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الحيثيات
اإلكــوادور هــي بلــد عبــور ووجهــة لالجئيــن والمهاجريــن مــن فنزويــال وأماكــن 
أخــرى علــى حــٍد ســواء. تواجــد أكثــر مــن 400 ألــف فنزويلــي فــي اإلكــوادور 
الفنزويليــون  والمهاجــرون  الالجئــون  يتطلــب   1.2020 يوليــو  منــذ 
احتياجــات صحيــة ونفســية واقتصاديــة كبيــرة. ضمــن هــذه المجموعات، 
ــول  ــي المي ــن ومزدوج ــات والمثليي ــن والمثلي ــاء والمراهقي ــه النس تواج
الجنســية والمتغيريــن جنســياً وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن 
يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI( مخاطــر متزايــدة للعنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( واالتجــار بالبشــر واالســتغالل 
ــي  ــم ف ــاء تواجده ــل أثن ــب الدخ ــات لكس ــى تحدي ــة إل ــي باإلضاف الجنس
اإلكــوادور. علــى الرغــم مــن أن نظــام الصحــة العامــة فــي اإلكــوادور 
مجانــي للجميــع بغــض النظــر عــن حالــة الهجــرة، إال أن النظــام العــام ال 
يشــمل جميــع الخدمــات الصحيــة - وخاصــة خدمــات الصحــة الجنســية 
ــى  ــن إل ــول اآلم ــد الوص ــك، يع ــى ذل ــالوة عل ــة )SRH(. ع واإلنجابي
الخدمــات المتاحــة دون تمييــز علــى أســاس الجنســية أو التوجــه الجنســي/

ــا أمــام الوصــول إلــى خدمــات الصحــة  الهويــة الجنســية أو العمــر عائًق
الجنســية واإلنجابيــة )SRH( واالســتفادة منهــا فــي اإلكــوادور.

تصميم البرنامج
ــة،  ــريكة الوطني ــات الش ــن المنظم ــن م ــوادور واثنتي ــر اإلك ــة كي ــت منظم قام
ديالوجو ديفيرســو )Diálogo Diverso(  و ألس دي كوليبري فونديشــن 
)Alas de Colibrí Foundation(  بتنفيــذ برنامــج الحمايةمنــذ أواخــر 
 ،)PRM( عــام 2019، بدعــم مــن مكتــب الســكان والالجئيــن والهجــرة
باســتخدام نهــج إدارة الحالــة الــذي يتضمــن قســائم لألدويــة والخدمــات الصحيــة 
خاصــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة فــي المرافــق الصحيــة العامــة والخاصــة. 
ــي دعــم أعضــاء  ــرة ديالوجــو ديفيرســو )Diálogo Diverso( ف ــل خب تتمث
والمتغيريــن جنســًيا  الجنســي  التوجــه  الجنــس ومزدوجــي  مثليــي  مجتمــع 
ــة  ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس وذوي التوجه
)LGBTQI( وخبــرة ألــس دي كوليبــري )Alas de Colibrí( فــي دعــم 
الناجيــن مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )GBV( واالتجــار 
الســكان األكثــر  إلــى  الوصــول  التعاونــي علــى  البرنامــج  بالبشــر. عمــل 
حرماًنــا بيــن المهاجريــن والالجئيــن والمواطنيــن اإلكوادورييــن، بمــا فــي 
ــك األفــراد مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا  ذل
ــة  ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس وذوي التوجه
 )GBV( والناجيــن مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )LGBTQI(
والمراهقيــن واألشــخاص الذيــن يمارســون الجنــس وممارســة الجنــس التجــاري 
واألشــخاص المصابــون بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV( وااللتهابــات 
المنقولــة جنســياً )STIs( األخــرى، والنســاء الحوامــل أو المرضعــات. تــم 
ــن  ــانية لالجئي ــاعدات اإلنس ــي المس ــن إجمال ــة م ــي المائ ــن ف ــص ثماني تخصي

ــة. ــات المضيف ــا المجتمع ــتهدفت %20 منه ــن، واس والمهاجري

البنك الدولي. )2020(. قد تؤدي الهجرة الفنزويلية إلى زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( في اإلكوادور بنسبة تصل إلى 2 بالمائة.  1
كير اإلكوادور. )2019(. تحليل كير الجنساني السريع، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي - اإلكوادور.  2

3  كير. )2020(. حالة طوارئ غير متكافئة: تحليل كير الجنساني السريع ألزمة الالجئين والمهاجرين في كولومبيا واإلكوادو وبيرو وفنزويال. 
4  الفريق العامل المشترك بين الوكاالت )2018(. الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية في الحاالت اإلنسانية. 

تحديد االحتياجات

 2)RGA( تــم تزويــد البرنامــج بتحليــل ســريع قائــم علــى النــوع االجتماعــي
والــذي قامــت بإجــراؤه منظمــة كيــر وشــركائها فــي عــام 2019 لتحديــد 
االحتياجــات والفجــوات اإلنســانية المتعلقــة بالحقــوق والصحــة الجنســية 
 )WASH( والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة )SRH( واإلنجابيــة
ــمل  ــر. تش ــة كي ــتجابة منظم ــه اس ــات وتوجي ــم توصي ــأوى، وتقدي والم

بعــض النقــاط البــارزة المتعلقــة بالصحــة مــا يلــي:

قــال %57 مــن المهاجريــن أنهــم بحاجــة إلــى رعايــة صحيــة؛ حيــث أنــه  	
%84 لــم يتلقــوا أي رعايــة صحيــة حاليــة.

ــه  	 ــي التوج ــس ومزدوج ــي الجن ــع مثلي ــاء مجتم ــاء وأعض ــادت النس أف
الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن 
يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، بشــكل غيــر متناســب 

ــة. ــة مطلوب ــم تلبيتهــا وخدمــات صحي ــم يت بوجــود احتياجــات ل

كانــت هنــاك معرفــة عاليــة عــن طــرق منــع الحمــل عبــر المجموعــات،  	
ولكــن كانــت مســتويات المعرفــة أقــل بكثيــر بيــن المراهقيــن.

ــى الرغــم مــن معرفتهــم،  	 ــر مــن نصــف الرجــال والنســاء، عل ــال أكث ق
إنهــم ال يســتطيعون الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل. كان األشــخاص 
مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي 
ــة  ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس التوجه

ــع الحمــل. ــى وســائل من )LGBTQI( أقــل وصــواًل إل

ــص  	 ــا نق ــلوكيات راغبيه ــة وس ــرض الصح ــي تعت ــق الت ــتملت العوائ اش
لــدى بعــض  التمييزيــة والمعاديــة لألجانــب  المعلومــات والمواقــف 

مقدمــي الخدمــات الصحيــة.

أشــار العاملــون الصحيــون الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى المراكــز الصحيــة  	
المزدحمــة والمثقلــة باألعبــاء وزيــادة حــاالت الحمــل والــوالدات الخطرة 
)مثــل اإلصابــات المنقولــة جنســًيا )STIs( مثــل الزهــري أثنــاء الحمــل 

وحمــل المراهقــات(.

تــم االطــالع أكثــر علــى تصميــم البرنامــج لقســائم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
ــة،  ــوارد الثانوي ــة للم ــالل مراجع ــن خ ــا )SRHR( م ــة به ــوق المتعلق والحق
والمشــاورات مــع الســكان المســتهدفين، وتقييــم التغييــرات فــي طــرق الهجــرة 
فــي المنطقــة، واالعتــراف بالمخاطــر الكبيــرة للعنــف المبنــي علــى النــوع 
االجتماعــي )GBV( واالحتياجــات المحــددة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
)SRHR( لفئــات متنوعــة؛ والرغبــة فــي تنفيــذ الحــد األدنــى مــن حزمــة 
الخدمــات األوليــة )MISP(، علــى األقــل، لظــروف أزمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة )SRH(، وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( الشــاملة 
علــى النحــو الــذي يسترشــد بــه الدليــل الميدانــي المشــترك بيــن الــوكاالت بشــأن 

ــي األوضــاع اإلنســانية.3 4  ــة ف الصحــة اإلنجابي

http://dialogodiverso.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
http://dialogodiverso.org/
http://dialogodiverso.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/23/venezuelan-migration-could-raise-gdp-growth-in-ecuador-by-up-to-2-percent
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/23/venezuelan-migration-could-raise-gdp-growth-in-ecuador-by-up-to-2-percent
https://reliefweb.int/report/colombia/unequal-emergency-care-rapid-gender-analysis-refugee-and-migrant-crisis-colombia
https://iawgfieldmanual.com/manual/
https://r4v.info/es/documents/details/77719
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قيم النقل واآلليات

َشــّكل الشــركاء الثالثــة لجنــة صحيــة وأبرمــوا اتفاقيــات مــع المؤسســات 
ــي  ــة ومقدم ــا الحكوم ــي تديره ــة الت ــق الصحي ــك المراف ــي ذل ــا ف ــة، بم الصحي
الخدمــات الصحيــة الخاصــة والصليــب األحمــر والصيدليــات والمختبــرات 
إلنشــاء نظــام إحالــة شــامل وتنســيق الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة، بمــا 
ــات  ــة والفحوص ــارات التخصصي ــة واالستش ــة العام ــة الطبي ــك الرعاي ــي ذل ف
المخبريــة واألدويــة. حــددت لجنــة الصحــة التكاليــف المقــدرة لخدمــات الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة )SRH(، وأعطــت األولويــة للخدمــات التــي ســيتم تمويلها، 
وعرفــت نطــاق وحــدود البرنامــج، وحــددت كيفيــة تلبيــة االحتياجــات الصحيــة 
ــات  ــي الخدم ــى مقدم ــن للمشــاركين الوصــول إل ــة. يمك ــة وذات األولوي العاجل

ــدرة مقدمــي الخدمــات. ــع وق العامــة أو الخاصــة، حســب موق

صممــت منظمــة كيــر إجــراءات تشــغيل قياســية )SOPs( للعمــل مــن خــالل 
 )SOPs( عمليــة التحديــد إلــى المراقبــة. أخــذت إجــراءات التشــغيل القياســية
هــذه فــي االعتبــار خصوصيــة األفــراد، خاصــة وأن هــؤالء كانــوا مــن الفئــات 
 )SOPs( الســكانية المعرضــة للخطــر. حــددت إجــراءات التشــغيل القياســية

أيًضــا مــا قامــت القســيمة والفئــات المســتهدفة بتغطيتــه. 

أنشأت الفرق خمسة قسائم مختلفة لـما يلي:

العالج الطبي أو المستلزمات 	

ــات  	 ــرية )HIV( /فحــص اإلصاب ــة البش ــص المناع ــروس نق فحــص في
)STI( ًــيا ــة جنس المنقول

	 )SRH( فحوصات الحمل/فحص الصحة الجنسية واإلنجابية

ــم  	 ــن مــن العنــف القائ ــي )خاصــة للناجي فحوصــات خاصــة وعــالج طب
))GBV( ــي ــوع االجتماع ــى الن عل

موانع الحمل  	

ــة  ــات الذكري ــة )SRH( بالواقي ــية واإلنجابي ــة الجنس ــائم للصح ــتكملت القس اُس
ــاركين.  ــات لبعــض المش والُمزلق

تحمــل كل قســيمة قيمــة قصــوى تعتمــد علــى تكاليــف المســتلزمات والخدمــات 
ــة  ــاءة التكلف ــار كف ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــي م ــوق المحل ــم الس ــي تقيي ــددة ف المح
ــة  ــات المقترح ــات أو الخدم ــة أو المنتج ــة المقترح ــتحضرات الصيدالني والمس

.)MOH( ــة ــه وزارة الصح ــذي اقترحت ــو ال ــى النح عل

المشاركين المستهدفين

قامــت منظمــة كيــر وشــركاؤها بنشــر معلومــات حــول المســاعدة الصحيــة مــن 
خــالل شــبكاتهم االجتماعيــة، علــى الرغــم مــن معرفــة العديــد مــن المشــاركين 
بالبرنامــج مــن خــالل التواصــل الشــفهي. تــم تحديــد المشــاركين فــي المشــروع 

مــن خــالل وســائل مختلفــة بمــا فــي ذلــك:

ــالل  	 ــن خ ــركاء م ــي الش ــر أو موظف ــة كي ــن منظم ــر م ــد المباش التحدي
ــال( ــبيل المث ــى س ــة عل )إدارة الحال

5  تم تعديل المعايير في بداية جائحة كوفيد19-.

اإلحاالت من المنظمات األخرى، بما في ذلك المراكز الصحية؛ و 	

ــون  	 ــاركون المحتمل ــدوم المش ــال، ق ــبيل المث ــى س ــي )عل ــف الذات التعري
ــى المســاعدة(.  ــب الشــركاء للحصــول عل ــر /مكات ــة كي ــى منظم إل

التشــخيص  مــع  االجتماعييــن  األخصائييــن  األولــي  التقييــم  بإجــراء  يقــوم 
الــذي يتــم إجــراؤه عنــد وصــول المشــارك المحتمــل إلــى مكاتــب منظمــة 
ــاعدة.  ــى المس ــول عل ــالً للحص ــرد مؤه ــد إذا كان الف ــركائها لتحدي ــر أو ش كي
ُيعــد األشــخاص أو العائــالت مؤهليــن للحصــول علــى المســاعدة اإلنســانية إذا 

ــل5:  ــى األق ــة عل ــر التالي ــد المعايي ــتوفوا أح اس

العائالت التي تعيش في ظروف صعبة ولم تتلق أي مساعدة؛

األسر التي تعيلها نساء ولديها أطفال ومراهقون؛

النســاء غيــر المتزوجــات )علــى ســبيل المثــال، النســاء المســافرات  	
بمفردهــن(؛

ــن يعيشــون مــع  	 ــال الذي ــن )أي األطف ــا أحــد الوالدي ــي لديه ــالت الت العائ
األم أو األب فقــط(؛

العائــالت التــي لديهــا أشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة أو أمــراض  	
خطيــرة شــديدة؛

صورة 3: قسيمة لفحوص المختبر
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جدول 2: نوع القسيمة، المجموعات المستهدفة، والقيم القصوى

القيمةالفئات المستهدفة نوع القسيمة

العالج الطبي أو المستلزمات 

تغطيهــا  	 ال  التــي  والمســتلزمات  واإلجــراءات  االستشــارات 
ــي  ــبًقا مقدم ــا مس ــي حدده ــاالت الت ــي الح ــة أو ف ــة العام الصح

الخدمــة مــن القطــاع الخــاص

بالنسبة لألدوية، فيمكن استبدالها في الصيدليات 	

إن الفنزويليــون العابــرون واإلكوادوريــون ُمعرضــون للخطــر بشــدة؛ لــذا، 
ــة لألشــخاص مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي  فــإن إعطــاء األولوي
ــن  ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس والمتغيري
الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، والنســاء الناجيــات مــن العنــف الجنســي، 
والنســاء الحوامــل و/أو المرضعــات، واألطفــال والمراهقيــن، وكبــار الســن

حتى 50 دوالر أمريكي 

اإلصابــات  /فحــص   )HIV( البشــرية  المناعــة  نقــص  فيــروس  فحــص 
)STI( جنســياً  المنقولــة 

	  ،)HIV( الفحــص: فيــروس نقــص المناعــة البشــرية الســريع
)STIs( ًاإلصابــات المنقولــة جنســيا ،)B، C، E( التهــاب الكبــد

الفحوصات 	

االستشارات 	

الفنزويليــون واإلكوادوريــون، وال ســيما مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه 
الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون 
بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، والنســاء الناجيــات مــن العنــف الجنســي 
ــرية  ــة البش ــص المناع ــروس نق ــة بفي ــر اإلصاب ــن لخط ــخاص المعرضي واألش

)STIs( ًــيا ــة جنس ــات المنقول )HIV( أو اإلصاب

حتى 20 دوالر أمريكي 

 

)SRH( فحوصات الحمل/فحص الصحة الجنسية واإلنجابية

تتضمــن الفحــوص المخبريــة و/أو التكميليــة علــى اختبــارات  	
الحمــل وفحــص الحمــل، أو غيرهــا مــن األمــراض المتعلقــة 

)SRH( الجنســية واإلنجابيــة بالصحــة 

ُتركــز علــى الفنزويليــون واإلكوادوريــون، وال ســيما النســاء والســكان مــن 
جنســًيا  والمتحوليــن  الجنســي  التوجــه  ومزدوجــي  الجنــس  مثليــي  مجتمــع 
ــة  ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس وذوي التوجه
)LGBTQI(؛ والنســاء الناجيــات مــن العنــف الجنســي واألشــخاص المعرضيــن 
لخطــر اإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV( أو اإلصابــات 

)STIs( ًالمنقولــة جنســيا

حتى 50 دوالر أمريكي

 فحوص خاصة والعالج الطبي 

الفحوصــات أو الرعايــة أو االستشــارات أو اإلجــراءات األخرى،  	
)CMR( بمــا في ذلــك اإلدارة الســريرية لالغتصــاب

األدوية أو العالج الطبي القابل لإلسترداد في الصيدليات 	

الفنزويليــون واإلكوادوريــون المعرضــون للخطــر بشــدة مــن ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وخاصــة األشــخاص مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي 
ــن  ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس والمتغيري
ــى  ــم عل ــف القائ ــات مــن العن ــة )LGBTQI(؛ والنســاء الناجي الذكــورة واألنوث
ــراد  ــك أف ــي ذل ــا ف ــف الجنســي، بم ــوع االجتماعــي )GBV(، وخاصــة العن الن

ــن الوضــع ــن م األســرة المتضرري

حتى 150 دوالر أمريكي  

موانع الحمل

ــة؛  	 ــل الطارئ ــع الحم ــائل من ــك وس ــي ذل ــا ف ــل، بم ــع الحم موان
والوســائل األساســية ذات المفعــول قصيــر األجــل )مثــل الحبــوب( 

بالنسبة لألدوية، فيمكن استبدالها في الصيدليات  	

ــي  ــون المعرضــون للخطــر بشــدة )األشــخاص مثلي ــون أو اإلكوادوري الفنزويلي
الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات 
الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI( والنســاء 
الناجيــات مــن العنــف الجنســي، واألشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلصابــة 
 ،)STIs( ًاإلصابــات المنقولــة جنســيا/)HIV( بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية

ومــا إلــى ذلــك(

نوعين: 

1. حتى 6 دوالر أمريكي

2. حتى 14 دوالر أمريكي

النساء الحوامل أو المرضعات؛ 	

القصر غير المصحوبين بعوائلهم؛ 	

األفــراد مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا  	
وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة 

األزواج؛  أو   )LGBTQI( واألنوثــة 

النســاء الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(؛  	
أو 

كبار السن. 	

ــا مــن المعاييــر المذكــورة أعــاله، فإنــه يحتــاج بعــد ذلــك  إذا اســتوفى الفــرد أًي

إلــى تقديــم وثائــق فــي شــكل فحــص طبــي أو وصفــة طبيــة أو تحليــل ُموقــع مــن 
قبــل أخصائــي طبــي معتمــد؛ ألنــه لــم يكــن لــدى منظمــة كيــر وشــركاؤها طاقــم 
طبــي فــي الموقــع لتقييــم االحتياجــات. إذا لــم يكــن لــدى الفــرد مثــل هــذه الوثائــق 
)لكنــه اســتوفى معاييــر األهليــة(، فســوف تتــم إحالتــه إلــى أقــرب مركــز صحــي 
قــد أبرمــت معــه منظمــة كيــر وشــركاؤها اتفاًقــا، حيــث يكــن بإمــكان المشــارك 
ــوف  ــق، س ــم الوثائ ــرد تقدي ــودة. بمج ــة والع ــق المطلوب ــى الوثائ الحصــول عل
ــيمة للمشــترك  ــاء قس ــرد وإنش ــات الف ــم احتياج ــي اجتماعــي بتقيي ــوم أخصائ يق
ــى  ــه إل ــة إلحالت ــة باإلضاف ــات المطلوب ــتلزمات أو الخدم ــى المس للحصــول عل

مقــدم الخدمــة العامــة أو الخاصــة.
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يعتمــد اســتخدام مقدمــي الخدمــات مــن القطاعيــن العــام أو الخــاص علــى قــدرة 
مقدمــي الخدمــات فــي المنطقــة. فــي بعــض األحيــان لــم يملــك مقدمــو الخدمــات 
ــة  ــت إحال ــذه الحــاالت، تم ــي ه ــة؛ ف ــات معين ــم خدم ــى تقدي ــدرة عل ــة الق العام
ــعى  ــرى، إذا س ــاالت أخ ــي ح ــات الخاصــة. ف ــي الخدم ــى مقدم ــاركين إل المش
أحــد المشــاركين إلــى الحصــول علــى خدمــات مقــدم خدمــة الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة )SRH( الخاصــة فــي شــبكة اإلحالــة، يقــوم المشــارك بتســليم 
ــة وتوزيعــات  ــران القســائم بخدمــات تكميلي ــم إق ــدم الخدمــة. ت ــى مق القســيمة إل
تضمنــت ورش عمــل مــع المشــاركين حــول الصحــة الجنســية اإلنجابيــة 
 ،)GBV( والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،)SRH(
والتنــوع الجنســي، واالتجــار بالبشــر. تلقــى كاًل مــن مقدمــي الخدمــات العامــة 
ــد  ــم عق ــة لضمــان مشــاركة الخدمــات الشــاملة. ت والخاصــة ورش عمــل مماثل
ورش العمــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان، مــع التركيــز 
علــى الشــمولية فــي العــالج. قامــوا بتضميــن مناقشــة للمفاهيــم والُنهــج الخاصــة 
بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( الشــاملة مــع 
ــس  ــي الجن ــة الســكان مــن األشــخاص مثلي ــى رعاي ــز بشــكل خــاص عل التركي
ــية  ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس ــي والمتغيري ــه الجنس ــي التوج ومزدوج

.)LGBTIQ( ــة ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم المغاي

القسائم القابلة لالستبدال

يمكــن أن تغطــي قســائم الفحوصــات الطبيــة واالستشــارات والفحوصــات 
ــى أســاس  ــم إصــدار كل قســيمة عل ــى ثــالث خدمــات. ت والعــالج مــا يصــل إل
ــى  ــن للحصــول عل ــراد األســرة مؤهلي ــن أف ــرد م ــن ف ــر م ــردي؛ إذا كان أكث ف
ــى  ــيمة إل ــتلم القس ــاج مس ــم. إذا احت ــة له ــائم إضافي ــيتم إصــدار قس ــيمة، فس قس
إجــراء اختبــارات متابعــة، فســيتم إصــدار قســيمة جديــدة لــه. قّيــم األخصائيــون 
االجتماعيــون قيمــة القســيمة بنــاًء علــى تكاليــف الخدمــة المطلوبــة. تــم تحديــد 
قيمــة النقــل بالتشــاور مــع األخصائــي االجتماعــي فــي المنظمــة وموظفــي مــزود 
الخدمــة مــن خــالل البريــد اإللكترونــي أو مكالمــة هاتفيــة أو زيــارة شــخصية. 
بمجــرد مــلء القســائم، فســوف يقــوم موظفــي المنظمــة بتوقيعهــا وختمهــا. 
كانــت القســائم مصحوبــة بوصفــة طبيــة للخدمــات. قــام الموظفيــن مــن المنظمــة 
ــت  ــة والنســخ. تم ــائم األصلي ــن القس ــع كاُل م ــة بتوقي ــزود الخدم المصــدرة وم
ــدم  ــى مق ــة حت ــي المنظم ــل موظف ــن قب ــر هشاشــة م ــة المشــاركون األكث مرافق

ــن. ــن االجتماعيي ــل األخصائيي ــى النحــو المحــدد مــن قب الخدمــة، عل

بالنســبة  قليــالً  مختلفــة   )SOPs( القياســية  التشــغيل  إجــراءات  كانــت 
ــى  كــروز فيتــال )Cruz Vital( )جــزء مــن الصليــب األحمــر  لإلحــاالت إل
ــد  ــى مواعي ــال )Cruz Vital( عل ــروز فيت ــد حضــور ك ــوادوري(. اعتم اإلك
ســابقة. َقبــل كــروز فيتــال )Cruz Vital( خمــس قنــوات اتصــال وهــي: مركــز 
ــط  ــول أو خ ــدد )محم ــع المح ــى الموق ــرة إل ــات مباش ــي، ومكالم اتصــال مجان
ــق واتســاب أو فيســبوك ماســنجر  ــر تطبي ــات عب أرضــي(، ورســائل أو مكالم

ــاعة(.  ــدار 24 س ــى م ــات عل ــران خدم ــاران األخي ــدم الخي )ُيق

ــى  ــن كان عل ــة، ولك ــة بالنســبة للفحــوص المخبري ــد ضروري ــن المواعي ــم تك ل
المشــاركين االتصــال قبــل الوصــول لمعرفــة متطلبــات الفحــص. احتــاج موظفــو 
المنظمــة إلــى توصيــل بعــض المعلومــات األساســية بالنســبة للفحوصــات 
 )Cruz Vital( ــال ــروز فيت ــع ك ــة؛ موق ــك: اســم المنظم ــي ذل ــا ف ــة، بم الطبي
للبحــث عــن الخدمــات؛ ســواء كان التعييــن للخدمــات العامــة أو المتخصصــة؛ 
واســم وهويــة المشــارك. بمجــرد التأكيــد، يتــم إخبــار المشــارك بوقــت ومــكان 

الموعــد قبــل 15 دقيقــة علــى األقــل مــن الموعــد. 

تــم إصــدار نتائــج االختبــار والفحــص للمشــاركين عبــر البريــد اإللكترونــي إلــى 
ــذي نقــل النتائــج  العامليــن الطبييــن فــي المنظمــة أو األخصائــي االجتماعــي ال
ــروس نقــص المناعــة  ــار في ــج اختب ــم تســليم نتائ ــى المشــارك أو الوصــي. ت إل
البشــرية )HIV( إلــى الطاقــم الطبــي أو األخصائــي االجتماعــي فــي المنظمــة 

فــي ظــرف مغلــق وتــم فتحــه فقــط فــي حضــور المشــارك. 

ــات  ــن المنظم ــت كل م ــردي. وّقع ــاس ف ــى أس ــة عل ــائم األدوي ــم إصــدار قس ت
ــي غطــت  ــانا، والت ــة، سناس ــة البائع ــع الشــركة األم للصيدلي ــة م ــالث اتفاقي الث
مجــاالت التطبيــق المختلفــة. تــم تحديــد مواقــع محــددة لسلســلة الصيدليــات حيــث 

يمكــن للمشــاركين اســتبدال القســائم.

كان مطلوًبــا مــن األخصائــي االجتماعــي، العامــل علــى حالــة المشــارك، 
االتصــال بالصيدليــة مــن خــالل طريقــة التواصل المفضلــة لديها. قــام الموظفون 
التنظيميــون بمرافقــة المشــاركين إلــى الصيدليــة فــي الحــاالت األكثــر خطــورة؛ 
ــى  ــة إل ــاركون بحاج ــا إذا كان المش ــون م ــون االجتماعي ــدد األخصائي ــث ح حي
مرافقــة أم ال. يجــب أن تكــون كل قســيمة مصحوبــة بوصفــة طبيــة موقعــة مــن 

قبــل طاقــم الصيدليــة، مــع االحتفــاظ بنســخة مــن قبــل المنظمــة المصــدرة.

الرقابة

ــوادور،  ــر اإلك ــة كي ــج منظم ــجيل برنام ــام تس ــي نظ ــيمة ف ــم تســجيل كل قس ت
وهــو برنامــج مملــوك ومخصــص مــع أداة بيومتريــة لبصمــة اإلصبــع. لــم تكــن 
ــاء  ــة وب ــدل نتيج ــن المشــروع المع ــا كجــزء م ــم إيقافه ــة وت ــة إلزامي البيومتري
ــام  ــمح نظ ــد. س ــن بع ــجيل ع ــى تس ــجيل إل ــل التس ــد19- بتحوي ــروس كوفي في
ــرات  ــا للمتغي ــتخراجها وفًق ــات واس ــال البيان ــر بإدخ ــة كي ــي منظم ــجيل ف التس
الديموغرافيــة )مثــل الجنــس، والنــوع االجتماعــي، والعمر، والجنســية، والتوجه 
الجنســي، ومــا إلــى ذلــك(، وحالــة الهجــرة، ومعاييــر الهشاشــة. يمكــن مقارنــة 
نقــاط البيانــات هــذه مــع نــوع )أنــواع( المســاعدة التــي تــم الحصــول عليهــا، بمــا 
فــي ذلــك نــوع القســيمة وموقــع الخدمــة وتاريــخ الرعايــة. شــملت الرقابــة عــدد 

المشــاركين الذيــن تمــت رؤيتهــم وعــدد القســائم والخدمــات المطلوبــة.

ــات  ــن الخدم ــم ع ــدى رضاه ــن م ــتطالع رأي ع ــاركين أيضــاً اس ــى المش تلق
ــي  ــي مــروا بهــا ف ــرات الت ــم الحصــول عليهــا، والتغيي ــي ت أو المســتلزمات الت
ــل ذات  ــركائها، وورش العم ــر وش ــة كي ــل منظم ــن قب ــم م ــم، ومعاملته حياته
الصلــة. ســألت اســتطالعات الــرأي عمــا إذا كانــت القســيمة مفيــدة للمســتفيدين 
وحــول جــودة الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا )مثــل االحتــرام وعــدم التمييز 
واللطــف والشــفافية والكفــاءة(. أبلــغ معظــم المشــاركين عــن مــدى رضاهــم عــن 
الخدمــات التــي تلقوهــا. كمــا تــم إطــالع المشــاركين كذلــك علــى آليــة التعليقــات 

ألي مخــاوف أو أســئلة أو شــكاوى. 

النتائج
وصــل بنــد البرنامــج المتعلــق بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 
بهــا )SRHR(، الــذي تــم تنفيــذه مــن ايولــول )ســبتمبر( 2019 إلــى آب 
)أغســطس( 2020، إلى 5131 شــخًصا بحاجة لمســاعدة في الصحة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. مــن بيــن هــؤالء المشــاركين، 
نســبة %57 مــن النســاء، و%41 مــن الرجــال، و %2 مــن األجنــاس األخــرى 
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غيــر محــددي الهويــة. كان أكثــر مــن نصــف المشــاركين بقليــل مــن المهاجريــن 
الفنزويلييــن )%54( و%46 مــن اإلكوادورييــن. تتــراوح أعمــار الغالبيــة بيــن 
ــم  ــراوح أعماره ــاركين تت ــن المش ــل م ــداد أق ــود أع ــع وج ــا م 18 و49 عاًم
بيــن 13 و17 عاًمــا ومــن 50 إلــى 64 عاًمــا. ســعى المشــاركون الختبــارات 
الحمــل، وفحوصــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا 
)SRHR( واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STI(، وفحــص فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية )HIV(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توزيــع الواقيــات الذكريــة 
والمزلقــات خــالل ورش العمــل والجلســات اإلعالميــة حــول مواضيــع الصحــة 

 .)SRHR( الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا

ــن هــي  ــر شــيوًعا للبالغي ــة األكث ــة والرابع ــة والثالث ــواع القســائم الثاني ــت أن كان
الواقــي الذكــري والُمزلقــات تليهــا اختبــارات فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ــارات الخاصــة.  ــة )STI(/االختب ــياً واألدوي ــة جنس ــات المنقول )HIV(/اإلصاب
ــة  ــتلزمات الطبي ــي المس ــن ه ــبة للمراهقي ــا بالنس ــر طلًب ــات األكث ــت الخدم كان
والعالجــات متبوعــة باألدوية/االختبــارات الخاصــة واختبــارات فيــروس نقــص 

 .)STI( ًــيا ــة جنس ــات المنقول ــة البشــرية )HIV(/اإلصاب المناع

تمــت مناقشــة الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(/اإلصابــات 
ــال  ــع رج ــب م ــت المناس ــي الوق ــا ف ــف عنه ــياً )STIs( والكش ــة جنس المنقول
ونســاء محلييــن ومهاجريــن نشــطين جنســياً. بســبب النظــام الصحــي المزدحــم 
فــي فنزويــال، لــم يكــن هــؤالء الســكان قادريــن علــى الحصــول علــى خدمــات 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( فــي بلدهــم األصلــي. تلقــى المشــاركون 
المشــورة المســبقة والالحقــة بنــاًء علــى بيانــات وزارة الصحــة )MOH( إلــى 
جانــب اختبــارات فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV( واإلصابــات المنقولة 
ــكل  ــن بش ــركائها الفنيي ــر وش ــة كي ــي منظم ــب موظف ــم تدري ــياً )STI(. ت جنس
ــة جنســياً  ــات المنقول ــر اإلصاب ــت أكث ــى طــرق االستشــارة هــذه. كان كامــل عل
)STIs( شــيوًعا هــي الزهــري وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(، مــع 
ــس والتهــاب  ــورم الحليمــي البشــري )HPV( والهرب ــروس ال ــل شــيوًعا لفي أق

 .Cو B ــد الوبائــي الكب

ــي  ــه الجنس ــي التوج ــس ومزدوج ــي الجن ــع مثلي ــراد مجتم ــاء وأف ــت النس تمكن
ــن  ــرة )LGBTIQ( الذي ــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغاي والمتغيري

نجــوا مــن العنــف الجنســي، مــن الوصــول إلــى االستشــارات المتخصصــة، مثــل 
طــب األعصــاب واألمــراض النســائية والطــب النفســي وطــب األســنان وغيــر 
ذلــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمكنــوا مــن الوصــول إلــى األدويــة المتخصصــة، 
مثــل حقــن الغلوبوليــن المناعــي المضــاد للصفــر لمواجهــة عــدم توافــق الــدم بيــن 

األم والجنيــن لتقليــل مخاطــر الحمــل.

ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــة حــول الصح ــات توعي ــبع جلس ــن وس ــم مائتي ــم تقدي ت
ــى 4998 شــخص  ــة إل ــة العاطفي ــا )SRHR( والصح ــة به ــوق المتعلق والحق
)1899 أنثــى؛ 3042 ذكــر؛ 57 مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي 
ــة  ــن(. باإلضاف ــر الثنائيي ــرة )LGBIQ(/غي ــية المغاي ــات الجنس وذوي التوجه
إلــى ذلــك، تمــت معالجــة احتياجــات الصحــة النفســية لتطويــر قــدرات االســتجابة 
ــة  فــي مواجهــة “حــزن الهجــرة” وغيرهــا مــن المواقــف مثــل التمييــز وكراهي

األجانــب لدعــم المواجهــة وتســهيل االندمــاج فــي اإلكــوادور. 

طــّورت مؤسســة أالس دي كوليبــري )Alas de Colibri( فــي هــذا اإلطــار 
ــى  ــت إل ــي وصل ــة”، الت ــة واآلمن ــة المجاني ــية واإلنجابي ــة الجنس ــة “الصح حمل
1064 شــخًصا. قدمــت الحملــة فحوصــات مــا قبــل الــوالدة، وفحــص اإلصابات 
المنقولــة جنســياً )STI(، واستشــارات تنظيــم األســرة، بمــا فــي ذلــك وســائل منع 
 )SRHR( الحمــل لدعــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا
فــي المجتمعــات المتضــررة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تطويــر فعاليــات توعيــة 
ــم  ــع العنــف القائ ــن والمجتمــع المضيــف فــي من ــن والالجئي لمســاعدة المهاجري
بالبشــر  واالتجــار  القســرية  والهجــرة   )GBV( االجتماعــي  النــوع  علــى 
ــا دعمــت منظمــة  ــل. كم ــوق الطف ــن الجنســين وحق ــوع بي ــادة الوعــي بالتن وزي
ــر  ــكان )UNFPA(، تطوي ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــع صن ــيق م ــر بالتنس كي
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــأن الصح ــل بش ــائل التواص ــم ووس ــات والتعلي المعلوم
ــم االجتماعــي  ــى القائ ــي عل ــف المبن ــا )SRHR( والعن ــة به ــوق المتعلق والحق
)GBV( )مثــل اللوحــات الورقيــة والكتيبــات حــول الصحــة الجنســية واإلنجابية 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( ومنــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
)GBV( فــي حــاالت الطــوارئ(. تمــت إعــادة برمجــة األنشــطة الجماعيــة ليتــم 
ــة االجتماعيــة المفروضــة  ــا وذلــك فــي مواجهــة تدابيــر العزل تنفيذهــا افتراضًي
بســبب كوفيــد19-. طــورت منظمــة كيــر وشــركاؤها الخبــرة فــي إجــراء ورش 
عمــل افتراضيــة وفعاليــات توعيــة حــول الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
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 /(HIV) اختبار نقص المناعة البشریة
(STI) فحص اإلصابات المنقولة جنسیاً

صورة 4: عدد قسائم الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة )SRHR( بها الصادرة، حسب العمر
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ــا  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــي )GBV( والصح االجتماع
)SRHR(. أخيــًرا، طــورت وقدمــت منظمــة كيــر وشــركائها تدريبــات حــول 

شــهادة المركــز الصحــي الشــامل إلــى 73 مقــدم رعايــة صحيــة.

ســاهم المشــروع التعاونــي فــي تعزيــز نظــام إحالــة إدارة الحــاالت للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة )INGOs( والمنظمــات الوطنيــة ومقدمــي الخدمــات 
ــات  ــى عملي ــاق عل ــم االتف ــال، ت ــبيل المث ــى س ــة والخاصــة. عل ــة العام الصحي
التنســيق لإلحــاالت مــع وزارة الصحــة )MOH(، وحــدث تنســيق مماثــل مــع 
منظمــات المســاعدة اإلنســانية األخــرى. عــزز البرنامــج العالقــات بيــن أعضــاء 
ــى الخدمــات  ــى تحســين الوصــول إل ــة،6 إلنشــاء شــبكة تهــدف إل شــبكة اإلحال
ــام الصحــي  ــك، عــزز المشــروع النظ ــى ذل ــة إل ــائم. باإلضاف ــن خــالل القس م
ــي.  ــام الصحــي الوطن ــات النظ ــى خدم ــب عل ــادة الطل ــن خــالل زي ــي م الوطن
حّســن البرنامــج تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن خــالل تدريــب مقدمــي الخدمــات 
ــية  ــة الجنس ــات الصح ــوق، وخدم ــى الحق ــة عل ــة القائم ــى الرعاي ــة عل الصحي
واإلنجابيــة األساســية )SRH(، وتوفيــر رعايــة عاليــة الجــودة والئقــة لمجموعة 
مــن المشــاركين غالًبــا مــا يكونــوا مهمشــين ومحروميــن. دعــم البرنامــج 
ــة  ــد الخدمــات الصحي ــي تحدي ــي النظــام الصحــي وف ــل ف ــي التنق المشــاركين ف
التــي يحتاجــون إليهــا أثنــاء مشــاركة معلومــات اإلحالــة المتعلقــة بالصحــة 
ــة.  ــاء إدارة الحال ــا أثن ــة )SRHR( به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي الجنس
ــة  ــة الصح ــات رعاي ــن خدم ــج زاد م ــر أن البرنام ــة كي ــو منظم ــظ موظف الح
الجنســية واإلنجابيــة )SRH( للناجيــات مــن العنــف الجنســي والوصــول إلــى 
العالجــات الهرمونيــة للنســاء المغايــرات جنســياً. كمــا تحدثــوا عــن المشــروع 
الــذي يســهم فــي نهــج الجــودة لرعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( مــن خــالل التركيــز علــى االحتياجــات المحــددة 

ــاعدة ــل المس ــة الجودة.العوام ــم مباشــرة باإلحــاالت عالي ــراد وربطه لألف

ــرة  ــات ذات الخب ــن المنظم ــة الشــراكة بي ــى أهمي ــذة عل ــوكاالت المنف ــدت ال أك
لتمكيــن برنامــج شــامل حقيقــي لالســتجابة لالحتياجــات المحــددة للمجموعــات 
ــم نطــاق  ــًرا حاســًما لتصمي ــة أم ــة صحي المســتهدفة المتنوعــة. كان إنشــاء لجن
المشــروع، وتحديــد الخدمــات الرئيســية ومقدمــي الخدمــات لتشــمل وتقــدم رعاية 
ــى  ــالء عل ــون والزم ــدد الموظف ــك، ش ــى ذل ــة إل ــراد. باإلضاف ــة لألف مخصص
ــتهدفة  ــات المس ــي الفئ ــن ف ــن واإلكوادوريي ــن والمهاجري ــة إدراج الالجئي أهمي
ــس  ــي الجن ــع مثلي ــراد مجتم ــن أف ــة تضمي ــب، وأهمي ــة األجان ــن كراهي للحــد م
ــية  ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــرات جنس ــي والمتغي ــه الجنس ــي التوج ومزدوج
المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI( لتقليــل التمييــز 
وتعزيــز الرعايــة المقدمــة فــي النظــام الصحــي الوطنــي. كانــت الشــراكة مــع 
القطاعيــن العــام والخــاص مهمــة للعمليــة ألنهــا تضمــن رعايــة منســقة وشــاملة 

للمشــاركين.

التحديات
كان هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي أثــرت علــى البرنامــج. شــمل ذلــك 
إضراًبــا وطنًيــا فــي تشــرين األول )أكتوبــر( 2019 والــذي عطــل وأخــر جميــع 
االتفاقــات المؤسســية المطلوبــة للتنفيــذ. كمــا ثبــت أن اختيــار مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة وتحديــد “دورة حيــاة” القســيمة كذلــك يمثــالن تحدًيــا. أدى تفشــي جائحة 
كوفيــد19- إلــى تغييــر االســتراتيجيات إلــى حــٍد كبيــر وإعــادة توجيــه ميزانيــات 

)JRS( والخدمة اليسوعية لالجئين ،)ADRA( وكالة األدفنتست للتنمية واإلغاثة ،)UNHCR( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،)IOM( المنظمة الدولية للهجرة  6
بابلو إتورالدي. )2020("دور صندوق النقد الدولي )IMF( في اآلثار المدمرة لكوفيد19- - حالة اإلكوادور."  7

ــي ضــوء  ــات ف ــم والعملي ــث النظ ــم تحدي ــد19-. ت ــتجابة لكوفي ــاريع لالس المش
محدوديــة تنقــل الموظفيــن وأصبحــت القســائم إلكترونيــة، مــع تحــول المتابعــة 
ــد  ــل العدي ــدأ الموظفــون أيًضــا العمــل عــن ُبعــد مث ــة. ب ــى المكالمــات الهاتفي إل
مــن المنظمــات وأصبحــت االجتماعــات التنســيقية افتراضيــة. أخيــًرا، أدى عــدم 
وجــود بروتوكــوالت شــاملة متاحــة لمقدمــي الخدمــات الصحيــة إلــى صعوبــة 
ضمــان معاييــر جــودة الرعايــة للخدمــات التــي تمــت إحالتهــا. كان مــن المهــم 
أيًضــا لهــذا الســياق، تأثيــر تدابيــر التقشــف التــي تؤثــر علــى النظــام الصحــي 
الوطنــي اإلكــوادوري قبــل بضعــة أشــهر مــن تفشــي جائحــة كوفيــد19-؛ وقــد 
ــا  ــن مم ــن الصحيي ــاء وغيرهــم مــن العاملي ــادرة آالف األطب ــى مغ ــك إل أدى ذل

تســبب فــي تحديــات هائلــة للرعايــة الصحيــة فــي اإلكــوادور7.

الدروس المستفادة 
يمكــن أن يكــون نهــج إدارة الحالــة لقســائم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( مفيــًدا. اعتبــرت المنظمــات ومقدمــو الخدمــات الصحية 
أن البرنامــج يتســم بالشــفافية والتعــاون بشــكل عــام. أظهــرت نتائــج البرنامــج 
ــج إدارة  ــن برنام ــزًءا م ــت ج ــو كان ــة ل ــائم الصحي ــر القس ــر لتأثي ــة أكب إمكاني
ــر  ــي ويوف ــي واالجتماع ــي والنفس ــم القانون ــا الدع ــن أيًض ــذي يتضم ــة ال الحال
 .)SRHR( معلومــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا

يمكــن لتضميــن كاًل مــن الســكان المضيفيــن والمهاجرين/الالجئين في المشــروع 

صورة 5: مواد إعالمية
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أن يكــون لــه آثــار تتجــاوز تلبيــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. كمــا شــملت معاييــر الضعــف فــي البرنامــج 
ــر.  ــن للخط ــن المعرضي ــن واإلكوادوريي ــن والالجئي ــكان المهاجري ــن الس كاًل م
ــال  ــب واالمتث ــز وكــره األجان ــي الحــد مــن ممارســات التميي ــك ف ــا ســاهم ذل كم
ــى األشــخاص  ــات بالوصــول إل ــدأ العمــل دون ضــرر. ســمح النهــج للمنظم لمب

ــر ُعرضــة للخطــر. األكث

ويعــد بنــاء العالقــات علــى مســتويات متعــددة أمــًرا بالــغ األهميــة لنجــاح 
المشــروع. كانــت الحاجــة واضحــة لبــذل نفــس الجهــد فــي بنــاء العالقــات بيــن 
األطــراف المعنيــة فــي جميــع مواقــع البرامــج؛ وتــم التركيــز خــالل هــذا البرنامــج 
ــن  ــي بي ــتوى الوطن ــى المس ــات عل ــاء العالق ــي بن ــود ف ــن الجه ــد م ــى المزي عل

 .)MOH( ــة ــة ووزارة الصح ــركاء اإلحال ــر وش ــة كي منظم

ــائم  ــد والقس ــاعدات النق ــل مس ــن أج ــان م ــياقي ضروري ــل الس ــة والتحلي المرون
المناســبة )CVA( والفعالــة لبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR(. أصبحــت قســائم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
ــا فــي ســياق الجائحــة. ارتبــط  المتعلقــة بهــا )SRHR( أكثــر صلــة وأكثــر طلًب
الطلــب المتزايــد بزيــادة التحديــات فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، 
خاصــة للمهاجريــن الفنزويلييــن، بســبب انخفــاض فــرص كســب العيــش، وزيــادة 
ــة  ــت منظم ــة المزدحــم. تمكن ــة الصحي ــة، ونظــام الرعاي االحتياجــات االقتصادي
كيــر وشــركاؤها مــن التكيــف بســرعة مــع البرنامــج االفتراضــي للســماح 

ــة.  ــة الطارئ ــة الصحي ــذه الحال ــج خــالل ه ــتمرار البرنام باس
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