الجمهورية اليمنية

تقرير ورشة عمل لمراجعة نتائج وتوصيات
دراسة تقييم دعم الصندوق االجتماعي للتنمية
للمعاهد الصحية الحكومية
صنعاء – فندق موفنبيك
 31يناير 0232

جميعُ حقوق النشر محفوظة للصندوق االجتماعي للتنمية-اليمن.
يجوز للمنظمات غير الربحية أن تقتبس أو تُعيد نشر هذه المواد

شرط أنْ تذ ُكرَ اسمَ "الصندوق االجتماعي للتنمية-اليمن" مصدراً
لها.

ال يُسمح بالنشر لألغراض التجارية إال في الحاالت التي يوافق
ن خطيٍّ مُعَمَّ ٍد منه.
عليها الصندوق االجتماعي التنمية ،وبإذ ٍ

ال يُسمح بترجمة نصوص هذا المنتج إلى لغات أخرى ،ويجوز
نسخ مقتطفات منه ألهداف غير تجارية شريطة ذِ ْكرِ اسمِ

"الصندوق االجتماعي للتنمية-اليمن" مصدراً للمادة المنشورة أو
جمَة أو المُقتَ َبسَة.
المُتر َ

للتواصُل مع الصندوق حول النسخ أو االقتباس من هذه المادة،
يمكنكم التواصل على:

info@sfd-yemen.org
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نقاش مجموعات العمل  .........................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرّ فة.
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 .1ملخص التقرير
نضم الصندوق االجتماعي للتنمية ورشةة عمةل لمةدة بةوم وا ةد عقةد يةوم  31ينةاير  0232فةي
فنةةدق موفنبيةةك صةةنعاء لمراجعةةة دعةةم الصةةندوق االجتمةةاعي للمعاةةةد الص ة ية ال وميةةة و ةةد
ضر اللقاء عدد بير من عمداء ومدراء المعاةد الص ية ال وميةة والخاصةة وتةم اسةتعرا
التقييم الميةداني و مراجعةة النتةائج والتوصةيات الةي ةام بةل ةل مةن د /جةون اوفرتييةت و د/
عبدا لوا د ألسرور للمعاةد الص ية ال ومية و د ةدف اللقاء إلى ت قيق النتائج التالية:
 .3مراجعة التوصيات والنتائج وبناء اإلجماع عليها.
 .0إضافة التوصيات الضرورية والتي لم تضمن في التقرير.

و د بلغ إجمالي عدد المشار ين في ورشة العمل  45شخص يمثلون المعاةد ال ومية والخاصة و
الصندوق اإلجتماعي و بع

شر اء التنمية العاملين في القطاع الص ي وممثلي وزارة الص ة العامة

والس ان.
للدراسة ام بإلقائها د /جون مر زاَ على م اور الدراسة المتمثلة في
و د بدأت الورشة باستعرا
التدخالت الرئيسية التي ام بتنيييةا الصندوق خالل السنوات الماضية والتي تم توزيعها إلى ثالثة م اور
رئيسية وةي المستوى الوطني ,العملية اإلدارية و العملية التعليمية  .ومن ثم ام د /عبد الوا د ألسرور
باستعرا نتائج وتوصيات الم اور الثالثة .من ثم تم توزيع ال اضرين إلى ثالث مجموعات عمل لمنا شة
الم اور وإثرائها واإلضافة عليها.
و د أشاد جميع ال اضرين بالدعم المقدم من الصندوق من جميع جوانبل النوعية أو ال مية وأ د الجميع على
األثر ال بير في ت سين أداء المعاةد جراء التدخالت المقدمة من الصندوق.
وفي نهاية الورشة تم الخروج بالتوصيات المي ورة في نهاية ةيا التقرير.

 .2أهداف انعقاد الورشة
ةدفت ورشة العمل إلى ت قيق المخرجات التالية :
 .3تعريف المشار ين بم توى الدراسة.
 .0مراجعة التوصيات والنتائج وبناء اإلجماع عليها.

 .1إضافة التوصيات الضرورية والتي لم تضمن في التقرير.

 .3المشاركين في الورشة
و د بلغ إجمالي عدد المشار ين في الورشة  45شخص يمثلون المعاةد ال ومية والخاصة ببع
الم افظات باالضافة الى امانة العاصمة و العاصمة اال تصادية عدن و الصندوق اإلجتماعي و بع
شر اء التنمية العاملين في القطاع الص ي ممثل عن وزارة الخدمة المدنية و د ضر عدد من مدراء
االدارات المعنية و مدراء عموم وزارة الص ة العامة والس ان و يلك شرف ةيه الورشة ضور الد /جمال
ثابت ناشر و يل الوزارة لقطاع التخطيط .شف باسماء المشار ين مل ق ر م 3

 .4مكان انعقاد الورشة

تم عقد الورشة في إ دى اعات فندق موفنبيك صنعاء .القاعة تميزت بوسعها وبالهدوء وتم توفير الوسةائل
الالزمةةة لعمليةةة االسةةتعرا

وعمةةل المجموعةةات و ةةيلك اتسةةعت القاعةةة لل ةةم ال بيةةر مةةن المشةةار ين فقةد تةةم

توزيع المشار ين على تسع طاوالت دائرية.

 .5تاريخ انعقاد الورشة

تم عقد ورشة عمل لمدة يوم وا د  31يناير 0232م .من الساعة  0:12صبا ا تى 1:22
عصرا.

 .6منهجية الورشة واألساليب المتبعة

اعتمدت الورشة على االستعرا

من بل الخبيرين والمنا شة الميتو ة بعد استعرا

توصيات الم اور الثالثة و يلك تم توزيع ال اضرين إلى ثالث مجموعات عمل لمنا شة
التوصيات التي خرج بها التقرير ل مجموعة خصصت لمنا شة م ور من الم اور الثالثة
لمراجعتها واإلضافة عليها وتم استعرا

نتائج عمل المجموعات من بل المقررين ومنا شتها

وأثراةا من بل الجميع .و د تياعل ال اضرين بش ل ايجابي في النقاشات و يلك أعمال
المجموعات.

 .7تيسير الورشة

تم تيسير الورشة من بل فيصل م سن القهالي.

 .8األوراق المقدمة في الورشة
بدأت الورشة ب لمة الصندوق االجتماعي للتنمية ألقيت من بل د /ماجد الشمير و يلك لمة
تر يبية وتوجهيل من بل د /جمال ثابت ناشر و يل الوزارة لقطاع التخطيط ومن ثم تم
استعرا
باستعرا

مجمل الدراسة من بل د /جون اوفرتييت و بعد يالك ام د /عبدا لوا د ألسرور
توصيات الم اور الثالثة .و د تخلل استعرا

الم اور نقاش جماعي من بل

ال اضرين ومن ثم تم توزيع المشار ين إلى مجموعات عمل لالطالع على النتائج والتوصيات
و من ثم ال يف أو اإلضافة عليها وتم بعد يلك استعرا
جميع المشار ين إل رارةا وبناء اإلجماع عليها.

عمل المجموعات ومنا شتها من بل

.9

نتائج ورشة العمل

نتائج مجموعات العمل ورشة تقييم المعاهد الصحية
مجموعة المستوى الوطني
المجموعة األولى
التوصية
م
مساادة و ارا و الةاالة ال دمااة االسااطدي ااة للااو ا بلااة ل ااو ال ااا ة
1
ل جمهو ة اليمنية.
ل م ال ةم الفناة االمادلة لو اس اااتااليجيه لألةاوام  2112-2111للا
2
شااط م ينة لضمدي لنفيذهد.
للساايف دليااة ال ا ةم ل م ده ا الةاالية مااف بااي لل ا مس ا الية ارا و
3
الةااالة ال دماااة امطدلاااا الةااالة ندلملد هااادص ةاااف الم دهااا الةااالية
اةيقتهد ندلجهدص المخت فة.
ااتخ ام التوثيق االتخليط نلاق الم د كة الل ا واهاه الا ةم المسات ة
4
ل م ده انمد ضمف دلية ال ةم.
للسااايف التخلااايط الم ناااة ة اااا اللتيدهااادص ل مسااادقدص المخت فاااة ندلم دهااا
2
الةلية.
ال يدم ن ااة لمااه ة مزا د امخدطا دةم المدنليف ل م ده الخدصة.
6
اإل د دص
اةتمدد ة او م دة ل اادص ال يدء (مدهستيا ،دكتو اه)
7
ال مااع ة ااا ااتة ا ا قاادنوي الم ده ا الةاالية مااس مااةاادو لوااايس قدة ا و
8
الم د كة ة اإلة اد
للو ا نهدم الةتمدد األكدد مة ل م ده الةلية
9
 11ل نة ايداة مول و ل ت يم الوالة الةالة اة الم دها االط يادص المجتماس
االجدم دص
 11ل نة م تاح ماف ق اع الاورا و لاةدااة الاور اء نا اس الموارناة انماد اوار
الم اسدص ال مية الممدث ة (الت يم الفنة)

المجموعة الثانية
م

التوصية

ل م ال ةم الفناة االمادلة لو اس اااتااليجيه لألةاوام  2112-2111للا
1
شااط م ينة لضمدي لنفيذهد
مساادة و ارا و الةاالة ال دمااة االسااطدي ااة للااو ا بلااة ل ااو ال ااا ة
2
ل جمهو ة اليمنية
للساايف دليااة ال ا ةم ل م ده ا الةاالية مااف بااي لل ا مس ا الية ارا و
3
الةااالة ال دماااة امطدلاااا الةااالة ندلملد هااادص ةاااف الم دهااا الةااالية
اةيقتهد ندلجهدص المخت فة.
للسااايف التخلااايط الم ناااة ة اااا اللتيدهااادص ل مسااادقدص المخت فاااة ندلم دهااا
4
الةلية
ااتخ ام التوثيق االتخليط نلاق الم د كة الل ا واهاه الا ةم المسات ة
2
ل م ده انمد ضمف دلية ال ةم
ال يدم ن ااة لمااه ة مزا د امخدطا دةم المدنليف ل م ده الخدصة.
6
اإل د دص
لف يع دا المج س ال دم ل م ده ال يدء
7
متدن ة الف يع إهااءاص إقاا م ااع ال دنوي المنهم ل م ده الةلية
8
اس مساتو قا اص الم دها اة مجاد إهاااء ال لاو التاة لخا م ال لاادع
9
الةلة
 11لنفيذ د ااة لتل التيدهدص اوق ال مع
التوصيات الذي تم طرحها خالل فترة النقاش العام:
 .1أةمية أعطاء المعاةد الص ية جزاء من الدعم المالي والماد المقدم من ال ومة
لوزارة التعليم اليني والمهني يث وأنها معاةد فنية.
 .2أةمية أعطاء المعاةد اليرعية استقاللية مالية وإدارية وبقاء اإلشراف اليني للمعاةد
الرئيسية والتيريق بين الجانب اليني واإلدار .
 .3أةمية ت وين لجنة عملية لمتابعة وتنييي اإلستراتيجية الخاصة بالمعاةد الص ية.
 .4أةمية ربط مخرجات المعاةد با تياجات سوق العمل.
 .5طلب دعم المعاةد الص ية الخاصة.
 .6أةمية وجود أنظمة معلومات للموارد البشرية.
 .7أةمية عقد اجتماعات مجلس المعاةد بش ل منتظم.
 .8العمل على تعيين أمين عام متيرغ لمجلس المعاةد الص ية لمتابعة األعمال
اإلستراتيجية.
التوصيات المتعلقة بتقوية الجوانب اإلدارية
المجموعة األولى

م1
1
2
3
4
2
6
7
8
9
11
11
12

التوصية
الفةع نيف ال مع اإلدا االت يمة
لو يا الطدد اإلدا الم هع
للو ا ال اص اإلدا اة ل م دها الةالية لمو اع اة ا الا ا اص الت ياة
قةياو اطو ة الم ندلمجد اإلدا
و جدد ال ز ز نهدم األ شفة االتوثيق
و جدد ش طة م ومدص ة كع م ه
لو يا الموا د المدلية اليرمة لن دط كع م ه
إن دء قسم تنة ندلتيدج المجتمس
دةاام الم ده ا الةاالية لت اادد الخ ااااص ناايف الم دها الةاالية ل ت ااا ة ااا
الم طيص اابتيد الل و الممطنة لهد
دةم آلية نط ونهمة الم ومدص ندلم ده ننهدم الم ومدص نورا و الةلة
للو ا ال اص اإلدا ة ااإلشاا ية إلدا و الم ده الةلية نورا و الةلة
إ جدد م د يا ل ت ييم اإلدا
إن دء ال و ط الجودو نطع م ه

المجموعة الثانية
م  1التوصية
للو ا ال اص اإلدا ة ل م ده الةلية
1
دةاام الم ده ا الةاالية لت اادد الخ ااااص ناايف الم دها الةاالية ل ت اا ة ااا
2
الم طيص اابتيد الل و الممطنة لهد
لزا اا الم دهاا الةاالية ندلمهااد اص اليرمااة لتةاا ت قاادد و ة ااا لسااو ق
3
اإدا و ن ض ال ا اص /المسدقدص التة مطف وي ل دبع ل م ده الةالية
لمواههة التيدهدلهد ا س الجودو نهد
دةاام الم ده ا الةاالية لتظااايس نهاادم م وماادص بااد ندلتسااجيع اال ااو
4
اشئوي الليب
دةم ارا و الةلة ل م ده ة ااتة ا قدنوي بد ندلم ده الةلية
2
دةم ارا و الةلة اة إ جادد بلاة م اتاكة نايف الم دها امطدلاا الةالة
6
ة ا وء إاتااليجية الورا و
دةم ارا و الةالة لولا و امدي الجاودو ندلم ها ال ادلة نةان دء لتلاو ا
7
نهدم لةتمدد الم دها الةالية ااااتخ ام طااق الجاودو اااادةع التلسايف
السا ة الظايس ال اص ل جودو ة هميس الم ده
إ جدد هيطع وهو بد ندلم ده الةلية واوو ندلجدم دص
8

9
11
11
12
13
14

للسيف الت ا ال م ة المي انة اال مع ة ا لندغم ذلك مس الجدنا لت يماة
ندلم ده الةلية
لا ا م ااة الم دها الةاالية ااة مجااد طاااق التا س ة ااا وي ااوم
المت نوي لل د َ نت ا رميةهم ة ا مثع هذه اللاق
لنميااة ال ا اص االمهااد اص اليرمااة ل ياادم نمااه ااة المنااده الل ا ثهد كااع
ثي انواص
دةم الم ده الةالية الزا ا هد ندلم ا اص اليرماة لطاة لةا ت قادد و ة اا
إنتدج الوادةع الت يمية
الهتماادم ندلتا ا ااة مجااد ااايمة الما ااا االمهااد اص اليرمااة للمد ااة
الما ا مف األ اا ااألبلدء الل ية
ةمع مااه ة متظنية لو الاتخ ام األمثع ل طة ال نط وليه (النتان )

المواضيع الذي تم طرحها خالل فترة النقاش العام:
 .1تةةم التأ يةةد علةةى أن التوصةةيات التةةي خرجةةت يهةةا الدراسةةة المعةةدة مةةن بةةل تقريةةر
المقيمين و يلك ماسينتج من ةيه الورشةة تعتبةر عامةة وموجهةة لجميةع الشةر اء بمةا
فيهم الصندوق.
 .2تةةم إعةةداد إسةةتراتيجية المعاةةةد الص ة ية و ةةد شةةملت مواضةةيع عديةةدة وةامةةة ومنهةةا
الجودة.
 .3ضعف األداء اإلدار وأةميةة رفةع مسةتوى ال ةادر اإلدار و ةيلك اسةتقطاب ةادر
مؤةل.
 .4المعاناة المستمرة للمعاةد الص ية من لة الموارد المالية.
 .5ضرورة وجود ةيئة مسئولة عن المتابعة والتقييم ألنشطة المعاةد الص ية.
 .6أةمية تبادل الخبرات اإلدارية بين المعاةد الص ية.
 .7التةةدخل المباشةةر لةةوزارة الخدمةةة المدنيةةة وفةةر أشةةخاص لتةةوظييهم فةةي المعاةةةد
الص ية غير مالئمين لتقديم الخدمة التعليمية.
 .8ةناك مشروع ةولند لدعم المؤسسات التعليمية ومنها المعاةد الصة ية فعنةد عمليةة
اإلعةةداد لهةةيا الةةدعم التر يةةز علةةى البنةةاء المؤسسةةي للمعاةةةد ,مخرجةةات تتميةةز بيهةةم
للوضع الص ي العام.

التوصيات المتعلقة برفع المستوى التعليمي
المجموعة األولى
م  1التوصية

للسااايف التااا ا ال م اااة الميااا انة اال ماااع ة اااا لنااادغم ذلاااك ماااس الجدناااا
1
الت يمة ندلم ده الةلية
لنميااة ال ا اص االمهااد اص اليرمااة ل ياادم نمااه ااة المنااده الل ا ثهد كااع
2
ثي انواص
لا ا م اااة الم دها الةاالية ااة مجااد طاااق التا س ة ااا وي ااوم
3
المت نوي لل د َ نت ا رميةهم ة ا مثع هذه اللاق
دةم الم ده الةالية الزا ا هد ندلم ا اص اليرماة لطاة لةا ت قادد و ة اا
4
إنتدج الوادةع الت يمية
الهتماادم ندلتا ا ااة مجااد ااايمة الما ااا االمهااد اص اليرمااة للمد ااة
2
الما ا مف األ اا ااألبلدء الل ية
ةمع مااه ة متظنية لو الاتخ ام األمثع ل طة ال نط وليه (النتان )
6
اإلضافات
لو يا نهدم م ومدص االةدلص ة الم ده الةلية
7
الت ياايم ال ا ا لااألداء ل خااا جيف االم ا نيف ال م يااة الت يميااة االت ا ا
8
ال م ة
التنسااايق نااايف الم دهااا الةااالية نماااد اااة التيدهااادص الملد هااادص اااة ماااف
9
التخةةدص المخت فة
 11ل ا م مة الخ مة لسا التخةص ة ا ةم ية اإلشااف المي انة ة اا
الليب الم ده ا د َ ل م د يا االمنده الم تم و
 11ل ا الظهيع الجهدص اإلشاا ية اإ جدد ودلة إشاا ية مو وةية امنهجية
 12التنساايق مااس الجهاادص المختةااة لتولي ا نهاادم الت اايم الةاالة ااة الم ده ا
االط يدص
 13ل جيس دةم اللدل ادص الم تل ادص نادلتما ض االتخةةادص األباا لساا
اللتيدج
 14التظهياااع االتااا ا المسااااتما ماااف باااي ل اااا م دا اص لن ااايلية داب يااااة
ابد هية لخا جة الم ده الةلية ول دمه االخدصة
 12ل جيس الت يم التخةةة ن الا ن وم مثاع لماا ض اللاوا ي اغياهاد ماف
التخةةدص
 16التظهيع ال دلة ألةضدء الهيئة الت يمية
المجموعة الثانية
التوصية
م
دةم الم ده الةالية الزا ا هد ندلم ا اص اليرماة لطاة لةا ت قادد و ة اا
1

إنتدج الوادةع الت يمية
لا ا م اااة الم دها الةاالية ااة مجااد طاااق التا س ة ااا وي ااوم
2
المت نوي لل د َ نت ا رميةهم ة ا مثع هذه اللاق
للسااايف التااا ا ال م اااة الميااا انة اال ماااع ة اااا لنااادغم ذلاااك ماااس الجدناااا
3
الت يمة ندلم ده الةلية
لنميااة ال ا اص االمهااد اص اليرمااة ل ياادم نمااه ااة المنااده الل ا ثهد كااع
4
ثي انواص
الهتماادم ندلتا ا ااة مجااد ااايمة الما ااا االمهااد اص اليرمااة للمد ااة
2
الما ا مف األ اا ااألبلدء الل ية
ةمع مااه ة متظنية لو الاتخ ام األمثع ل طة ال نط وليه (النتان )
6
اإلضافات
ننااادء قااا اص الطااادد الت يماااة ماااف باااي ال ااااام الت ياااة االااا ا اص
7
التخةةية
التظهيع ال دلة ألةضدء الهيئة الت يمية
8
ل ا م مة الخ مة لسا التخةص ة اا ةم ياة اإلشاااف الميا انة اة
9
مااكز الت ا مف بي ال اام اال ا اص ال ةياو
 11مااه ااة اللااو ا الل ا ا المنااده اإ جاادد التطدمااع ناايف المنااده النها ااة
اال م ية نمد ة التيدهدص المجتمس
 11إص ا الت ميمدص الورا ة ل مست فيدص االمااكز الةلية ال دمة االخدصة
ل ت داي ة ةم ية الت ا المي انة ل ليب
 12لل ومدكف ل ية م ينة تم لظهي هد ادةمهاد نلياا لطاوي مااكاز ل ياة
نموذهية ل م ده الةلية
 13إ جااادد آلياااة لنسااايق نااايف الم دهااا الةااالية االمااكاااز الت ياااة اللطومياااة
االخدصة
 14إ جدد نهدم الةتمدد األكدد مة ا مدي الجودو الخد ندلم ده الةلية
 12إ جدد نهدم هودو شدمع ل م ية الت يمية ة الم ده
 16لو يا الوادةع الت يمية االت ية اااتخ ام الوادةع التطنولوهية الل ثة
 17لل ا ا ا نااط ملتااو التوصااي المهنااة ل ا ااايف االمت ا نيف ن ندصااا
ال م ية الت يمية
 18إ جدد مااكز امست فيدص ل يمية بدصة ندلم ده الةلية
الم ده الةلية اللطومية ندلطواد اليرمة نلسا اللتيدج
19
 21ة ا شدص ةمع ال دءاص دا ة نيف الم ده الةلية اللطومية االخدصاة
االجهدص الم نية ن اض ل دد الخ ااص
 21مااه ة الل ا آلية ل ييم األداء لطع مف اللدلا االم س االم ه
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إة اد ل دةا ل ية ة المجادلص التاة لساهم اة ننادء ال ا اص الم اساية
ااألكدد ميااة اال ميااة مطااف لنفيااذهد ااة الم دهاا الةاالية (ل اا هد ارا و
الةلة وا ن ةم مف الجهدص المدنلة)
لف يع ادةم ال جيس الجدنا ال لثة ال مة ادا و ة ب مة المجتمس
دةاام الم دهاا الةاالية الخدصااة المتمياازو مااف بااي اةتماادد ماانت بدصااة
ل ليب مف الفئدص الملتدهه االمنادطق الملااماة ماف ق اع ارا و الةالة
االجهدص المدنلة
ل جيس المتفوقيف ماف اللايب األااةاع اة األقسادم نمانت د اااية اة ك يادص
اللا اال وم الةلية اللطومية االخدصة

المواضيع الذي تم طرحها خالل فترة النقاش العام:
 .1ضعف مستوى ال ادر التعليمي وأةمية برنامج التجسير لل صول على الب الوريوس.
 .2أةمية الشرا ة بين المعاةد العامة والخاصة لالستيادة من الخبرات.
 .3بع اليروع ال تزال غير م تملة البنية الت تية لتقديم الخدمات التعليمية.
 .4ضعف ال ادر التعليمي وأةمية العمل على رفع دراتل.
مجموعةةات العمةةل تةةم فةةت بةةاب النقةةاش العةةام لجميةةع

وبعةةد االنتهةةاء مةةن أعمةةال واسةةتعرا
ال اضرين.
فيما يلي أهم النقاط التي تم ذكرها:
 .1غياب دور الراعي للمعاةد الص ية والشعور باليتم.
 .2أةمية وجود أشخاص أ وياء لتنييي ومتابعة سير اإلستراتيجية.
 .3الطموح الزائد لدى المعاةد الص ية وطلبهم لوسائل علمية يات تقنية عالية غير مناسةبة
للوضع البلد وأةمية تر يزةم على وسائل بسطة ومجدية تتالءم مع الوضع في البلد.
 .4أةميةةة أن تقةةوم وزارة الصة ة بةةدورةا الريةةاد للتنسةةيق بةةين المعاةةةد لمنةةع االزدواجيةةة
وضمان االستمرارية.
 .5عةةةدم الرغبةةةة لةةةدى وزارة الخدمةةةة المدنيةةةة فةةةي إنشةةةاء ةةةادر خةةةاص بمدرسةةةي المعاةةةةد
الص ية.
 .6نظرا لوجود صعوبات ثيرة تواجل المعاةد الص ية تم ا تراح عقد مؤتمر وطنةي واسةع
تشارك فيل جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية.
 .7أةمية استغالل الموارد بشة ل جيةد وتوزيةع وت ديةد التخصصةات التعليميةة بةين المعاةةد
ب سب اإلم انيات المتوفرة لدى ل معهد.
 .8أةمية تبني وزارة الص ة للمعاةد وتو يةد الةرؤى والت ةدث مةع المةان ين جهةة راعيةة
ومنسقة وا دة.

 .9العمل على تةوفير المةدخالت الالزمةة(اإلسةتراتيجية ,نتةائج التقيةيم ال ةالي...الة ) لتشة ل
وعاء صال الستيعاب وإ ناع المان ين لتةوفير الةدعم الةالزم للنهةو بمسةتوى المعاةةد
الص ية.
التر يز على البناء المؤسسي وبناء القدرات.
.11
التر يز على إشراك المرآة عاملة و طالبة.
.11
التر يز على عملية الجودة ونظام المتابعة والتقييم في عملية البناء المؤسسي.
.12

HIs workshop results on the SFD interventions evaluation conducted on
December, 2009
Priority recommendations
National level
First Group
No Recommendation
1 Encourage the ministry to formulate and implement a health human resources
workforce plan, based on an assessment of needs for health workers, and
support HIs to carry out those parts of the workforce plan
2 Provide the technical and financial support to develop a Strategy for 20112015 under stated conditions
3 Improve the effectiveness of the HIs support through the definition of
responsibilities of MOPHP , Governorate Health Offices, and the HIs, and
it's relationship with other organizations.
4 The use of planning documentation in participatory manner, and defining the
future support for the HIs in order to assure the effectiveness of the support
5 Improve the teaching planning according to the actual need of the society
6 Conducting a study to review the advantages and the disadvantages of the
donors support to the HIs
addendums
7 Allocate 10 post graduate fellowships (Master and PhD)
8 The follow up of the establishment of the HIs law taking into
consideration the encouragement of more participation of concerned
people
9 supports the further development of an accreditation process and
standards, to be applied equally to all public and private paramedic
training, and including standards for and assessment of practical field
training,
10 Adaptation of unified education policy for all HIs and other paramedic
training institutions
11 MOPHP adaptation of increasing the HIs annual budget to be equal with other
similar institutions and defending it at the Cabinet

Group Tow
No Recommendation
1 Provide the technical and financial support to develop a Strategy for 20112015 under stated conditions
2 Encourage the ministry to formulate and implement a health human resources
workforce plan, based on an assessment of needs for health workers, and
support HIs to carry out those parts of the workforce plan
3 Improve the effectiveness of the HIs support through the definition of
responsibilities of MOPHP , Governorate Health Offices, and the HIs, and
it's relationship with other organizations.
4 Improve the teaching planning according to the actual need of the society
5 The use of planning documentation in participatory manner, and defining the
future support for the HIs in order to assure the effectiveness of the support
6 Conducting a study to review the advantages and the disadvantages of the
donors support to the HIs
addendums
7 Activate the HIs general counsel
8 The follow up of the establishment of the HIs law taking into
consideration the encouragement of more participation of concerned
people
9 Improve the capacity of the HIs in conducting researches which serve
health sector
10 Support the implementation of a study to identify the needed
paramedics workers
Recommendations added during the general discussion:
1. The importance of providing the HIs part of the financial support that given
from the government to Ministry of Technical and Vocational Education as
they are Technical institutes.
2. The importance of providing the HIs branches full administrative and
financial independence and the mean HIs could have the technical
supervision, and they should distinguish between the technical and the
administration issues.
3. The importance of the establishment of a practical committee to monitor
the progress of the HIs strategy.
4. The importance of linking the HIs output to market labour needs.
5. Requesting the support of private HIs.
6. The importance of establishing human resource information system.

7. The importance of holding the HIs counsel regular meeting.
8. Proceeding on convincing the Minister to assign a full time General
Secretary to follow up the HIs strategic issues.

Priority recommendations
HI management level
First Group
No Recommendation
1 Segregation between the education and the administrative work
2 Provision of qualified administrative staff
3 Improve the HIs management capacity and fund short and long term training
in management
4 Establishment and enhancement of archive and documentation system
5 Establishment of information network in each HI
6 Establishment of a department that look after the public needs
addendums
7 Support the HIs to exchange their experiences to overcome their common
problems
8 Link the HIs information systems with the Ministry information system
9 Improve the management and supervision capacity of HIs department at the
Ministry of Health
10 Establish management evaluation standard

Second Group
No Recommendation
1 Improve the HIs management capacity and fund short and long term training
in management
2 Support the HIs to exchange their experiences to overcome their common
problems
3 Builds HI’s capacity to market and manage income generating courses,
4 Support the HIs to establish information system for admission, record and
student affairs
5 Seek the ministry support to issue the HIs law
6 Seek ministry of health support to develop a joint plan between the HIs and
the Governorate Health Offices according to the Ministry strategy
7 Ministry of Health support to HI in Sana'a quality assurance unit in order to
develop an accreditation system and use best quality methods and fast
improvement and establish quality assurance in all HIs
addendums
8 Follow up with MOCS to have a special wages system similar to the
University wages system
9 Improve the practical training to go in parallel with theoretical side of the HIs
10 Train the HIs teachers in teaching methodology to be TOT and train their
peers
11 Improve the HIs staff capacity to review and update the curricula every three
years
12 Support the HIs and provide necessary equipment to develop their capacity to
produce demonstration teaching tools
13 The importance of training on patient safety and the needed skills to protect
patients for malpractice
14 Conduct careful review over the use of internet
Recommendations added during the general discussion:
1. It was being highlighted
that the result of this workshop and
recommendations of the study is general and it does not target a specific
donor and it will be submitted to all the donors.
2. The weak management performance and the need to improve the HIs
management capacity and the importance of recruiting qualified staff.
3. The constant shortage of financial resource.
4. The importance of the establishment of a body responsible of monitoring
and evaluation of the HIs activities.

5. The importance of exchanging management experience among the HIs.
6. The direct interference of Ministry of Civil Services in recruiting
inappropriate staff for the HIs education services.
7. There is a plan to bring a support for educational organizations from
Netherlands government and HIs is part of these organization so when they
start the preparation for this project more concern should be paid for the
institutional building and the HIs outputs distinguished with clear
understanding of public health situation.

Priority recommendations
HI teaching level
First Group
No Recommendation
1

2

3

develop, test and share improvements to the quality of practical teaching in
health services workplaces, through a) training HI teachers and health
service tutors together in how give practical teaching in a busy health
service, b) providing and devising sustainable financing arrangements to
allow more and better quality “in practice” learning as part of all courses;
and c) better coordinating theory and practice training by arranging training
at the HI before, so as to prepare students for practical training, and d)
providing transport only for students and HI teachers to travel to health
services for this training,
consider ways to update all curricula every three years so as to apply new
effective teaching methods and more relevant content, with ways
appropriately to involve teachers in this process, and find ways to train
teachers to be able to lead and implement this process so that it is not entirely
dependent on outside experts, and to use and implement these curricula in
more efficient way,
support training in teaching methods, but this time ensure at least two teachers
from each HI are trained as part of this course to teach other teachers (“ToT”
approach), and on the condition the HI schedules and runs such courses, and
the teachers are provided with teaching materials they can use to teach their
colleagues.

4

Support the HIs with necessary equipment, which will enable them to produce
educational tools.
5 More concern should be paid to train the student in patient safety, medical
risk and mal-practice.
6 Conduct a deliberate review of the ideal use of internet.
addendums
7 Support the provision of information and communication system.
8 Support the HIs to conduct periodical evaluation for graduates performance,
trainers, education process and practical training.
9 Coordination among HIs to provide the governorates their needed paramedics
form different speciality.
10 Train the service providers in different speciality in field supervision
according to the standard and approved curricula.
11 Train the supervision institutions and develop subjective and conceptual
supervision guidelines.
12 Coordinate with in charge organizations to unify the educational health
systems in the HIs and Faculties.
13 Encourage female students enrolled in nursing and other specialities too.
14 Support the continues education refreshment courses inside and outside the
country for public and private HIs graduates.
15 Encourage specialized education after the Diploma such as Emergency
nursing and so on.
16 Support post graduate studies for the academic staff.
Second Group
No Recommendation
1 Support the HIs with necessary equipment, which will enable them to produce
educational tools.
2 support training in teaching methods, but this time ensure at least two teachers
from each HI are trained as part of this course to teach other teachers (“ToT”
approach), and on the condition the HI schedules and runs such courses, and
the teachers are provided with teaching materials they can use to teach their
colleagues.
3 develop, test and share improvements to the quality of practical teaching in
health services workplaces, through a) training HI teachers and health
service tutors together in how give practical teaching in a busy health
service, b) providing and devising sustainable financing arrangements to
allow more and better quality “in practice” learning as part of all courses;
and c) better coordinating theory and practice training by arranging training

at the HI before, so as to prepare students for practical training, and d)
providing transport only for students and HI teachers to travel to health
services for this training,
4 consider ways to update all curricula every three years so as to apply new
effective teaching methods and more relevant content, with ways
appropriately to involve teachers in this process, and find ways to train
teachers to be able to lead and implement this process so that it is not entirely
dependent on outside experts, and to use and implement these curricula in
more efficient way,
5 More concern should be paid to train the student in patient safety, medical
risk and mal-practice.
6 Conduct a deliberate review of the ideal use of internet.
addendums
7 Support building the capacity of the academic staff through specialized
training programmes.
8 Support post graduate studies for the academic staff.
9 Train the service providers in different speciality in field supervision
according to the standard and approved curricula.
10 Support the review, development and update the curricula and integrate the
practical and the theoretical curricula in order to satisfy the community
needs.
11 Issue a ministerial circular to health facilities to cooperate in the provision of
practical training for HIs students.
12 Identification of practical training sits and support in making them qualified
as ideal training centers.
13 Support in developing coordination tool among the HIs and the private and
public practical training centers.
14 Support the development of academic accreditation system and quality
assurance in the HIs.
15 Develop comprehensive educational quality system in the HIs.
16 Support the provision of educational and training tools and use the up dated
technology.
17 Update and link the professional job description with elements of educational
process.
18 Identify hospital and health centers to be educational centers for the HIs.
19 Provide the public HIs with necessary staff as needed.
20 Support conducting workshops and meetings among the HIs, and other related
institutions in order to exchange experiences.
21 Support the HIs to conduct periodical evaluation for graduates performance,
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trainers, education process and practical training.
Develop training bags in areas that could contribute in the scientific, academic
and institutional capacity building of the HIs.
Support, encourage and activate scientific research that serve the community.
Support the distinct private HIs through allocating financial support for
students coming from rural areas and deprived ones from the Ministry of
Health and donors.
Encourage eminent students in the HIs through supporting them with
fellowships and enrolled in faculty of medicines and health sciences public
and private.

Recommendations added during the general discussion:
1. The weakness of the level of the academic staff and the importance of
bridging programme to obtain BSc.
2. The importance of the partner ship between private and public HIs to
benefit from their experience.
3. Some of the HIs branches are lacking infrastructure to provide educational
services.
4. The weakness of academic staff and the importance of improving their
capacity.

After the compilation of presenting the working group results, the discussions
was opened for all the participants.
The following is the issues mentioned:
1. The absence of patron for the HIs and their feeling that they are orphans.
2. The importance of the existence of strong people to implement and
monitor the progress of the strategy.
3. The excessive ambition of the HIs in requesting highly sophisticated
educational tools not suitable for the country. It is very important to
concentrate on simple tools suitable for country situation.
4. The importance of detecting MOPHP its leader ship role and coordinate
among the HIs in order to stop duplication and to assure sustainability.
5. The absence of willingness of MOCS to establish a special pay role system
for the HIs academic staff.
6. Due to the existence of lots of constraint it is suggested that national
conference should be hold with participation of all concern Ministries
including MOF.
7. The importance of the good utilization of resources and identification and
allocation of the different training specialties according to available
potentiality.
8. The importance of MOPHP leadership role to unify the HIs vision and talk
on behalf of them as the only patroness organization.
9. Working towards securing the necessary input (strategy, evaluation report,
…ex) to form a proper pool for mobilizing and containing donors support to
improve the HIs.
10.Concentrate on institutional and capacity building.
11.Concentrate on involving females as working staff and students.
12.Concentrate on quality and M&E system in the process of institutional
capacity building.

أسماء المشاركين في اللقاء التشاوري والجهات التي يمثلونها (ملحق رقم )1

1
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االسم
د /جمال ثابت ناشر
ناصر علي االخرم

الجهة
و يل طاع التخطيط وزارة الص ة العامة والس ان
وزارة الص ة العامة والس ان

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

عبد الوةاب ال الني
د.ماجد عبد ال ريم الشرجبي
طل الم بشي
عبدال ريم الخطيب
سين الشو اني
عبدهللا مسلم
منى ال جر
جمبل الربيعي
صادق الم ني
عبداليتاح الغشم

المعهد العالي للعلوم الص ية
الصندوق االجتماعي للتنمية
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية-تعز
المعهد العالي للعلوم الص ية
المعهد العالي للعلوم الص ية
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14

سين الع بر

معهد العلوم الص ية ضرموت
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د /منى المضوا ي

منظمة الص ة العالمية

جدول أعمال الورشة (ملحق رقم)2
0111-11-11م
المكان :فندق موفنبيك بصنعاء

 0:12 - 0:22التسجيل

الترحيب والكلمة اإلفتتاحية وعرض أهداف اللقاء التشاوري
  0:42 - 0:12د /ماجد الشرجبي – مسؤل طاع الص ة و دة الص ة وال ماية االجتماعية
بالصندوق اإلجتماعي للتنمية
 د /جمال ثابت ناشر -و يل وزارة الص ل العامة والس ان
أستعراض الدراسة من قبل د /جون اوفرتيفيت
9:12 - 8:40
32:22 -9:12
33:22 -32:22
30:12 -33:22

34:12 -30:12

إستراحة قصيرة
اسعراض النتائج والتوصيات د /عبد الواحد السروري ومناقشتها في حوار جماعي بعد
كل مكون

عمل المجموعات لحذف واضافة النتائج والتوصيات
أستعراض عمل المجموعات نقاش جماعي لبناء االجماع على النتائج والتوصيات

 34:42 - 34:12إختتام أعمال اللقاء التشاوري
 35:12-34:42تناول وجبة الغداء

