التحسني األكرب ستنتج عن رفع مستوى التواصل 

الصحة اإلجنابية كمنتدى لتبادل املستجدات  مستلزمات تأمنيعلى وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها االستفادة من اجملموعة الفرعية ل
بكر قبل حدوث آثار للمشاكل يف وقت الحق مثل التأخري أو التناقضات يف وتسليط الضوء على املشاكل احملتملة وإجياد حلول هلا يف وقت م

الصحة اإلجنابية مراجعة حالة األمر واإلمداد   مستلزمات تأمنياألوامر  أو أي أخطاء أخرى، وبشكل أكثر حتديدا جيب على اجملموعة الفرعية ل
 .كبنود دائمة يف جدول أعماهلا

 جتتمع املنتظمة عن حالة اإلمداد واألوامر،  ستجداتالصحة اإلجنابية مبثابة منتدى لتبادل امل ستلزماتم تأمنيتستخدم اجملموعة الفرعية ل
ووضع أجندة عمل تقوم كحد أدىن مبا ربع سنوي مع تفضيل تردد تلك االجتماعات بصورة أكثر دورية، بشكل اللجنة الفرعية على األقل 

 :يلي

  بقيادة مدير سلسلة اإلمداد –ذلك أشهر اإلمداد مراجعة احلالة احلالية للمخزون مبا يف 

 بقيادة مسؤول الصحة اإلجنابية يف صندوق األمم املتحدة للسكان )سيتم إعداد ورقة تتبغ األوامر  - طلبياتمراجعة ورقة تتبع ال- 
 انظر امللحق ب للحصول على مثال لورقة التتبع(.

 ينفذ التنبؤ قبل هناية السنة إلنشاء قاعدة معلومات للتخطيط وصنع القرار وينفذ قطاع السكان تنبؤات سنوية للطلب مع الشركاء .
 امليالدية.

 دقللمخزون للحصول على تنبؤات أ يستخدم بيانات املسح السنوي 

 يستخدم التنبؤات القائمة على الطلب كمدخل رئيسي لتخطيط اإلمداد وطلب الشراء 

 الحتياج وجودة بيانات الطلب يف مستوى احملافظات عرب وضع عمليات وأدوات جلمع يعمل قطاع السكان مع احملافظات لتحسني تقدير ا
 بيانات الطلب وحتليلها وكذلك وضع بالتنبؤ على مستوى كل حمافظة

 يقر قطاع السكان موعد حمدد إلكمال التخطيط السنوي لإلمداد 

 هناية السنة امليالدية.ومن املثايل عمل ذلك يف يزامن ختطيط اإلمداد مع عملية التنبؤات السنوية  

 يستخدم التنبؤات والبيانات من املسح السنوي للمخزون كمصادر للبيانات يف إعداد خطة اإلمداد 

 حتياجات التمويل الصحة اإلجنابية خمرجات عملية التنبؤ السنوية لتخطيط ا مستلزمات تأمنييستخدم قطاع السكان واجملموعة الفرعية ل
 األمدوقصرية  طويلة

 أو مساعدات أخرى. متويالتدعو الشركاء من اجلهات املاحنة للحصول على يالفجوات يف التمويل و  حيدد 
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  يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان بضمان اجلودة والتحقق من طلب الشراء وأمر الشراء والوثائق األخرى اخلاصة باملعاملة لنقل معلومات
 دقيقة من طلب الشراء األصلي من قطاع السكان

 تحقق من أن معلومات املرسل إليه صحيحةي 

 .يتحقق من أن البنود والكميات ومواعيد التسليم املطلوبة ونقطة الوصول تطابق طلب الشراء من قطاع السكان 

 أو  أمر الشراءعن حالة  )ويفضل شهريا(منتظمة  مستجداتويوفر  كل أوامر الشراء والشحناتاملتحدة للسكان   يتابع صندوق األمم
. يتم املناقشة واالتفاق الصحة اإلجنابية )سيتم إعداد ورقة التتبع الحقاً( مستلزمات تأمنية إىل قطاع السكان واجملموعة الفرعية لالشحن

 حول أي أمر شراء جديد أو أي تغيري على أمر شراء قائم يف اجتماعات اللجنة الفرعية.

 لى النحو احملدد يف االتفاقية مع اجلهة املاحنة: البنك الدويل على وجه التحديدتلتزم مجيع األطراف بربتوكول التوثيق و / أو االتصاالت ع 

 بعد تسليمة  وكذلك التاريخ املتوقع لوصول الشحنة وذلك إىل قطاع السكان مر الشراءاملتحدة للسكان تأكيد أل يقدم صندوق األمم
 للمورد وميكن أن يتم ذلك عن طريق ورقة التتبع

 ملتحدة للسكان وقطاع السكان من معلومات املرسل إليه واألمر على وثائق الشحن اليت يتم إرساهلا بواسطة الربيد يتحقق صندوق األمم ا
 اإللكرتوين

 يطلب صندوق األمم املتحدة للسكان من قطاع السكان تأكيد استالم الربيد اإللكرتوين 

 تالفاتيبلغ قطاع السكان صندوق األمم املتحدة للسكان يف حالة وجود أية اخ 

 .يعاجل صندوق األمم املتحدة للسكان أي اختالفات مع املورد 

 .إن كان ممكناً جيب على الصندوق النظر يف إعداد خطاب اإلهداء لقطاع السكان عند استالم وثائق الشحن عن طريق الربيد اإللكرتوين 
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 م2013 –الملحق )أ(: تنبؤات وخطة اإلمداد لوسائل تنظيم األسرة 

: الكميات السنوية المقدرة من مستلزمات ووسائل تنظيم األسرة المطلوبة من قبل القطاع العام في اليمن 1لجدول رقم ا

 م(2018 -م 2014)

 

 2018 2017 2016 2015 2014 اسم المنتج

 949,063 925,254 902,972 881,590 862,863 لذكريا الرفال

 313,734 283,139 255,527 230,608 208,118 ديبو بروفيرا )الحقن(

 64,839 59,881 55,348 51,222 47,331 اللولب

 11,720 11,379 11,047 10,725 10,413 امبالنون

 2,925,881 2,733,546 2,555,571 2,387,066 2,239,995 نونميكروج

 2,724,070 2,501,311 2,296,768 2,103,918 1,938,816 لوتميكرو

 
 

 م(2013قدر للمخزون بحسب الوسيلة )سبتمبر : الوضع الم2الجدول رقم 

رصيد المخزون  اسم المنتج

 المتوفر

على المستوى 

 المركزي

رصيد المخزون 

 المتوفر

في مخزن 

 المحافظة

إجمالي رصيد 

المخزون 

 المتوفر

الشحنات التي 

سيتم تلقيها 

 قريبا  

شهور 

المخزون 

المقدرة بما 

فيها الشحنات 

 القادمة

الشهور 

المقدرة 

 ونللمخز

 23.66 30.11 1,532,205 632,991 464,009 168,982 الرفال الذكري

ديبو بروفيرا 

 )الحقن(

216,265 136,871 353,136 629,600 56.66 48.77 

 115.10 125.50 - 495,016 41,016 454,000 اللولب

 61.19 73.43 27,155 36,564 10,617 25,947 امبالنون

 37.93 41.45 3,559,443 4,177,795 657,788 3,520,007 ميكروجنون

 24.03 27.80 3,585,815 905,719 609,339 296,380 ميكرولوت
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 الملحق )ب(: مثال ورقة تتبع أوامر الشراء

تأريخ الطلب من 
التسليم  تاريخ الكمية المطلوبة البند وزارة الصحة

ريخ مصادقة صندوق ات مصدر التمويل المطلوب
ريخ المقدر االت قيمة أمر الشراء ريخ أمر الشراءات رقم أمر الشراء سكاناألمم المتحدة لل

 للشح
 15/08/2014 2,088,000 30/03/2014 12345 30/03/2014 اسم اجلهة املاحنة م2014سبتمرب  2,088,000 مثال على أي بند 30/02/2014

 تحديث حالة أمر الشراء التأريخ
  
  
  

 

تأريخ الطلب من 
التسليم  تاريخ الكمية المطلوبة البند صحةوزارة ال

ريخ مصادقة صندوق ات مصدر التمويل المطلوب
ريخ المقدر االت قيمة أمر الشراء ريخ أمر الشراءات رقم أمر الشراء األمم المتحدة للسكان

 للشح
          

 تحديث حالة أمر الشراء التأريخ
  
  
  
 

تأريخ الطلب من 
التسليم  تاريخ لكمية المطلوبةا البند وزارة الصحة

ريخ مصادقة صندوق ات مصدر التمويل المطلوب
ريخ المقدر االت قيمة أمر الشراء ريخ أمر الشراءات رقم أمر الشراء األمم المتحدة للسكان

 للشح
          

 تحديث حالة أمر الشراء التأريخ
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 : مخطط عملية الشراء(ج)الملحق 
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 deliver.jsi.comللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني 
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