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الحيثيات
ــي  ــائم )CVA( ف ــد والقس ــاعدات النق ــال مس ــر الصوم ــة كي ــتخدمت منظم اس
ــائم  ــد والقس ــاعدات النق ــك مس ــمل ذل ــنوات. يش ــر س ــن عش ــر م ــا ألكث برامجه
)CVA( لألمــن الغذائــي وســبل العيــش والتغذيــة والميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة العامــة )WASH( والتعليــم، إضافــة إلــى التحويــالت النقديــة متعــددة 
ــبل  ــي وس ــن الغذائ ــج األم ــال برنام ــر الصوم ــذ كي ــراض )MPC(. )ُتنف األغ
ــة  ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــة والمي ــة والحماي ــة والتغذي ــش والصح العي
العامــة )WASH(، )أصبــح اآلن مكتــب المســاعدة اإلنســانية )BHA(( وذلــك 
ــذ  ــي حــاالت الكــوارث )OFDA( من ــة ف ــب المســاعدة األجنبي بدعــم مــن مكت
عــام 2018. تدعــم منظمــة كيــر حالًيــا 19 مرفًقــا لصحــة األمومــة والطفولــة 
تســتهدف  الصومــال وبونتالنــد حيــث  أنحــاء أرض  فــي جميــع   )MCH(
ــب  ــن مكت ــم م ــك بدع ــات )PLW( وذل ــل والمرضع ــاء الحوام ــال والنس األطف

.)BHA( ــانية ــاعدة اإلنس المس

تصميم البرنامج
طــور فريــق كيــر فــي الصومــال مشــروًعا تجريبًيــا يهــدف إلــى تحســين 
ــوالدة  ــة الســابقة لل ــل للرعاي ــى األق ــارات عل ــالث زي ــل بث ــام النســاء الحوام قي
)ANC( عــن طريــق حضــور قابــالت ماهــرات باالعتمــاد علــى خبرتهــا 
ــك  ــي القطاعــات األخــرى وذل ــد والقســائم )CVA( ف الواســعة بمســاعدات النق
 .)Foundation Sall Family ( ”ــال ــة س ــة عائل ــن “مؤسس ــن م ــم م بدع
ــث مــن  ــث الثال ــي الثل ــت المشــاركات المســتهدفات مــن النســاء الحوامــل ف كان
ــات  ــة بعملي ــة التكاليــف المتعلق الحمــل. كان الهــدف مــن التحويــالت هــو تغطي
الدفــع اآلمنــة حيــث تلقــت المشــاركات ثــالث تحويــالت نقديــة شــهرية باســتخدام 
األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول مــن خــالل تليســوم )Telesom( فــي أرض 

ــد. ــي بونتالن ــس )Golis( ف ــال وجولي الصوم

تحديد االحتياجات

أكــد المســح الديموغرافــي للصومــال لعــام 2020 علــى ارتفــاع معــدل وفيــات 
األمهــات فــي البــالد )692 مــن أصــل 100,000 والدة( وحــدد أكبــر العوائــق 
ــو  ــى النح ــل )MCH( عل ــة األم والطف ــى صح ــول دون الوصــول إل ــي تح الت
التالــي: نقــص المــال )%65(، المســافة إلــى المرافــق الصحيــة )62%(، 
وعــدم الحصــول علــى اإلذن )%42(1. كمــا وجــد االســتطالع أن %79 مــن 
الــوالدات تتــم فــي المنــزل، و%31 مــن النســاء تلقيــن رعايــة الســابقة الــوالدة 
)ANC( مــن مقــدم رعايــة صحيــة ماهــر قبــل والدتهــن األخيــرة، ولــم تحصــل 
%89 مــن النســاء علــى رعايــة مــا بعــد الــوالدة خــالل يوميــن بعــد الــوالدة.2

الحــظ موظفــو منظمــة كيــر فــي مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( انخفاًضــا 
ــوالدة  ــة الســابقة لل ــارات الرعاي ــي يقمــن بزي ــي عــدد النســاء الحوامــل اللوات ف
ــق  ــال لكــي تتحق ــر الصوم ــة كي )ANC( مــع تقدمهــن بالحمــل. أجــرت منظم

حكومة الصومال وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA(. )2020(. .االستطالع الصحي والديمغرافي الصومالي  1
المرجع نفسه.  2

كير الصومال. )2020(. االستطالع األساسي للمساعدة في الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها )SRHR( للحصول على قسيمة نقدية.   3
4  ارتفاع التكاليف في المستشفيات، ونقص وسائل النقل، والمسافة إلى المنشأة، والمخاوف بشأن الخصوصية في المنشأة، ونقص المعلومات، والمخاوف بشأن النظافة والنظافة العامة في 

)TBAs( المنشأة، ورعاية أفضل من القابالت التقليديات
5  المرجع نفسه.

أكثــر اســتطالًعا أساســًيا لصحــة األم والطفــل )MCH( ونقاشــات مجموعــات 
التركيــز )FGDs( حــول المعرفــة والمواقــف والممارســات الصحيــة.3  كشــفت 
ــباب.4  ــدة أس ــزل لع ــي المن ــوالدة ف ــن ال ــاء يفضل ــن النس ــج أن %48 م النتائ
إضافــة إلــى ذلــك، أثــر الدعــم الزوجــي علــى اتخــاذ القــرار حيــث قالــت أكثــر 
ــرارات  ــذون ق ــن يتخ ــم م ــن ه ــي إن أزواجه ــي يوب ــاء ف ــن النس ــن %60 م م
الــوالدة.5 وصممــت منظمــة كيــر الصومــال مشــروًعا تجريبًيــا لمعالجــة بعــض 
ــن  ــل )MCH( م ــة ودعــم بعــض احتياجــات صحــة األم والطف ــق المالي العوائ

.)CVA( ــد والقســائم خــالل مســاعدات النق

قيم النقل واآلليات

اســتخدمت هيئــة كيــر الصومــال أداة قيــاس معاييــر االنتعــاش االقتصــادي 
الدنيــا للتأكــد مــن أن المشــروع التجريبــي كان علــى درايــة بالســوق. قــدم هــذا 
األمــر إرشــادات بشــأن شــكل برمجــة الســوق الجيــدة ومــا يجــب مراعاتــه عنــد 
تطويــر مذكــرة المفاهيــم. تــم إجــراء تقييــم ســوقي ســريع وموجــه فــي الموقعيــن 
 )ANC( ــوالدة ــابقة لل ــة الس ــات الرعاي ــة خدم ــد تكلف ــادات لتحدي ــذه اإلرش به
ــد 100  ــل عن ــم التحوي ــد قي ــم تحدي ــة. ت ــوالدة اآلمن ــة لل ــف ذات الصل والتكالي
دوالًرا أمريكًيــا و80 دوالًرا أمريكًيــا مــن تقييــم الســوق المســتهدف ليوبــي 
ــر  ــات غي ــة الخدم ــا تكلف ــى أنه ــم عل ــذه القي ــّدرت ه ــي. قُ ــى التوال ــان عل وبده
ــة األم والطفــل )MCHs( والتــي كانــت أساســية للحمــل  ــة فــي صح المقدم

ــن.  ــوالدة اآلمني وال

علــى الرغــم مــن أن الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( ورعايــة مــا بعــد الــوالدة 
)PNC( والــوالدة الطبيعيــة فــي مراكــز صحــة األم والطفــل )MCH( مجانية، 
ــل  ــف النق ــة تكالي ــى تغطي ــدف إل ــائم )CVA( ته ــد والقس إال أن مســاعدات النق
إلــى مراكــز صحــة األم والطفــل )MCH( ومستشــفيات اإلحالــة باإلضافــة 
ــي  ــرى )SRH( الت ــاملة األخ ــة الش ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــى خدم إل
تعتبــر أساســية للحمــل اآلمــن، مثــل االختبــارات المختبريــة فــي األشــهر 
الثالثــة األخيــرة )مثــل فحــص الزهــري، واختبــار فقــر الــدم، ومــا إلــى ذلــك(، 
والموجــات فــوق الصوتيــة، ونقــل الــدم فــي حالــة الــوالدة القيصريــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، كان الهــدف مــن التحويــل هــو تغطيــة األطعمــة المغذيــة، مثــل 
ــي الســوق  ــرة ف ــماك والخضــروات المتوف ــة والدواجــن واألس ــوم الطازج اللح
المحليــة، ال ســيما بالنظــر إلــى المعــدالت المرتفعــة للحوامــل المصابــات بســوء 
التغذيــة فــي الصومــال. ملــت كيــر أيًضــا إضافــة إلــى التحويــالت النقديــة مــع 
ــدة بحــد أقصــى  ــة تكاليــف عشــر حــاالت حمــل معق ــة لتغطي مستشــفيين لإلحال

ــاركة. ــكل مش ــا ل 350 دوالًرا أمريكًي

 )SOPs( اعتمــد المشــروع المبــادئ التوجيهيــة إلجــراءات التشــغيل المعياريــة
الخاصــة بمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( الصــادرة عــن منظمــة كيــر 
فــي الصومــال التــي تــم تطويرهــا بســبب جائحــة كوفيــد19- لضمــان ســالمة 
ــى  ــالت عل ــراء تعدي ــم إج ــتفيدات. ت ــركاء والمس ــر والش ــي كي ــة موظف ورفاهي

ــة.  ــل، والمراقب ــة التحوي ــار قيم ــار المشــاركات، واختي ــر اختي معايي

https://reliefweb.int/report/somalia/somali-health-and-demographic-survey-2020
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ــارت منظمــة كيــر الصومــال مرفقيــن صحييــن للتدخــل الوقائــي، أحدهمــا  اخت
فــي يوبــي، مقاطعــة إيريغافــو، أرض الصومــال واآلخــر فــي بادهــان، مقاطعــة 
ــة:  ــر التالي ــى المعايي ــاًء عل ــن بن ــن الموقعي ــار هذي ــم اختي ــد. ت ــان، بونتالن باده
مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( المدعومــة مــن قبــل منظمــة كيــر والتــي 
تحظــى باهتمــام كبيــر، وقــرب المنشــأة مــن التجمعــات الســكانية، والمشــاركة 
المســتمرة مــع المجتمعــات مــن خــالل برامــج التغذيــة. عــالوة علــى ذلــك، كان 
ــة  ــق الريفي ــان( بالمراف ــة )باده ــق شــبه الحضري ــة المراف ــام بمقارن ــاك اهتم هن
)يوبــي(. كان لــدى المرافــق المختــارة أيًضــا آليــات إحالــة للناجيــات مــن العنــف 
القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( للوصــول إلــى اإلدارة الســريرية 
النــوع  القائــم علــى  العنــف  لالغتصــاب )CMR( وغيرهــا مــن خدمــات 
االجتماعــي )GBV( ذات الصلــة فــي المستشــفيات مــع الممرضــات ومراكــز 
الحمايــة المدعومــة مــن منظمــة كيــر، ومديــري الحــاالت، والمستشــارين 
ــات.  ــع المجتمع ــد م ــة األم ــات طويل ــم عالق ــن لديه ــن الذي النفســيين االجتماعيي
ــات  ــع الحكوم ــم )MOUs( م ــرات تفاه ــر مذك ــدى كي ــك، ل ــى ذل ــالوة عل ع

ــة.  ــك لجــان المجتمــع الصحي ــي ذل ــا ف ــة مــع المجتمعــات، بم ــات قوي وعالق

المشاركين المستهدفين

تــم اســتهداف 70 امــرأة حامــل )35 لــكل موقــع( بنــاًء علــى الميزانيــة المتاحــة 
وأهــداف المشــروع. تــم تحديــد المشــاركات باســتخدام ســجالت الرعايــة الســابقة 
ــع  ــادة المجتم ــة وق ــة الصحي ــي الرعاي ــع موظف ــاور م ــوالدة )ANC( بالتش لل
ــان  ــر باللج ــة كي ــو هيئ ــى موظف ــبًقا. التق ــددة مس ــار مح ــر اختي ــتخدام معايي باس
الصحيــة فــي المجتمــع كجــزء مــن إطــالق المشــروع لتوجيههــم نحــو أهــداف 

المشــروع، بمــا فــي ذلــك عــروض الخدمــات. 

:يتاوللا ءاسنلا ىلع رايتخالا ريياعم تزكر

في األشهر الثالثة األخيرة من الحمل؛ 	

يعتبرن يعانين من سوء التغذية؛ 	

من أسرة كان فيها رب األسرة عاطالً عن العمل/ال يعمل؛ 	

التعــرض لحــاالت حمــل عاليــة الخطــورة )حمل كبــار الســن/المراهقات،  	
نــدوب ســابقة، تســمم الحمــل، مــرض الســكري، الــوالدات المتعددة(؛

ــواء  	 ــم )س ــع الحطب/الفح ــل بي ــلبية مث ــف س ــات تكّي ــي آلي ــراط ف االنخ
المتلقيــة أو أفــراد أســرتها(؛

بدون أي دخل أو ملكية أصول؛ 	

في اآلونة األخيرة متلقو المساعدة من مصادر أخرى. 	

ــار؛  ــع معاييــر االختي ــة جمي ــى تلبي ــم تكــن المشــاركات المحتمــالت بحاجــة إل ل
ــر  ــث األخي ــي الثل ــون ف ــط، ويفضــل أن تك ــالً فق ــرأة حام ــون الم ــب أن تك يج
مــن الحمــل. تــم اســتخدام المعاييــر األخــرى لنظــام التســجيل؛ وكلمــا ارتفعــت 
الدرجــات )التــي تشــير إلــى توافــق أكبــر مــع معاييــر االختيــار( زادت فــرص 

ــار هــؤالء النســاء كمشــاركات.  اختي

 .)SRH( االستطالع الختامي للحصول على مساعدة قسائم متعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية .)6  كير الصومال. )2020

أنشطة المشروع

التقــت منظمــة كيــر بالمشــاركات كمجموعــة فــي كل موقــع بعــد اختيارهــن. كان 
لــدى كيــر أرقــام الهواتــف المحمولــة الخاصــة بالنســاء فــي الســجالت وواقــع أن 
األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول تســتخدم كثيــًرا فــي مواقــع المشــاريع هــذه ممــا 
جعــل مــن الســهل إجــراء التحويــالت النقديــة. تلقــت منظمــة كيــر الموافقــة مــن 
كل مشــاركة لتلقــي التحويــالت النقديــة علــى أرقــام هواتفهــن مــن أجــل ضمــان 
الســالمة والخصوصيــة وملكيــة الهواتــف. حضــرت النســاء إلــى مركــز صحــة 
األم والطفــل )MCH( مرتيــن فــي الشــهر حيــث تــم تبــادل الخبــرات والتحديــات 
مــع األمهــات الحوامــل وطواقــم الموظفيــن اآلخريــن. واصلــت مراكــز صحــة 
األم والطفــل )MCH( التــي تدعمهــا هيئــة كيــر تقديــم خدمــات الرعايــة الســابقة 
ــم  ــوالدة )ANC( كجــزء مــن البرامــج المســتمرة إلــى جانــب جلســات التعلي لل
األســبوعية. شــملت مواضيــع الجلســات التوعويــة الطعــام المغــذي، والرضاعــة 
ــل قابــالت ماهــرات،  ــوالدة مــن قب ــة ال ــة، وأهمي ــة والتكميلي ــة الحصري الطبيعي
والتوقيــت الصحــي والمباعــدة بيــن فتــرات الحمــل، وتنظيــم األســرة وإشــراك 
األزواج فــي زيــارات الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( وأثنــاء وبعــد الــوالدة. 
تمــت مشــاركة الخــط الســاخن الحالــي للتعليقــات على المشــروع مع المشــاركات 
كآليــة للتعليقــات، إضافــة إلــى المشــاركة المســتمرة مــن قبــل موظفــي المشــروع 

.)MCH( والمشــاركات مــن خــالل زيــارات صحــة األم والطفــل

ســاند المشــروع التجريبــي أيًضــا الدعــم الــذي تقدمــه كيــر فــي الرعايــة الســابقة 
للــوالدة )ANC( لالمهــات مــن خــالل تمويــل مكتــب المســاعدة اإلنســانية 
)BHA( حيــث يتــم دفــع حوافــز للقابلتيــن لتكونــا جاهزتيــن عنــد طلبهمــا فــي 
ــا  ــدار 24 ســاعة كم ــى م ــة عل ــى رعاي ــاح هــذا األمــر الحصــول عل ــل. أت اللي
هــو معتــاد، وال تفتــح مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( إال خــالل النهــار. 

النتائج
أشــتملت أول مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( علــى 70 مســتجيبة شــخصًيا 
ــًرا. اســتجابت تســعة  ــوالدة مؤخ ــن بال ــي قم ــزل للوات ــي المن ــأة أو ف ــي المنش ف
 )PDM( وســتون مشــاركة لالســتطالع الثانــي مراقبــة مــا بعــد التوزيــع
واالســتطالع النهائــي للمعرفــة والمواقــف والممارســات )KAP(. كمــا تــم 
ــات  ــع النســاء والفتي ــز )FGDs( م ــع نقاشــات لمجموعــات التركي إجــراء أرب

ــي.6 ــر النهائ ــي التقري ــج ف ــع النتائ ــق جمي ــم توثي ــات. ت المراهق

أظهــرت نتائــج الرصــد تغييــرات إيجابيــة كبيــرة مــن خــط األســاس إلــى الخــط 
النهائــي فــي مواقــف وممارســات صحــة األم والطفــل )MCH( والصحــة 
ــا )SRHR( )انظــر الجــدول 4(.  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق الجنســية واإلنجابي
كانــت هنــاك زيــادة قدرهــا 48 نقطــة مئويــة فــي المرافــق الصحيــة التــي بهــا 
ــارة  ــة المحسوســة لزي ــي األهمي ــة ف ــادة 38 نقطــة مئوي ــالت ماهــرات وزي قاب
المرفــق قبــل الــوالدة. ازديــاد الوعــي بأســاليب تأجيــل الحمــل بنســبة 29 نقطــة 

مئويــة.



4مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها

ازدادت القــرارات المشــتركة بشــأن تنظيــم األســرة في األســرة بين اســتطالعات 
ــم إشــراك  ــة )KAP(. ت المعرفــة والممارســات األساســية والممارســات النهائي
الرجــال بشــكل مباشــر فــي جلســات المعلومــات الصحيــة، لكــن حضــر البعــض 
ــع  ــوالدة )ANC(. وم ــوالدة وال ــة الســابقة لل ــارات الرعاي ــي زي ــع النســاء ف م
ذلــك، شــارك الرجــال خــالل نقاشــات مجموعــات التركيــز )FGDs( إلرشــاد 

تصميــم البرنامــج )الصــورة 8(. 

الصورة 8: اتخاذ القرار المتعلق بحجم األسرة

ــا( أن  ــوًرا وإناًث ــات )ذك ــف والممارس ــة والمواق ــي المعرف ــاركون ف ــاد المش أف
ــت  ــن تم ــال الذي ــي. كان الرج ــام الصح ــن النظ ــن ع ــوا راضي ــاركين كان المش
أزواج  مــن  )FGD( مزيًجــا  التركيــز  نقاشــات مجموعــات  فــي  مقابلتهــم 
المشــاركات فــي المشــروع وأعضــاء المجتمــع اآلخريــن. عبــروا عــن اســتعداد 
أكبــر لزيــارة مرفــق خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC(، وهــو تغييــر 

ــر عــن خــط األســاس. كبي

الوالدات

ولــدت أربعــة وتســعين بالمائــة مــن المشــاركات خــالل فتــرة المشــروع. هنــاك 
ــدن - إمــا مرفــق صحــة  ــي ول ــك الوات ــن أولئ ــدن فــي مرفــق مــن بي %85 ول
األم والطفــل )MCH( أو مستشــفى اإلحالــة. تمكنــت عشــر نســاء مــن الــوالدة 
ليــالً و/أو لــم يكــن بمقدورهــن الوصــول إلــى المرفــق لالتصــال لإلشــراف علــى 
ــز صحــة  ــي مرك ــزات ف ــالت متمرك ــدي قاب ــى أي ــة عل ــارة ُمدعم ــوالدة بمه ال
ــى أن 54%  ــر هــذه النتائــج مشــجعة بالنظــر إل األم والطفــل )MCH(. وتعتب
مــن النســاء فــي بادهــان و%41 فــي يوبــي أفــدن بأنهــن يفضلــن الــوالدة فــي 

المنــزل. 

تــم اإلبــالغ عــن قصــص قهريــة لنســاء لــم يلــدن فــي منشــأة مــن قبــل فــي كٍل 
مــن بادهــان ويوبــي. تمكنــت امــرأة فقــدت ســتة أطفــال ســابًقا خــالل األشــهر 
ــا فــي الســابق، مــن  الثالثــة األخيــرة مــن الحمــل وكانــت قــد ولــدت طفــاًل ميًت
ــة فــي أرض الصومــال.  والدة طفلهــا الحــي األول بأمــان فــي مستشــفى إحال

ــة وزاد  أفــاد موظفــو منظمــة كيــر أن المشــروع التجريبــي عــزز نظــام اإلحال
ــق  ــى المراف ــالت والوصــول إل ــرأة باالتصــال بالقاب ــة الم ــن ثق ــر م بشــكل كبي
الصحيــة. إضافــة إلــى ذلــك، أفــاد الموظفــون أن التحويــل خفــف العــبء المالــي 
ــون  ــاد الموظف ــد19-. أف ــاء تفشــي كوفي ــم أثن ــذي تفاق ــالت ال ــى العائ ــل عل الثقي
أيًضــا أن النســاء اللواتــي يحضــرن الجلســات التعليميــة تحدثــن عــن مشــاركة 

المعلومــات مــع نســاء أخريــات غيــر مشــاركات.

العوامل المساعدة
ــي  ــروع التجريب ــذا المش ــل ه ــت مث ــي دعم ــل الت ــن العوام ــدد م ــاك ع كان هن
ــم  ــي تت ــة الت ــة الحالي ــج التغذي ــي برام ــج ف ــج البرنام ــم دم ــال. ت ــريع والفع الس
إدارتهــا مــن خــالل المرافــق بحيــث تــم بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات والعالقــات 
ــى  ــة إل ــن. إضاف ــن ومجتمعاته ــن وعائالته ــاء وأزواجه ــع النس ــت م ــي ُبني الت
ــة فــي الخدمــات  ــن للغاي ــد حاجــة وفجــوة واضحتي ــد تحدي ــك، كان مــن المفي ذل
ــا واضًحــا فيمــا يتعلــق  وقــد تــم تأميــن طريقــة للوصــول إليهمــا ممــا وّفــر هدًف
 .)MCH( بالعقبــات الماليــة وعقبــات النقــل للوصــول إلــى صحــة األم والطفــل
أصبــح هــذا أكثــر أهميــة بعــد ظهــور كوفيــد19- عندمــا كانــت العائــالت تــرزح 

أكثــر تحــت قيــود ماليــة. 

الجدول 4: التغييرات في المواقف والسلوك من خط األساس إلى خط النهاية

خط النهايةخط األساس

%100%52األفضلية للوالدة في مرفق

%99%61األهمية المحسوسة لزيارة مرفق قبل الوالدة

%82%76زيارات النساء الحوامل للمرفق الصحي ثالث مرات أو أكثر قبل الوالدة )الحمل السابق في األساس؛ الحمل األخير في خط النهاية(

%72%43الوعي بأساليب تأجيل الحمل

الجدول 5: الموقع والوالدة بواسطة قابلة ماهرة خالل فترة المشروع )البيانات اعتباًرا من 4 كانون الثاني )يناير( 2021(

إجمالي عدد 
الوالدات

رعاية التوليد األساسية 
و/أو الشاملة في 

رعاية التوليد الطارئة 
)EMOC( في مستشفى 
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مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها 5

ــر  ــة الشــهرية عب ــع التحويــالت المالي ــة وتوزي ــك، كانــت طريق ــى ذل ــة إل إضاف
الهاتــف المحمــول راســخة بشــكل جيــد ضمــن برامــج وبنيــة كيــر التحتيــة، إنمــا 
أيًضــا كشــكل مــن أشــكال تلقــي األمــوال بيــن المجتمعــات نظــًرا ألن التحويــالت 
الماليــة عبــر الهاتــف المحمــول شــائعة فــي أرض الصومــال وبونتالنــد. ُتســتخدم 
ــي  ــا لتلق ــول إليه ــاركين الوص ــن للمش ــع ويمك ــاق واس ــى نط ــليم عل ــة التس آلي

التحويــالت وإنفاقهــا دون أن يتكبــدوا أي تكلفــة.

 )MOUs( ــة ــم الحالي ــرات التفاه ــن مذك ــي م ــروع التجريب ــتفاد المش ــا اس كم
والعالقــات مــع وزارة الصحــة )MOH( ومستشــفيات اإلحالــة وموظفــي 
صحــة األم والطفــل )MCH( ولجــان صحــة المجتمــع. إضافــة إلــى ذلــك، نجــح 
هــذا األمــر مــع العقــود الحاليــة للنقــل وخدمــة الهاتــف. وســع البرنامــج التجريبي 
جلســات التثقيــف الصحــي الحاليــة فــي المرفــق لتشــمل الصحــة الجنســية 
ــي المنشــأة  ــة بهــا )SRHR(، وعمــل مــع موظف ــوق المتعلق ــة والحق واإلنجابي
لشــرح أدوات المراقبــة بالتفصيــل، وعمــل مــع القابــالت لتمديــد نطــاق عملهــن 

ــوالدات. ــد الطلــب ليــالً لل ليكــون عن

كمــا خلقــت جلســات التوعيــة مســاحة لمزيــد مــن المشــاركة الفرديــة بيــن 
ــم،  ــة بينه ــاء الثق ــة لبن ــات الصحي ــي الخدم ــروع ومقدم ــي المش ــاركات ف المش
ولمقدمــي الخدمــات لتذكيــر المشــاركات بالمواعيــد القادمــة، وللــردود المســتمرة 

ــرى. ــات أخ ــائم )CVA( وأي احتياج ــد والقس ــاعدات النق ــى مس عل

التحديات
ــذ المشــروع  ــم وتنفي ــت المحــدود المخصــص لتصمي ــات بالوق ارتبطــت التحدي
 )PDMs( التجريبــي. مــن األفضــل إجــراء عمليــات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع
بعــد شــهر واحــد مــن التوزيــع؛ ومــع ذلــك، أدى التأخيــر فــي البــدء إلــى 
ــة مــا بعــد التوزيــع )PDMs(، ممــا أدى  ــات مراقب ــر الوقــت بيــن عملي تقصي
إلــى اإلرهــاق فــي االســتطالع بيــن المســتفيدين. إضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء 
المشــروع التجريبــي فــي نظاميــن حكومييــن مختلفيــن، األمــر الــذي تطلــب نفــس 
ــل  ــد التنق ــا تقيي ــن فيه ــي يمك ــع الت ــي المواق ــع وف ــي كل موق ــة ف ــة الموافق عملي
بســبب المخــاوف األمنيــة. يمكــن تســجيل 70 امــرأة فقــط بســبب قيــود التمويــل، 
ــاف  ــًرا، أض ــات. أخي ــي المجتمع ــة ف ــة الماس ــن الحاج ــم م ــى الرغ ــك عل وذل
تفشــي كوفيــد-19 والقيــود ذات الصلــة صعوبــات علــى الموظفيــن والمشــاركات 
بشــأن التنقــل والقــدرة علــى الوصــول إلــى المرافــق أو المجتمعــات خاصــة فــي 

ــد.  بونتالن

الدروس المستفادة
ــة  ــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابي يجــب دمــج مســاعدات النق
)SRH( مــع الخدمــات التكميليــة لمعالجــة القضايــا المعقــدة. كشــف المشــروع 
التجريبــي أن مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
)SRH( عنــد اســتكمالها بالمشــاركة المســتمرة علــى مســتوى المجتمــع وزيــادة 
ــين  ــي تحس ــة ف ــة فحســب، بــل إنهــا أيًضــا فعالــة للغاي الوعــي ليســت مجدي
ــل  ــن أج ــة م ــى الصح ــول عل ــى الحص ــعى إل ــي تس ــة الت ــلوكيات اإليجابي الس
ــي  ــي ف ــروع التجريب ــر المش ــم ُيظه ــة )SRH(. ل ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح
ــًدا ألهــداف المشــروع الرئيســية )لضمــان الوصــول  الصومــال اســتيعاًبا متزاي
 )ANC( إلــى مــا ال يقــل عــن ثــالث زيــارات للرعايــة الســابقة للــوالدة
واإلشــراف علــى الــوالدة بمهــارة(، بــل أبــرز أيًضــا التغييــرات الرئيســية فــي 

المواقــف المتعلقــة بزيــادة تفضيــل الــوالدة فــي المرافــق واألهميــة المحسوســة 
ــط.  ــة أشــهر فق ــي غضــون ثالث ــق ف ــي المراف ــوالدات ف لل

حفــزت التحويــالت النقديــة المشــاركين فــي المشــروع علــى البحــث عــن 
ــي  ــز الت ــدد الحواج ــت ع ــل )MCH( وخفض ــة األم والطف ــي صح ــات ف خدم
تحــول دون الوصــول مثــل النقــل فــي البحــث عــن الخدمــات، ممــا ســاهم فــي 
ــل  ــن قب ــوالدة م ــوالدة وال ــابقة لل ــة الس ــات الرعاي ــن خدم ــتفادة م ــادة االس زي
ــاركة  ــدة. كان للمش ــر مقي ــا غي ــن كونه ــم م ــك بالرغ ــرات وذل ــالت الماه القاب
المســتمرة مــن خــالل الجلســات التعليميــة والمراقبــة القويــة مــن خــالل عمليــة 
ــة  ــد. كشــفت هــذه العملي ــد مــن الفوائ ــع )PDM( العدي ــد التوزي ــا بع ــة م مراقب
عــن الحاجــز المالــي الملحــوظ لتكلفــة الخدمــات مثــل الرعايــة الســابقة للــوالدة 
)ANC( بينمــا قدمــت الجلســات التعليميــة منصــة إلزالــة هــذه المعلومــات 
ــة األم  ــز صح ــي مرك ــة ف ــات المجاني ــر الخدم ــي بتواف ــادة الوع ــة وزي الخاطئ
والطفــل )MCH(. عــالوة علــى ذلــك، ســهلت المشــاركة المســتمرة بنــاء الثقــة 
بيــن المشــاركات ومقدمــي الخدمــات الصحيــة، كمــا يتضــح مــن اتصــال النســاء 
الحوامــل بالقابــالت للمســاعدة حتــى فــي الــوالدات فــي المنــزل. كمــا أشــارت 
ــة دعمــت  ــالت النقدي ــدة للتحوي ــر المقي ــى أن الطبيعــة غي ــة إل ــات النوعي التعليق
النســاء فــي االســتعداد للــوالدة والتخطيــط لهــا وفــي شــراء األطعمــة المغذيــة. 
ــرات  ــدوث تغيي ــة ح ــى إمكاني ــام إل ــكل ع ــي بش ــروع التجريب ــذا المش ــير ه يش
إيجابيــة تتعلــق بصنــع القــرار وأنــه يمكــن تحقيــق تصــورات الصحــة الجنســية 
ــل.  ــج متكام ــن خــالل برنام ــا )SRHR( م ــة به ــوق المتعلق ــة والحق واإلنجابي
ــاعدات  ــج مس ــة ودم ــن البرمج ــد م ــع مزي ــم م ــى دع ــج إل ــذه النتائ ــتحتاج ه س
النقــد والقســائم )CVA( ضمــن برمجــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
ــف والســلوك.  ــي المواق ــرات ف ــى التغيي ــاظ عل ــا )SRHR( للحف ــة به المتعلق

إن إشــراك أصحــاب المصلحــة ومجموعــات المجتمــع هــو أمــر أساســي. 
ــي  ــا ف ــى مســتوى األســرة - بم ــن عل ــرار اآلخري ســيكون إشــراك صانعــي الق
ذلــك األزواج والحمــوات - مفيــًدا نظــًرا لدورهــم فــي القــرارات المتعلقــة 
ــم  ــي الدع ــات ف ــالت التقليدي ــراك القاب ــب إش ــك، يج ــى ذل ــة إل ــوالدة. إضاف بال
الجنســية واإلنجابيــة  الوعــي حــول مواضيــع الصحــة  مــن خــالل زيــادة 
ــة  ــة المحسوس ــز المالي ــة الحواج ــا )SRHR(، ومعالج ــة به ــوق المتعلق والحق
ــاق  ــيع نط ــن توس ــا ع ــون أيًض ــدث الموظف ــاالت. تح ــم اإلح ــة، وتقدي والحقيقي
ــق صحــة  ــى مرف ــد إل ــن بع ــم يصل ــي ل ــر النســاء اللوات االســتهداف ليشــمل أكث
األم والطفــل بعــد )MCH(، بمــا فــي ذلــك النســاء المتنقــالت موســمًيا، أو 
ذوات اإلعاقــة، أو اللواتــي يفتقــرن إلــى إذن للحصــول علــى رعايــة المرفــق، أو 
اللواتــي لديهــن تصــورات ســلبية عــن المواليــد فــي المرفــق والصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. مــن المفيــد أيًضــا العمــل مــن 
ــة القائمــة )مثــل مجموعــات دعــم األم، والعامــالت  خــالل المنصــات المجتمعي
ــع  ــول مواضي ــي ح ــادة الوع ــودة( لزي ــرى الموج ــج األخ ــات، والبرام الصحي
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( باإلضافــة إلــى 
توافــر الخدمــات المجانيــة وموقعهــا. أخيــًرا، أفــاد الموظفــون عــن أنــه بالرغــم 
ــم تقييمهــا رســمًيا،  ــم يت ــه ل ــم البرنامــج، إال أن ــة فــي تصمي مــن مراعــاة الحماي
وينبغــي إشــراك موظفــي الحمايــة بشــكل أكبــر لضمــان مراعــاة االعتبــارات فــي 

ــج.  ــن مراحــل البرنام ــة م كل مرحل

ــه. ســلط  ــر العــرض وجودت ــع تواف ــا م ــا متزامًن ــب اهتماًم ــادة الطل ــب زي تتطل
المشــروع التجريبــي الضــوء أيًضــا علــى القلــق مــن أن الطلــب المتزايــد يتطلــب 
زيــادات متزامنــة فــي تقديــم الخدمــات - مــن خــالل التدريــب و/أو تعييــن 
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الموظفيــن وزيــادة اإلمــدادات والمعــدات. أعــرب الموظفــون عــن مخاوفهــم مــن 
أن المرافــق بحاجــة إلــى ضمــان قدرتهــا علــى الترحيــب بعــدد متزايــد مــن النســاء 
للــوالدة. عــالوة علــى ذلــك، اعتمــدت القابــالت اللواتــي كــن تحــت الطلــب علــى 
مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع مــن أجــل النســاء اللواتــي دخلــن فــي المخاض 
ليــاًل اعتمــاًدا كبيــًرا علــى قدرتهــن علــى الترابــط بالشــبكة. كانــت هنــاك مخــاوف 
ــك  ــى النطــاق الكامــل للخدمــات الالزمــة بمــا فــي ذل ــار إل مســتمرة بشــأن االفتق
الموجــات فــوق الصوتيــة، وخدمــات رعايــة التوليــد المعقــدة، واألدويــة األساســية 
ــة  ــع الحمــل طويل ــك موان ــي ذل ــا ف ــم األســرة )بم ــات تنظي ــوالدة، وخدم ــاء ال أثن
 )HIV( واختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ،)األمــد التــي يمكــن عكســها

 .)MCH( وخدمــات المشــورة فــي رعايــة صحــة األم والطفــل

ــد والقســائم )CVA( لبرامــج  ــاك فــرص للنمــو والتوســع فــي مســاعدات النق هن
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. أفــاد الموظفــون 
أيًضــا عــن رغبتهــم فــي توســيع البرنامــج لتغطيــة تكاليــف النقــل للســعي 
للحصــول علــى اإلدارة الســريرية لالغتصــاب )CMR( واســتكمال برامــج 
مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( بالدعــم النفســي واالجتماعــي. كانــت هــذه الرغبــة قائمــة 
علــى احتياجــات المجتمــع، وخاصــة احتياجــات النســاء. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن 
النظــر فــي هــذه الطريقــة مــن أجــل تنظيــم األســرة وفــرص تنظيــم األســرة بعــد 
ــاع  ــا مثــل ارتف ــة لقضاي ــارات الصحي ــوالدة )PPFP( وينبغــي توســيع االعتب ال

ــدم.  ضغــط ال
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