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شكر وتقدير 
هــذا التقريــر هــو نتيجــة لوقــت طويــل وأفــكار ثمينــة قدمهــا موظفــو كيــر فــي الصومــال )بونتالنــد وصوماليالنــد( ولبنــان وكولومبيــا واإلكــوادور، باإلضافــة 
إلــى الموظفيــن اإلقليمييــن والعالمييــن بهــدف توزيــع مســاعدات النقــد والقســائم للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا فــي عمليــة جمــع البيانــات 
وكتابــة هــذا التقريــر. شــكًرا أيًضــا للمشــاركين فــي البرنامــج الذيــن اســتجابوا لجميــع أنشــطة التقييــم والرصــد التــي ســمحت لنــا بالحصــول علــى المعرفــة 

الموضوعــة فــي هــذا التقرير. 

 وقامت بإكمال الدراسة األولية آنا مايرز الحاصلة على ماجستير في الصحة العامة؛ وكليمنسيا راميريز الحاصلة على إجازة الدكتوراة. 

 قــام بتحريــر وكتابــة التقريــر النهائــي هولــي ويلكــم راديــس، المستشــارة التقنيــة لمنظمــة كيــر العالميــة للنقــد واألســواق و أنوشــكا كاليانبــور، رئيــس فريــق 

ســرهري )SRHRiE( فــي منظمــة كيــر. 
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1  مقدمة 
تلتــزم كيــر بضمــان تلبيــة مشــاريع مســاعدات النقــد والقســائم )CVA(، المصممــة مــع النســاء والفتيــات ومــن أجلهــن، الحتياجــات المســتفيديات وتحدياتهــن 
وفرصهــن. اســتثمرت كيــر فــي البحــث حــول كيفيــة عمــل مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لصالــح النســاء والفتيــات مــن خــالل مناهــج تراعــي النــوع 

االجتماعــي لتأطيــر العمليــات ونتائــج الطرائــق.

ــات  ــن القطاع ــد م ــي العدي ــائم )CVA( ف ــد و القس ــاعدات النق ــج مس ــج برنام ــم دم ت
كوســيلة مقبولــة علــى نطــاق واســع، لزيــادة الوصــول إلــى الخدمــات وتحســين 
االســتقاللية والكرامــة والقــدرة علــى االســتمرار لتحســين حيــاة مجتمعــات النازحيــن، 
ــا. تــم اســتخدام مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( الخــاص  وال ســيما األكثــر حرماًن
بمنظمــة كيــر، حتــى اآلن، بشــكل أساســي لتحقيــق األمــن الغذائي وتحســين ســبل العيش 
 .)MPC( ومســاعدة القطاعــات المتعــددة عبــر التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض
واآلن، تســتثمر كيــر فــي المجــاالت القطاعيــة تماشــًيا مــع هدفهــا االســتراتيجي حيــث 
يتــم اســتخدام مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( بشــكل أقــل فــي كثيــر مــن األحيــان 
والتــي تهــم النســاء والفتيــات بشــكل أساســي، بمــا فــي ذلــك االســتجابة للعنــف القائــم 
علــى النــوع االجتماعــي )GBV( والصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 

.)SRHR( ــا به

ــى خدمــات  ــادة الوصــول إل ــد والقســائم )CVA( هــو لزي إن اســتخدام مســاعدات النق
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( فــي األوضــاع 
ــكان  ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــل صن ــات مث ــوم منظم ــد. تق ــائًعا بع ــس ش ــانية لي اإلنس
)UNFPA(، ومنظمــة الرؤيــة العالميــة، ومجلــس الســكان، وصنــدوق األمــم المتحــدة 
للطفولــة )UNICEF(، ومنظمــة كيــر، علــى نحــو متزايــد، بتنفيــذ مشــاريع تجريبيــة 
ــادة الوصــول  ــائم )CVA( لزي ــد والقس ــاعدات النق ــتخدام مس ــرة باس ــاريع صغي ومش
إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. أجــرت منظمــة 
كيــر دراســة للتحقيــق فــي كيفيــة مقارنــة نتائــج المبــادرات التجريبيــة باســتخدام 
مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( فــي برنامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقوق 
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صورة 1: تعريف منظمة كير للبرنامج المراعي للنوع االجتماعي
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)SRHR( المتعلقــة بالتعلــم العالمــي، وتحديــد الفــرص لتعزيــز وتوســيع البرامــج التجريبيــة للبرمجــة طويلــة األجــل وذلــك بنــاًء علــى الخبــرة الواســعة فــي 
 .)SRHR( والصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )CVA( برامــج مســاعدات النقــد والقســائم

1  المعهد االستوائي الملكي في هولندا )KIT(. )2020(. دليل وجدوى مساعدات النقد والقسائم لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في الحاالت اإلنسانية. 
Levesque, J., Harris, M., & Russell, G. )2013  2( . الوصول المرتكز على المريض إلى الرعاية الصحية: وضع مفهوم الوصول في واجهة النظم الصحية والسكان. 

المجلة الدولية للمساواة في الصحة، 12)18(.

أهداف الدراسة
كانت أهداف الدراسة ما يلي:

اكتشــاف مــا إذا كان تصميــم وتنفيــذ المشــاريع التجريبيــة يتماشــى مــع الخبــرات الســابقة واإلرشــادات المتاحــة حــول مســاعدات النقــد والقســائم . 1
)CVA( فــي برنامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وأولويــات منظمــة كيــر لهــذا البرنامــج، وتعريــف مســاعدات 

النقــد والقســائم )CVA( المراعــي للنــوع االجتماعــي.

عــرض الخبــرة المســتفادة مــن كل بلــد لتقييــم مــا إذا كان تصميــم البرنامــج، والنتائــج المبكــرة، والنتائــج المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كان اختيــار . 2
طــرق مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( والمجموعــة المســتهدفة، مناســبة تماًمــا لألهــداف المقصــودة. 

اكتشــاف الــدروس المســتفادة حتــى الحيــن مــن تصميــم وتنفيــذ البرامــج التجريبيــة لعــرض الخبــرة المكتســبة تبًعــا لــكل بلــد وأي تعلــم موضوعــي . 3
عبــر ســياقات متعــددة. 

الحصــول علــى الــدروس والممارســات اإليجابيــة والنتائــج المبكــرة إلبــالغ عمــل منظمــة كيــر بشــكل أكبــر باســتخدام مســاعدات النقــد والقســائم . 	
)CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( عالمًيــا وللمســاهمة فــي األدلــة الناتجــة عــن مســاعدات النقــد والقســائم 

)CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( فــي كل المجتمعــات الممارســة للبرنامــج.

المنهجية
اســتعرضت الدراســة البرنامــج فــي أربعــة ســياقات )كولومبيــا، واإلكــوادور، لبنــان، والصومــال(. أجــرى الدراســة األوليــة مستشــاران، ركــز أحدهمــا علــى 
 )KIIs( لبنــان والصومــال واآلخــر علــى كولومبيــا واإلكــوادور. تضمنــت عمليــة جمــع البيانــات علــى 25 مقابلــة مــع مصــادر المعلومــات الرئيســية عــن بعــد
مــع موظفــي منظمــة كيــر علــى المســتويين العالمــي والوطنــي باإلضافــة إلــى موظفيــن مــن المنظمــات الشــريكة، تليهــا مراجعــات مــا بعــد العمــل مــع كل فريــق 
وطنــي واجتمــاع للتصديــق. تــم تنفيــذ جميــع األنشــطة باللغــة اإلنجليزيــة أو اإلســبانية وتــم تحليــل النصــوص باســتخدام برنامــج تحليــل البيانــات. تــم إجــراء 

التحليــل حســب البلــد وعبــر الســياقات لتحديــد القواســم المشــتركة والتعلــم الموضوعــي، بقيــادة المستشــارين التقنييــن لمنظمــة كيــر. 

نتائــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لحقــوق الصحــة الجنســية واإلنجابية 
)SRHR( والحقــوق المتعلقة بهــا

عقــد المعهــد االســتوائي الملكــي فــي هولنــدا )KIT( فــي آذار )مــارس( 2020 اجتماعــاً لمناقشــة نتائــج برنامــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لحقــوق 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وتحديــد الثغــرات والفــرص لمزيــد مــن التخطيــط والبحــث. ســلط اجتمــاع المعهــد االســتوائي 
الملكــي فــي هولنــدا )KIT( الضــوء علــى االســتخدام المتزايــد لـــمساعدات النقــد والقســائم )CVA(. تمــت اإلشــارة إلــى كــون التحويــالت النقدية لحقــوق الصحة 

الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( مشــروطة وغيــر مشــروطة علــى حــٍد ســواء، وقــد تــم اســتخدام القســائم للخدمــات والمواصــالت. 

تضمنــت النتائــج التركيــز علــى الــوالدة اآلمنــة، وتنظيــم األســرة )FP(، ورعايــة الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(، واإلصابــات 
 .)HIV( ورعايــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )STIs( ًالمنقولــة جنســيا

أكــد اســتعراض الوثائــق وعرضهــا علــى أهميــة ربــط التمويــل بالطلــب )مثــل مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( ألفــراد المجتمــع( مــع التمويــل بالعــرض 
ــى  ــة عل ــة قليل ــدا )KIT( أمثل ــدة وفــي الوقــت المناســب.1 وجــدت مراجعــة المعهــد االســتوائي الملكــي فــي هولن ــة جي ــة صحي ــى رعاي لضمــان الوصــول إل
برنامــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لبرنامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( فــي األوضــاع اإلنســانية، وقليــل مــن 
الدراســات علــى مســتوى العالــم - حتــى فــي البيئــات المســتقرة - التــي قيمــت التأثيــر المباشــر لمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( علــى “القــدرة علــى اإلدراك، 
والســعي، والوصــول، والدفــع، والمشــاركة”، ولطريقــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة حســب إطــار عمــل Levesque )انظــر الــى الصــورة 2(.2 تقيــس 
 )CVA( الدراســات القليلــة حــول هــذا الموضــوع اإلقبــال علــى فهــم الخدمــات فقــط، دون بــذل مجهــود فــي التفكيــر فــي مــا إذا أعلنــت مســاعدات النقــد والقســائم

https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2020/11/CVA-for-SRH-in-Humaniarian-Settings-Literature-Review.pdf
http://www.equityhealthj.com/content/12/1/18
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عــن مؤشــرات أخــرى يمكــن الوصــول إليهــا. أخيــًرا، وجــدت المراجعــة أن التحويــالت النقديــة المشــروطة تزيــد بالفعــل مــن اســتخدام الخدمــة، بحجــة أنــه 
يجــب تلبيــة الطلــب المتزايــد بإمــدادات كافيــة ونوعيــة.3 

قامــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( بتســليط الضــوء علــى نتائــج مماثلــة مؤخــًرا بتقريــر حــول االعتبــارات الرئيســية 
إلجــراء أنــواع مختلفــة مــن مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( للبرامــج الصحيــة فــي البيئــات اإلنســانية.	 اكشــف التقريــر اعتبــارات كاًل مــن جانــب العــرض 
والطلــب وحــدد الغــرض وأنــواع التقييمــات والُنهــج لتصميــم ورصــد مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( للبرامــج الصحيــة.5 أثــار التقريــر نقاًطــا مشــابهة لتلــك 

التــي تــم إبرازهــا فــي تقريــر المعهــد الملكــي االســتوائي فــي هولنــدا )KIT(؛ وتشــمل بعــض النقــاط البــارزة مــا يلــي: 

أهمية زيادة الوصول إلى الموارد وجودتها في نفس الوقت؛ 	

أهمية التقييمات في تصميم البرامج؛ 	

الحاجة الماسة إلى مراقبة كيفية استخدام مساعدات النقد والقسائم )CVA( وماهية التحديات والمخاطر التي يواجهها المشاركون؛ 	

ــة المرجــوة عندمــا يكــون  	 ــج الصحي ــق النتائ ــد ال تحق ــدة للصحــة ق ــر المقي ــر المشــروطة وغي ــد والقســائم )CVA( غي ــة أن مســاعدات النق الحقيق
ــة احتياجاتهــم األساســية األخــرى؛ و  ــى تلبي ــن عل ــر قادري المشــاركون غي

أهمية اختيار الجودة والمرجعيات لضمان عدم اختيار المشاركين لمقدمي خدمات أقل جودة وبأسعار معقولة.6  	

هــذه االعتبــارات حاســمة بالنســبة للمؤسســات لمراجعتهــا عنــد التخطيــط لنهــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لُنهــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
 .)SRHR( المتعلقــة بهــا

3  المعهد االستوائي الملكي في هولندا )KIT(. )2020(. دليل وجدوى مساعدات النقد والقسائم لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في الحاالت اإلنسانية. 
	  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(. )2020(. دور المساعدة النقدية في تمويل الوصول إلى الرعاية الصحية في أوساط الالجئين واألشخاص اآلخرين 

 .)UNHCR( الذين تعتني بهم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
5  المرجع نفسه.
6  المرجع نفسه.

القدرة علىاإلتاحة والتكییف
مدى مالءمةتّحمل التكالیف 

الموقع الجغرافي
مكان لإلقامة
ساعات العمل
 آلیات التعیین

التكالیف المباشرة
التكالیف غیر المباشرة
تكالیف الفرص المناسبة

الجودة التقنیة والشخصیة
صالحیة

التنسیق واالستمراریة

القدرة إلشراكالقدرة للدفعالقدرة للوصول

البیئات المعیشیة
المواصالت

إمكانیة الحركة
الدعم االجتماعي

 الدخل
األصول

رأس المال الُمجتمعي
الصحة
تأمین

التمكین
المعلومات
اإللتزام

دعم مقدمي الرعایة

 الوصول للرعایة
الصحیة

 االنتفاع من الرعایة
الصحیة

الوصول الرئیسي
الوصول الثانوي

 النتائج المترتبة عن
الرعایة الصحیة

االقتصادي
الرضا
الصحة

إمكانیة الوصول

الشفافیة
التوعیة

المعلومات
الفحص

إمكانیة القبول

 القیم المھنیة،
 األعراف،

الثقافة، النوع االجتماعي

القدرة إلدراك

التثقیف الصحي
المعتقدات الصحیة
الثقة والتوقعات

القدرة اللتماس

 القیم الشخصیة واالجتماعیة،
 الثقافات، النوع االجتماعي،

االستقاللیة

 احتیاجات الرعایة
الصحیة

 إدراك االحتیاجات
والرغبة في الرعایة

 البحث عن الرعایة
الصحیة

)LEVESqUE Et AL , 2013( صورة 2: إطار مفهوم الوصول إلى الرعاية الصحية

https://www.who.int/health-cluster/about/work/task-teams/CVA-SRH-Compendium-Tools-Guidelines.pdf
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4
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هيكل التقرير
ينقسم هذا التقرير إلى أربع دراسات حالة، واحدة لكل بلد. تنقسم كل دراسة حالة إلى األقسام التالية:

فكرة عامة عن السياق؛  	

تصميم المشروع أو البرنامج؛  	

النتائج؛ 	

العوامل المساعدة؛ 	

التحديات؛ و 	

الدروس المستفادة. 	

يشــرح الفصــل األخيــر الموضوعــات المشــتركة عبــر الســياقات األربعــة المختلفــة. تصــف النتائــج المتضمنــة فــي هــذا التقريــر العمليــات فــي المقــام األول، مــع 
أدلــة محــدودة علــى النتائــج. تقــر منظمــة كيــر بــأن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن البحــث، مــن خــالل آليــات رصــد وتقييــم أقــوى، لتقييــم كيــف يمكــن لمســاعدات 
النقــد والقســائم )CVA( القيــام بتحســين الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( ونتائــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 

بهــا )SRHR( للمجتمعــات المتنوعــة. 
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ملخص مصفوفة المبادرات 
جدول 1: ملخص المبادرات

الموقع

الطريقة ونتائج الصحة 
الجنسية واإلنجابية 

والحقوق المتعلقة بها 
)SRHR(الوصولآليات التسليمالمراقبةالمبلغ المحولالجمهور المستهدفالجدول الزمني

اإلكوادور: هواكيالس، 
مانتا، كيتو، 

الغو أغريو، تولكان، 
غواياكيل

قســائم لمســتلزمات وخدمــات 
الجنســية  بالصحــة  تتعلــق 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 

)SRHR( بهــا 

األول  تشــريت   :1 المرحلــة 
آب   –  2019 )أكتوبــر( 

 2020 )أغســطس( 

المرحلــة 2: ايلــول )ســبتمبر( 
2020 - جــاري التنفيــذ

والالجئــون  المهاجــرون 
وطالبــو اللجــوء والمواطنــون 
المعرضــون  اإلكوادوريــون 
ــى  ــز عل ــع التركي ــر، م للخط
النســاء والمراهقيــن ومجتمــع 
ومزدوجــي  الجنــس  مثليــي 
ــن  التوجــه الجنســي والمتغيري
التوجهــات  وذوي  جنســًيا 
ومــن  المغايــرة  الجنســية 
الذكــورة  بيــن  يجمعــون 

واألنوثــة 

مــرة واحــدة، حتــى 50 دوالر 
أمريكي

عــن  الــرأي  اســتطالعات 
الرضــى مــدى 

5131 مــن الرجــال والنســاء قسائم ورقية
ــن  ــر الراغبي ــخاص غي واألش

باإلفصــاح عــن جنســهم 

كولومبيا: بامبلونا، 
نورتي دي سانتاندير؛ 
بوكارامانغا، سانتاندير

الحمــل  لمنــع  قســائم 
للــوالدة  الســابقة  والرعايــة 
)ANC(؛ التحويــالت النقديــة 

ت صــال ا للمو

)ديســمبر(  األول  كانــون 
)يونيــو(  تمــوز   –  2020

2 0 2 1

والالجئــون  المهاجــرون 
المقيمــون  أو  العابــرون 
والعائــدون  كولومبيــا  فــي 
الكولومبيــون وغيرهــم مــن 
المضيــف  المجتمــع  أفــراد 

ن لمهمشــو ا

النســاء  علــى  التركيــز  مــع 
مثليــي  ومجتمــع  والفتيــات 
الجنــس ومزدوجــي التوجــه 
ــًيا  ــن جنس ــي والمتحولي الجنس
الجنســية  التوجهــات  وذوي 
يجمعــون  ومــن  المغايــرة 
واألنوثــة  الذكــورة  بيــن 

 )LGBTQI (

 120 إلــى  يصــل  مــا 
لخدمــات  أمريكــي  دوالر 
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس الصح
دوالر   30 )SRH(؛ 

للمواصــالت  أمريكــي 

التوزيــع  بعــد  مــا  مراقبــة 
)P D M (

شــركة  ورقيــة؛  قســائم 
ماليــة حــواالت 

10 آالف مشارك 

غيــر لبنان: بيروت نقديــة  تحويــالت 
 )UCTs( مشــروطة 
الجنســية  الصحــة  لخدمــات 

)SRH( واإلنجابيــة 

ايلــول )ســبتمبر( – كانــون 
2020 )ديســمبر(  األول 

أفصحــن  اللواتــي  النســاء 
لمســتلزمات  حاجتهــن  عــن 
وخدمــات الصحــة الجنســية 

)SRH( واإلنجابيــة 

دوالر   103 واحــدة،  مــرة 
أمريكــي 

التوزيــع  بعــد  مــا  مراقبــة 
)P D M (

152 من النساءنقد موضوع في ظرف

بونتالند: بادهان : أرض 
الصومال يوبي

النقديــة  التحويــالت 
 )UCTs( المشــروطة 
لخدمــات صحــة األم والطفــل 
والمواصــالت  )MCH(

ايلــول )ســبتمبر( – كانــون 
2020 )ديســمبر(  األول 

النســاء الحوامــل فــي األشــهر 
الثالثــة األخيــرة مــن الحمــل 

3 تحويــالت فــي 3 أشــهر: 
بونتالنــد 80 دوالر أمريكــي/
شــهر لمــدة 3 أشــهر وأرض؛ 
دوالر   100 الصومــال 

أمريكي/شــهر

التوزيــع  بعــد  مــا  مراقبــة 
قبل/بعــد  )3(؛  الشــهرية 
اســتطالع المعرفــة والمواقــف 
والممارســات )KAP(؛ قبــل/
مجموعــات  نقاشــات  بعــد 

)FGD( التركيــز 

70 من النساءخدمات نقدية متنقلة 
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2  اإلكــوادور: قســائم لخدمــات 
واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 
)SRHR( والحقــوق المتعلقة بهــا

دراسة الحالة هذه مستمدة من نتائج تقرير أكبر عن »مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.« 

اإلكوادور )هواكيالس، مانتا، كيتو، الغو أغريو، تولكان، غواياكيل( المكان 

)SRHR( قسائم لمستلزمات وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة  ونتائــج  طريقــة 
)SRHR( بهــا  المتعلقــة  والحقــوق 

المرحلة 1: تشرين األول )أكتوبر( 2019 -  آب )أغسطس( 2020  الجدول الزمني

المرحلة 2: ايلول )سبتمبر( 2020 - جاري التنفيذ

مرة واحدة، حتى 50 دوالر أمريكي الجمهور المستهدف

استطالعات رأي عن مدى الرضى  مراقبة

قسائم ورقية آلية اإليصال 

5131 رجل وامرأة وممن لم يفصحوا عن جنسهم الوصول
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الحيثيات

البنك الدولي. )2020(. قد تؤدي الهجرة الفنزويلية إلى زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( في اإلكوادور بنسبة تصل إلى 2 بالمائة.  7
كير اإلكوادور. )2019(. تحليل كير الجنساني السريع، أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي - اإلكوادور.  8

اإلكــوادور هــي بلــد عبــور ووجهــة لالجئيــن والمهاجريــن مــن فنزويــال وأماكــن أخــرى علــى حــٍد ســواء. تواجــد أكثــر مــن 400 ألــف فنزويلــي فــي اإلكــوادور 
منــذ يوليــو 7.2020 يتطلــب الالجئــون والمهاجــرون الفنزويليــون احتياجــات صحيــة ونفســية واقتصاديــة كبيــرة. ضمــن هــذه المجموعــات، تواجــه 
النســاء والمراهقيــن والمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــول الجنســية والمتغيريــن جنســياً وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون 
بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI( مخاطــر متزايــدة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( واالتجــار بالبشــر واالســتغالل الجنســي 
باإلضافــة إلــى تحديــات لكســب الدخــل أثنــاء تواجدهــم فــي اإلكــوادور. علــى الرغــم مــن أن نظــام الصحــة العامــة فــي اإلكــوادور مجانــي للجميــع 
ــة  ــة - وخاصــة خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــع الخدمــات الصحي ــة الهجــرة، إال أن النظــام العــام ال يشــمل جمي بغــض النظــر عــن حال
)SRH(. عــالوة علــى ذلــك، يعــد الوصــول اآلمــن إلــى الخدمــات المتاحــة دون تمييــز علــى أســاس الجنســية أو التوجــه الجنســي/الهوية الجنســية 

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

تصميم البرنامج
قامــت منظمــة كيــر اإلكــوادور واثنتيــن مــن المنظمــات الشــريكة الوطنيــة، ديالوجــو 
 Alas( و ألــس دي كوليبــري فونديشــن  )Diálogo Diverso( ديفيرســو
de Colibrí Foundation(  بتنفيــذ برنامــج الحمايةمنــذ أواخــر عــام 2019، 
ــج إدارة  ــتخدام نه ــن والهجــرة )PRM(، باس ــب الســكان والالجئي ــن مكت ــم م بدع
الحالــة الــذي يتضمــن قســائم لألدويــة والخدمــات الصحيــة خاصــة الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة فــي المرافــق الصحيــة العامــة والخاصــة. تتمثل خبــرة ديالوجو ديفيرســو 
)Diálogo Diverso( فــي دعــم أعضــاء مجتمــع مثليــي الجنــس ومزدوجــي 
ــن  ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس ــي والمتغيري ــه الجنس التوج
 Alas( وخبــرة ألــس دي كوليبــري )LGBTQI( يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة
ــي  ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــن العن ــن م ــم الناجي ــي دع de Colibrí( ف
)GBV( واالتجــار بالبشــر. عمــل البرنامــج التعاونــي علــى الوصــول إلــى الســكان 
ــا بيــن المهاجريــن والالجئيــن والمواطنيــن اإلكوادورييــن، بمــا فــي  األكثــر حرماًن
ذلــك األفــراد مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي 

التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI( والناجيــن مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )GBV( 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 تخصيــص ثمانيــن فــي المائــة مــن إجمالــي المســاعدات اإلنســانية لالجئيــن والمهاجريــن، 

واســتهدفت %20 منهــا المجتمعــات المضيفــة.

تحديد االحتياجات

تــم تزويــد البرنامــج بتحليــل ســريع قائــم علــى النــوع االجتماعــي )RGA(8 والــذي قامــت بإجــراؤه منظمــة كيــر وشــركائها فــي عــام 2019 لتحديــد 
 )WASH( والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة )SRH( االحتياجــات والفجــوات اإلنســانية المتعلقــة بالحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة

والمــأوى، وتقديــم توصيــات وتوجيــه اســتجابة منظمــة كيــر. تشــمل بعــض النقــاط البــارزة المتعلقــة بالصحــة مــا يلــي:

قال %57 من المهاجرين أنهم بحاجة إلى رعاية صحية؛ حيث أنه %84 لم يتلقوا أي رعاية صحية حالية. 	

أفــادت النســاء وأعضــاء مجتمــع مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون  	
بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، بشــكل غيــر متناســب بوجــود احتياجــات لــم يتــم تلبيتهــا وخدمــات صحيــة مطلوبــة.

كانت هناك معرفة عالية عن طرق منع الحمل عبر المجموعات، ولكن كانت مستويات المعرفة أقل بكثير بين المراهقين. 	

قــال أكثــر مــن نصــف الرجــال والنســاء، علــى الرغــم مــن معرفتهــم، إنهــم ال يســتطيعون الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل. كان األشــخاص مثليــي  	
 )LGBTQI( الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة

أقــل وصــواًل إلــى وســائل منــع الحمــل.

يتمتع شركاء البرنامج بنقاط قوة مميزة مع الفئات 
السكانية الضعيفة للغاية في اإلكوادور - تقود منظمة كير 

مع التركيز على النوع االجتماعي، وديالجو ديفيرسو 
)Diálogo Diverso( مع مجتمعات مثليي الجنس 
ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسًيا وذوي 

التوجهات الجنسية المغايرة ومن يجمعون بين الذكورة 
 Alas( وألس دي كوليبري ،)LGBtqI( واألنوثة

de Colibrí( مع الناجين من العنف القائم على النوع 
االجتماعي )GBV( واالتجار بالبشر.

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
http://dialogodiverso.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
http://dialogodiverso.org/
http://dialogodiverso.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
http://www.fundacionalasdecolibri.org/
https://r4v.info/es/documents/details/77719
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نقــص  	 راغبيهــا  وســلوكيات  الصحــة  تعتــرض  التــي  العوائــق  اشــتملت 
ــي  ــض مقدم ــدى بع ــب ل ــة لألجان ــة والمعادي ــف التمييزي ــات والمواق المعلوم

الصحيــة. الخدمــات 

أشــار العاملــون الصحيــون الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى المراكــز الصحيــة  	
ــرة  ــوالدات الخط ــل وال ــاالت الحم ــادة ح ــاء وزي ــة باألعب ــة والمثقل المزدحم
)مثــل اإلصابــات المنقولــة جنســًيا )STIs( مثــل الزهــري أثنــاء الحمــل 

وحمــل المراهقــات(.

تــم االطــالع أكثــر علــى تصميــم البرنامــج لقســائم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( مــن خــالل مراجعــة للمــوارد الثانويــة، والمشــاورات مــع 
ــراف  ــة، واالعت ــي المنطق ــي طــرق الهجــرة ف ــرات ف ــم التغيي الســكان المســتهدفين، وتقيي
بالمخاطــر الكبيــرة للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي )GBV( واالحتياجــات 
ــذ  ــي تنفي ــة ف ــات متنوعــة؛ والرغب ــة )SRHR( لفئ المحــددة للصحــة الجنســية واإلنجابي
ــل، لظــروف أزمــات  ــى األق ــة )MISP(، عل ــى مــن حزمــة الخدمــات األولي الحــد األدن
 )SRH( وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،)SRH( الصحــة الجنســية واإلنجابيــة
الشــاملة علــى النحــو الــذي يسترشــد بــه الدليــل الميدانــي المشــترك بيــن الــوكاالت بشــأن 

ــي األوضــاع اإلنســانية.9 10  ــة ف الصحــة اإلنجابي

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

قيم النقل واآلليات

َشــّكل الشــركاء الثالثــة لجنــة صحيــة وأبرمــوا اتفاقيــات مــع المؤسســات الصحيــة، بمــا 
فــي ذلــك المرافــق الصحيــة التــي تديرهــا الحكومــة ومقدمــي الخدمــات الصحيــة الخاصــة 
والصليــب األحمــر والصيدليــات والمختبــرات إلنشــاء نظــام إحالــة شــامل وتنســيق 

الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة العامــة واالستشــارات التخصصيــة والفحوصــات المخبريــة واألدويــة. حــددت لجنــة الصحــة 
ــت نطــاق وحــدود البرنامــج،  ــا، وعرف ــي ســيتم تمويله ــات الت ــة للخدم ــة )SRH(، وأعطــت األولوي ــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــدرة لخدم ــف المق التكالي
وحــددت كيفيــة تلبيــة االحتياجــات الصحيــة العاجلــة وذات األولويــة. يمكــن للمشــاركين الوصــول إلــى مقدمــي الخدمــات العامــة أو الخاصــة، حســب موقــع 

وقــدرة مقدمــي الخدمــات.

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

	 )STI( ًفحص اإلصابات المنقولة جنسيا/ )HIV( فحص فيروس نقص المناعة البشرية

	 )SRH( فحوصات الحمل/فحص الصحة الجنسية واإلنجابية

	 ))GBV( فحوصات خاصة وعالج طبي )خاصة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي

موانع الحمل  	

اُستكملت القسائم للصحة الجنسية واإلنجابية )SRH( بالواقيات الذكرية والُمزلقات لبعض المشاركين. 

ــة  ــاءة التكلف ــار كف ــي مــع األخــذ فــي االعتب ــم الســوق المحل ــى تكاليــف المســتلزمات والخدمــات المحــددة فــي تقيي تحمــل كل قســيمة قيمــة قصــوى تعتمــد عل
.)MOH( ــة ــه وزارة الصح ــذي اقترحت ــو ال ــى النح ــة عل ــات المقترح ــات أو الخدم ــة أو المنتج ــة المقترح والمســتحضرات الصيدالني

صورة 3: قسيمة لفحوص المختبر

https://reliefweb.int/report/colombia/unequal-emergency-care-rapid-gender-analysis-refugee-and-migrant-crisis-colombia
https://iawgfieldmanual.com/manual/
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المشاركين المستهدفين

11  تم تعديل المعايير في بداية جائحة كوفيد19-.

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:

التحديد المباشر من منظمة كير أو موظفي الشركاء من خالل )إدارة الحالة على سبيل المثال( 	

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

التعريف الذاتي )على سبيل المثال، قدوم المشاركون المحتملون إلى منظمة كير /مكاتب الشركاء للحصول على المساعدة(.  	

ــر أو  ــى مكاتــب منظمــة كي ــد وصــول المشــارك المحتمــل إل ــم إجــراؤه عن ــذي يت ــن مــع التشــخيص ال ــن االجتماعيي ــي األخصائيي ــم األول ــوم بإجــراء التقيي يق
شــركائها لتحديــد إذا كان الفــرد مؤهــالً للحصــول علــى المســاعدة. ُيعــد األشــخاص أو العائــالت مؤهليــن للحصــول علــى المســاعدة اإلنســانية إذا اســتوفوا أحــد 

المعاييــر التاليــة علــى األقــل11: 

العائالت التي تعيش في ظروف صعبة ولم تتلق أي مساعدة؛

األسر التي تعيلها نساء ولديها أطفال ومراهقون؛

النساء غير المتزوجات )على سبيل المثال، النساء المسافرات بمفردهن(؛ 	

العائالت التي لديها أحد الوالدين )أي األطفال الذين يعيشون مع األم أو األب فقط(؛ 	

العائالت التي لديها أشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو أمراض خطيرة شديدة؛ 	

النساء الحوامل أو المرضعات؛ 	

القصر غير المصحوبين بعوائلهم؛ 	

األفــراد مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة  	
)LGBTQI( أو األزواج؛ 

النساء الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV(؛ أو  	

كبار السن. 	

إذا اســتوفى الفــرد أًيــا مــن المعاييــر المذكــورة أعــاله، فإنــه يحتــاج بعــد ذلــك 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 
ــرد وإنشــاء قســيمة للمشــترك  ــم احتياجــات الف ــي اجتماعــي بتقيي ــوم أخصائ ــق، ســوف يق ــم الوثائ ــودة. بمجــرد تقدي ــة والع ــق المطلوب ــى الوثائ الحصــول عل

للحصــول علــى المســتلزمات أو الخدمــات المطلوبــة باإلضافــة إلحالتــه إلــى مقــدم الخدمــة العامــة أو الخاصــة.



مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها 13

جدول 2: نوع القسيمة، المجموعات المستهدفة، والقيم القصوى

القيمةالفئات المستهدفة نوع القسيمة

العالج الطبي أو المستلزمات 

االستشــارات واإلجــراءات والمســتلزمات التــي ال تغطيهــا  	
الصحــة العامــة أو فــي الحــاالت التــي حددهــا مســبًقا 

مقدمــي 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 

فحــص فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV( /فحــص اإلصابــات 
)StI( ًالمنقولــة جنســيا

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

)STIs( ًجنســيا

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

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

)SRH (

ُ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 

ــة أو االستشــارات أو اإلجــراءات  	 الفحوصــات أو الرعاي
ــريرية لالغتصــاب  ــك اإلدارة الس ــي ذل ــا ف ــرى، بم األخ

)CMR(

فــي  	 لإلســترداد  القابــل  الطبــي  العــالج  أو  األدويــة 
ت ليــا لصيد ا

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

الحمــل  	 منــع  ذلــك وســائل  فــي  بمــا  الحمــل،  موانــع 
المفعــول قصيــر  ذات  األساســية  والوســائل  الطارئــة؛ 

الحبــوب(  )مثــل  األجــل 

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 	1 دوالر أمريكي

يعتمــد اســتخدام مقدمــي الخدمــات مــن القطاعيــن العــام أو الخــاص علــى قــدرة مقدمــي الخدمــات فــي المنطقــة. فــي بعــض األحيــان لــم يملــك مقدمــو الخدمــات 
العامــة القــدرة علــى تقديــم خدمــات معينــة؛ فــي هــذه الحــاالت، تمــت إحالــة المشــاركين إلــى مقدمــي الخدمــات الخاصــة. فــي حــاالت أخــرى، إذا ســعى أحــد 
المشــاركين إلــى الحصــول علــى خدمــات مقــدم خدمــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( الخاصــة فــي شــبكة اإلحالــة، يقــوم المشــارك بتســليم القســيمة إلــى 
مقــدم الخدمــة. تــم إقــران القســائم بخدمــات تكميليــة وتوزيعــات تضمنــت ورش عمــل مــع المشــاركين حــول الصحــة الجنســية اإلنجابيــة )SRH(، والوقايــة مــن 
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(، والتنــوع الجنســي، واالتجــار بالبشــر. تلقــى كاًل مــن مقدمــي الخدمــات العامــة والخاصــة ورش عمــل مماثلــة 
لضمــان مشــاركة الخدمــات الشــاملة. تــم عقــد 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 التركيــز بشــكل خــاص علــى رعايــة 
الســكان مــن األشــخاص مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة 

.)LGBTIQ( واألنوثــة
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القسائم القابلة لالستبدال

يمكــن أن تغطــي قســائم الفحوصــات الطبيــة واالستشــارات والفحوصــات والعــالج مــا يصــل إلــى ثــالث خدمــات. تــم إصــدار كل قســيمة علــى أســاس فــردي؛ 
إذا كان أكثــر مــن فــرد مــن أفــراد األســرة مؤهليــن للحصــول علــى قســيمة، فســيتم إصــدار قســائم إضافيــة لهــم. إذا احتــاج مســتلم القســيمة إلــى 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 المصــدرة ومــزود الخدمــة 
بتوقيــع كاُل مــن القســائم األصليــة والنســخ. تمــت مرافقــة المشــاركون األكثــر هشاشــة مــن قبــل موظفــي المنظمــة حتــى مقــدم الخدمــة، علــى النحــو المحــدد مــن 

قبــل األخصائييــن االجتماعييــن.

كانــت إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( مختلفــة قليــالً بالنســبة لإلحــاالت إلــى  كــروز فيتــال )Cruz Vital( )جــزء مــن الصليــب األحمر اإلكــوادوري(. 
اعتمــد حضــور كــروز فيتــال )Cruz Vital( علــى مواعيــد ســابقة. َقبــل كــروز فيتــال )Cruz Vital( خمــس قنــوات اتصــال وهــي: مركــز اتصــال مجانــي، 
ــاران  ــدم الخي ــنجر )ُيق ــبوك ماس ــق واتســاب أو فيس ــر تطبي ــات عب ــائل أو مكالم ــول أو خــط أرضــي(، ورس ــدد )محم ــع المح ــى الموق ــات مباشــرة إل ومكالم

األخيــران خدمــات علــى مــدار 24 ســاعة(. 

لــم تكــن المواعيــد ضروريــة بالنســبة للفحــوص المخبريــة، ولكــن كان علــى المشــاركين االتصــال قبــل الوصــول لمعرفــة متطلبــات الفحــص. احتــاج موظفــو 
المنظمــة إلــى توصيــل بعــض المعلومــات األساســية بالنســبة للفحوصــات الطبيــة، بمــا فــي ذلــك: اســم المنظمــة؛ موقــع كــروز فيتــال )Cruz Vital( 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 العامليــن الطبييــن فــي المنظمــة أو األخصائــي االجتماعــي الــذي نقــل النتائــج 
إلــى المشــارك أو الوصــي. تــم تســليم نتائــج اختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV( إلــى الطاقــم الطبــي أو األخصائــي االجتماعــي فــي المنظمــة فــي 

ظــرف مغلــق وتــم فتحــه فقــط فــي حضــور المشــارك. 

تــم إصــدار قســائم األدويــة علــى أســاس فــردي. وّقعــت كل مــن المنظمــات الثــالث اتفاقيــة مــع الشــركة األم للصيدليــة البائعــة، سناســانا، والتــي غطــت 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 التواصــل المفضلــة لديهــا. قــام الموظفــون 
التنظيميــون بمرافقــة المشــاركين إلــى الصيدليــة فــي الحــاالت األكثــر خطــورة؛ حيــث حــدد األخصائيــون االجتماعيــون مــا إذا كان المشــاركون بحاجــة إلــى 

مرافقــة أم ال. يجــب أن تكــون كل قســيمة مصحوبــة بوصفــة طبيــة موقعــة مــن قبــل طاقــم الصيدليــة، مــع االحتفــاظ بنســخة مــن قبــل المنظمــة المصــدرة.

الرقابة

تــم تســجيل كل قســيمة فــي نظــام تســجيل برنامــج منظمــة كيــر اإلكــوادور، وهــو برنامــج مملــوك ومخصــص مــع أداة بيومتريــة لبصمــة اإلصبــع. لــم تكــن 
البيومتريــة إلزاميــة وتــم إيقافهــا كجــزء مــن المشــروع المعــدل نتيجــة وبــاء فيــروس كوفيــد19- بتحويــل التســجيل إلــى تســجيل عــن بعــد. ســمح نظــام التســجيل 
فــي منظمــة كيــر بإدخــال البيانــات واســتخراجها وفًقــا للمتغيــرات الديموغرافيــة )مثــل الجنــس، والنــوع االجتماعــي، والعمــر، والجنســية، والتوجــه 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.

تلقــى المشــاركين أيضــاً اســتطالع رأي عــن مــدى رضاهــم عــن الخدمــات أو المســتلزمات التــي تــم الحصــول عليهــا، والتغييــرات التــي مــروا بهــا فــي حياتهــم، 
ومعاملتهــم مــن قبــل منظمــة كيــر وشــركائها، وورش العمــل ذات الصلــة. ســألت اســتطالعات الــرأي عمــا إذا كانــت القســيمة مفيــدة للمســتفيدين وحــول جــودة 
الخدمــات التــي تــم الحصــول عليهــا )مثــل االحتــرام وعــدم التمييــز 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
ــى آب  ــول )ســبتمبر( 2019 إل ــذه مــن ايول ــم تنفي ــذي ت ــا )SRHR(، ال ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــق بالصحــة الجنســية واإلنجابي ــد البرنامــج المتعل وصــل بن
)أغســطس( 2020، إلــى 5131 شــخًصا بحاجــة لمســاعدة فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. مــن بيــن هــؤالء المشــاركين، 
نســبة %57 مــن النســاء، و%41 مــن الرجــال، و %2 مــن األجنــاس األخــرى غيــر محــددي الهويــة. كان أكثــر مــن نصــف المشــاركين بقليــل مــن المهاجريــن 

https://www.cruzvital.com/
https://www.cruzvital.com/
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الفنزويلييــن )%54( و%46 مــن اإلكوادورييــن. تتــراوح أعمــار الغالبيــة بيــن 18 و49 عاًمــا مــع وجــود أعــداد أقــل مــن المشــاركين تتــراوح أعمارهــم بيــن 
 )SRHR( 6 عاًمــا. ســعى المشــاركون الختبــارات الحمــل، وفحوصــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا	13 و17 عاًمــا ومــن 50 إلــى 
واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STI(، وفحــص فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توزيــع الواقيــات الذكريــة والمزلقــات خــالل 

 .)SRHR( ورش العمــل والجلســات اإلعالميــة حــول مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا

كانــت أنــواع القســائم الثانيــة والثالثــة والرابعــة األكثــر شــيوًعا للبالغيــن هــي الواقــي الذكــري والُمزلقــات تليهــا اختبــارات فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ــة  ــتلزمات الطبي ــي المس ــن ه ــبة للمراهقي ــا بالنس ــر طلًب ــات األكث ــت الخدم ــارات الخاصــة. كان ــة )STI(/االختب ــياً واألدوي ــة جنس ــات المنقول )HIV(/اإلصاب

 .)STI( ًــيا ــة جنس ــات المنقول ــص المناعــة البشــرية )HIV(/اإلصاب ــروس نق ــارات في ــارات الخاصــة واختب والعالجــات متبوعــة باألدوية/االختب

تمــت مناقشــة الوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(/اإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs( والكشــف عنهــا فــي الوقــت المناســب مــع رجــال 
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 المنقولــة جنســياً )STI(. تــم تدريــب موظفــي منظمــة كيــر وشــركائها الفنييــن بشــكل 
كامــل علــى طــرق االستشــارة هــذه. كانــت أكثــر اإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs( شــيوًعا هــي الزهــري وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )HIV(، مــع 

 .Cو B والهربــس والتهــاب الكبــد الوبائــي )HPV( أقــل شــيوًعا لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري

تمكنــت النســاء وأفــراد مجتمــع مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة )LGBTIQ( الذيــن 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.

صورة 4: عدد قسائم الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة )SRHR( بها الصادرة، حسب العمر

ــى 4998 شــخص  ــة إل ــا )SRHR( والصحــة العاطفي ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــة حــول الصحــة الجنســية واإلنجابي ــن وســبع جلســات توعي ــم مائتي ــم تقدي ت
)1899 أنثــى؛ 3042 ذكــر؛ 57 مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة )LGBIQ(/غيــر الثنائييــن(. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تمــت معالجــة احتياجــات الصحــة النفســية لتطويــر قــدرات االســتجابة فــي مواجهــة “حــزن الهجــرة” وغيرهــا مــن المواقــف مثــل التمييــز وكراهيــة 

األجانــب لدعــم المواجهــة وتســهيل االندمــاج فــي اإلكــوادور. 

ــة “الصحــة الجنســية واإلنجابيــة المجانيــة واآلمنــة”، التــي وصلــت إلــى  طــّورت مؤسســة أالس دي كوليبــري )Alas de Colibri( فــي هــذا اإلطــار حمل
1064 شــخًصا. قدمــت الحملــة فحوصــات مــا قبــل الــوالدة، وفحــص اإلصابــات المنقولــة جنســياً )STI(، واستشــارات تنظيــم األســرة، بمــا فــي ذلــك وســائل 
منــع الحمــل لدعــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( فــي المجتمعــات المتضــررة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تطوير فعاليــات توعية 
لمســاعدة المهاجريــن والالجئيــن والمجتمــع المضيــف فــي منــع العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( والهجــرة القســرية واالتجــار بالبشــر وزيــادة 
الوعــي بالتنــوع بيــن الجنســين وحقــوق الطفــل. كمــا دعمــت منظمــة كيــر بالتنســيق مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA(، تطويــر المعلومــات 
والتعليــم ووســائل التواصــل بشــأن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( والعنــف المبنــي علــى القائــم االجتماعــي )GBV( )مثــل 
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ــة  ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــول الصح ــات ح ــة والكتيب ــات الورقي اللوح
ــاالت  ــي ح ــي )GBV( ف ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــع العن ــا )SRHR( ومن به
الطــوارئ(. تمــت إعــادة برمجــة األنشــطة الجماعيــة ليتــم تنفيذهــا افتراضًيــا وذلــك فــي 
مواجهــة تدابيــر العزلــة االجتماعيــة المفروضــة بســبب كوفيــد19-. طــورت منظمــة كير 
وشــركاؤها الخبــرة فــي إجــراء ورش عمــل افتراضيــة وفعاليــات توعيــة حــول الوقايــة 
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــي )GBV( والصح ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن م
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. أخيــًرا، طــورت وقدمــت منظمــة كيــر وشــركائها 

تدريبــات حــول شــهادة المركــز الصحــي الشــامل إلــى 73 مقــدم رعايــة صحيــة.

ــر  ــات غي ــاالت للمنظم ــة إدارة الح ــام إحال ــز نظ ــي تعزي ــي ف ــروع التعاون ــاهم المش س
الحكوميــة الدوليــة )INGOs( والمنظمــات الوطنيــة ومقدمــي الخدمــات الصحيــة العامــة 
ــع  ــاالت م ــيق لإلح ــات التنس ــى عملي ــاق عل ــم االتف ــال، ت ــبيل المث ــى س ــة. عل والخاص
ــانية  ــاعدة اإلنس ــات المس ــع منظم ــل م ــيق مماث ــدث تنس ــة )MOH(، وح وزارة الصح
األخــرى. عــزز البرنامــج العالقــات بيــن أعضــاء شــبكة اإلحالــة،12 إلنشــاء شــبكة تهدف 
إلــى تحســين الوصــول إلــى الخدمــات مــن خــالل القســائم. باإلضافــة إلــى ذلــك، عــزز 
ــات النظــام  ــى خدم ــب عل ــادة الطل ــن خــالل زي ــي م المشــروع النظــام الصحــي الوطن
الصحــي الوطنــي. حّســن البرنامــج تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن خــالل تدريــب مقدمــي 
ــى الحقــوق، وخدمــات الصحــة الجنســية  ــة القائمــة عل ــى الرعاي ــة عل الخدمــات الصحي
واإلنجابيــة األساســية )SRH(، وتوفيــر رعايــة عاليــة الجــودة والئقــة لمجموعــة مــن 
ــي  ــج المشــاركين ف ــن. دعــم البرنام ــوا مهمشــين ومحرومي ــا يكون ــا م المشــاركين غالًب
التنقــل فــي النظــام الصحــي وفــي تحديــد الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجــون إليهــا أثنــاء 
مشــاركة معلومــات اإلحالــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 

)SRHR( بهــا أثنــاء إدارة الحالــة. الحــظ موظفــو منظمــة كيــر أن البرنامــج زاد مــن خدمــات رعايــة الصحــة 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 لألفــراد وربطهــم مباشــرة باإلحــاالت عاليــة الجــودة.

العوامل المســاعدة

ــي لالســتجابة لالحتياجــات المحــددة للمجموعــات  ــن برنامــج شــامل حقيق ــرة لتمكي ــن المنظمــات ذات الخب ــة الشــراكة بي ــى أهمي ــذة عل ــوكاالت المنف أكــدت ال
المســتهدفة المتنوعــة. كان إنشــاء لجنــة صحيــة أمــًرا حاســًما لتصميــم نطــاق المشــروع، وتحديــد الخدمــات الرئيســية ومقدمــي الخدمــات لتشــمل وتقــدم رعايــة 
مخصصــة لألفــراد. باإلضافــة إلــى ذلــك، شــدد الموظفــون والزمــالء علــى أهميــة إدراج الالجئيــن والمهاجريــن واإلكوادورييــن فــي الفئــات المســتهدفة للحــد 
مــن كراهيــة األجانــب، وأهميــة تضميــن أفــراد مجتمــع مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيــرات جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية 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.

)JRS( والخدمة اليسوعية لالجئين ،)ADRA( وكالة األدفنتست للتنمية واإلغاثة ،)UNHCR( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،)IOM( المنظمة الدولية للهجرة  12
بابلو إتورالدي. )2020("دور صندوق النقد الدولي )IMF( في اآلثار المدمرة لكوفيد19- - حالة اإلكوادور."  13

التحديات
ــا فــي تشــرين األول )أكتوبــر( 2019 والــذي عطــل وأخــر جميــع  ــا وطنًي كان هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي أثــرت علــى البرنامــج. شــمل ذلــك إضراًب
االتفاقــات المؤسســية المطلوبــة للتنفيــذ. كمــا ثبــت أن اختيــار مقدمــي الرعايــة الصحيــة وتحديــد “دورة حيــاة” القســيمة كذلــك يمثــالن تحدًيــا. أدى تفشــي جائحــة 
كوفيــد19- إلــى تغييــر االســتراتيجيات إلــى حــٍد كبيــر وإعــادة توجيــه ميزانيــات المشــاريع لالســتجابة لكوفيــد19-. تــم تحديــث النظــم والعمليــات فــي ضــوء 
محدوديــة تنقــل الموظفيــن وأصبحــت القســائم إلكترونيــة، مــع تحــول المتابعــة إلــى المكالمــات الهاتفيــة. بــدأ الموظفــون أيًضــا العمــل عــن ُبعــد مثــل العديــد 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 أدى ذلــك إلــى مغــادرة آالف األطبــاء وغيرهــم مــن العامليــن الصحييــن ممــا تســبب فــي 

تحديــات هائلــة للرعايــة الصحيــة فــي اإلكــوادور13.

صورة 5: مواد إعالمية

https://www.brettonwoodsproject.org/2020/07/the-imfs-role-in-the-devastating-impacts-of-covid-19-the-case-of-ecuador/
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/07/the-imfs-role-in-the-devastating-impacts-of-covid-19-the-case-of-ecuador/
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الدروس المستفادة 
ــًدا. اعتبــرت المنظمــات ومقدمــو الخدمــات  ــة بهــا )SRHR( مفي ــوق المتعلق ــة والحق ــة لقســائم الصحــة الجنســية واإلنجابي يمكــن أن يكــون نهــج إدارة الحال
الصحيــة أن البرنامــج يتســم بالشــفافية والتعــاون بشــكل عــام. أظهــرت نتائــج البرنامــج إمكانيــة أكبــر لتأثيــر القســائم الصحيــة لــو كانــت جــزًءا مــن برنامــج 
 .)SRHR( إدارة الحالــة الــذي يتضمــن أيًضــا الدعــم القانونــي والنفســي واالجتماعــي ويوفــر معلومــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا

يمكــن لتضميــن كاًل مــن الســكان المضيفيــن والمهاجرين/الالجئيــن فــي المشــروع أن يكــون لــه آثــار تتجــاوز تلبيــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. كمــا شــملت معاييــر الضعــف فــي البرنامــج كاًل مــن الســكان المهاجريــن والالجئيــن واإلكوادورييــن المعرضيــن للخطــر. 
كمــا ســاهم ذلــك فــي الحــد مــن ممارســات التمييــز وكــره األجانــب واالمتثــال لمبــدأ العمــل دون ضــرر. ســمح النهــج للمنظمــات بالوصــول إلــى األشــخاص 

األكثــر ُعرضــة للخطــر.

ــن  ــات بي ــاء العالق ــي بن ــد ف ــس الجه ــذل نف ــت الحاجــة واضحــة لب ــة لنجــاح المشــروع. كان ــغ األهمي ــًرا بال ــددة أم ــى مســتويات متع ــات عل ــاء العالق ــد بن ويع
األطــراف المعنيــة فــي جميــع مواقــع البرامــج؛ وتــم التركيــز خــالل هــذا البرنامــج علــى المزيــد مــن الجهــود فــي بنــاء العالقــات علــى المســتوى الوطنــي بيــن 

 .)MOH( ــة ووزارة الصحــة منظمــة كيــر وشــركاء اإلحال

المرونــة والتحليــل الســياقي ضروريــان مــن أجــل مســاعدات النقــد والقســائم المناســبة )CVA( والفعالــة لبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 
بهــا )SRHR(. أصبحــت قســائم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( أكثــر صلــة وأكثــر طلًبــا فــي ســياق الجائحــة. ارتبــط الطلــب 
المتزايــد بزيــادة التحديــات فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، خاصــة للمهاجريــن الفنزويلييــن، بســبب انخفــاض فــرص كســب العيــش، وزيــادة االحتياجــات 
االقتصاديــة، ونظــام الرعايــة الصحيــة المزدحــم. تمكنــت منظمــة كيــر وشــركاؤها مــن التكيــف بســرعة مــع البرنامــج االفتراضــي للســماح باســتمرار البرنامــج 

خــالل هــذه الحالــة الصحيــة الطارئــة. 
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لخدمــات  قســائم  كولومبيــا:    3
واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 
 )SRHR( والحقــوق المتعلقــة بهــا

دراسة الحالة هذه مستمدة من نتائج تقرير أكبر عن »مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.« 

كولومبيا )بامبلونا، نورتي دي سانتاندير، بوكارامانغا، سانتاندير( المكان 

قسائم منع الحمل والرعاية قبل الوالدة )ANC(؛ التحويالت النقدية للمواصالت الصحــة  لقســائم  المتبعــة  والطريقــة  النتائــج 
بهــا  المتعلقــة  والحقــوق  واإلنجابيــة  الجنســية 

)SRHR (

كانون األول )ديسمبر( 2020 – تموز )يونيو( 2021 الجدول الزمني

المهاجــرون والالجئــون العابــرون أو المقيمــون فــي كولومبيــا، والعائــدون الكولومبيــون وغيرهــم 
مــن أفــراد المجتمــع المضيــف الُمعرضيــن للخطــر مــع التركيــز علــى النســاء والفتيــات ومجتمــع 
مثليــي الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســًيا وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة 

ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة

الجمهور المستهدف

)LGBTQI( واألنوثة المراقبة

حتــى 120 دوالر أمريكــي لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( و30 دوالر أمريكــي 
للمواصــالت

المبلغ المحول

)PDM( إدارة ما بعد التوزيع المراقبة

قسائم ورقية؛ شركة حواالت مالية آلية اإليصال

10,000 مشارك الوصول
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كانــت هنــاك تدفقــات هائلــة مــن المهاجريــن مــن فنزويــال إلــى كولومبيــا كنتيجــة لألزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية فــي فنزويــال. فــر أكثــر مــن 1.76 
مليــون فنزويلــي إلــى كولومبيــا منــذ أيــار )مايــو( 2020 حســب منصــة التنســيق المشــتركة بيــن الــوكاالت لالجئيــن والمهاجريــن	1 مــع اســتمرار الكثيريــن فــي 
الســير وعبــور الحــدود الجنوبيــة مــع اإلكــوادور الســائرون.15 وتفاقــم هــذا الوضــع بســبب انهيــار النظــام الصحــي الفنزويلــي، ممــا أدى إلــى وصــول العديــد 
مــن المهاجريــن والالجئيــن إلــى كولومبيــا مــع مجموعــة مــن احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( التــي لــم تتــم تلبيتهــا. 
تواجــه النســاء والفتيــات االســتغالل الجنســي، وينخــرط البعــض فــي المعامــالت الجنســية أثنــاء الهجــرة، ال ســيما علــى طــول المعابــر الحدوديــة وفــي المناطــق 
ــة وآليــات التكييــف وكراهيــة  ــد مــن المهاجريــن والالجئيــن الفنزويلييــن ألشــكال أخــرى مــن االســتغالل وســوء المعامل ــة الرئيســية. يتعــرض العدي الحضري
األجانــب وأشــكال مختلفــة مــن العنــف، ال ســيما العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(. إن وضــع أكثــر مــن %50 مــن الالجئيــن والمهاجريــن هــو 
غيــر قانونــي، وبالتالــي لديهــم وصــول محــدود أو معــدوم إلــى الخدمــات العامــة األساســية وســوق العمــل الرســمي. 16 أدت جائحــة كوفيــد19- لتفاقــم نقــاط 
الضعــف لــدى هــؤالء الســكان، حيــث أدى الحجــر الصحــي اإللزامــي للحكومــة الكولومبيــة وإغــالق الحــدود إلــى الحــد مــن الوصــول إلــى الخدمــات واألنشــطة 

الُمــدرة للدخــل مــع زيــادة مخاطــر الحمايــة.

  
 أدت جائحــة كوفيــد19- لتفاقــم نقــاط الضعــف لــدى هــؤالء الســكان، حيــث أدى الحجــر الصحــي اإللزامــي للحكومــة الكولومبيــة وإغــالق الحــدود 

إلــى الحــد مــن الوصــول إلــى الخدمــات واألنشــطة الُمــدرة للدخــل مــع زيــادة مخاطــر الحمايــة.

بــدأت منظمــة كيــر كولومبيــا عملياتهــا المباشــرة فــي البــالد عــام 2019، مــع التركيــز بشــكل أساســي علــى احتياجــات الالجئيــن والمهاجريــن الفنزويلييــن فــي 
ــم بوكارامانغــا، وســانتاندير. كانــت مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( مــن الطرائــق األساســية لمنظمــة كيــر كولومبيــا،  بامبلونــا ونــورت دي ســانتاندير، ُث
ال ســيما فيمــا يتعلــق بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( ومســلتزمات الحمايــة. أدت طبيعــة الســكان المتنقليــن، مثــل األشــخاص 
 ،)SRHR( المســتهدفين فــي البرنامــج، باإلضافــة للمســتويات العاليــة مــن احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا والتــي لــم تتــم تلبيتهــا

.)SRHR( إلــى بيئــة تشــغيل فريــدة لتدخــل القســائم لدعــم برنامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا

ــت  ــك نظــًرا لتوقي ــج وذل ــة مســتخدم القســائم أو النتائ ــة عــن تجرب ــات جوهري ــع بيان ــن جم ــط. ال يمك ــج فق ــم البرنام ــى تصمي ــذه عل ــة ه ــز دراســة الحال ترك
ــة.  المراجع

تصميم البرنامج
حصلــت منظمــة كيــر كولومبيــا علــى دعــم مــن مجموعــة متنوعــة مــن المانحيــن، بمــا فــي ذلــك مؤسســة تشــب )Chubb(، لدعــم الوصــول إلــى تنظيــم 
األســرة والرعايــة بعــد اإلجهــاض )SAFPAC( وهــي جهــة مانحــة مجهولــة، وشــركة أبــوت )Abbott(، وقســم الحمايــة المدنيــة وعمليــات 
ــى  ــاريع إل ــذه المش ــن ه ــب كل م ــدف جوان ــج. ته ــذا البرنام ــتلزمات ه ــر مس ــي )ECHO(، لتوفي ــاد األوروب ــي االتح ــانية ف ــاعدة اإلنس المس
معالجــة العوائــق التــي تعتــرض خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( للمهاجريــن والالجئيــن، وخاصــة أولئــك الذيــن لديهــم احتياجــات 

ضروريــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة للســائرين، وكذلــك األفــراد المعرضيــن للخطــر فــي المجتمعــات المضيفــة.

تحديد االحتياجات

ــي 201917 و 2020  ــوع االجتماع ــريع للن ــر س ــل كي ــك تحلي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــة لالحتياج ــالت مختلف ــات وتحلي ــالل تقييم ــن خ ــج م ــم البرنام ــم تصمي ت
)RGAs(18 تحليــل دعــم األســرة19 لالحتياجــات التــي لــم تتــم تلبيتهــا مــن حقــوق الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( لمجتمعــات 
ــا  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــج الصحــة الجنســية واإلنجابي ــددة األغــراض )MPC(، وبرام ــة متع ــالت النقدي ــة أخــرى للتحوي ــج تجريبي ــن برام ــن م المهاجري
)SRHR( وتوجيهــات مجموعــة العمــل الوطنيــة الكولومبيــة لمســاعدات النقــد والقســائم )CVA(. كانــت المشــاورات مــع المهاجريــن، بنــاًء علــى برنامــج 

https://news.un.org/en/story/2021/02/1084202
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
https://reliefweb.int/report/colombia/care-rapid-gender-analysis-latin-america-caribbean-venezuelan-migrants-refugees
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القيــادة النســائية فــي حــاالت الطــوارئ التابــع لمنظمــة كيــر كولومبيــا، حاســمة لتحديــد الفجــوات العامــة الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( للمهاجريــن الفنزويلييــن فــي كولومبيــا. تــم تطبيــق هــذه التحليــالت علــى الفــور علــى مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( المخطــط 

لهــا لبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( التــي تــم إطالقهــا فــي كانــون األول )ديســمبر( 2020.

ســعت منظمــة كيــر كولومبيــا لتحديــد الجهــات الصحيــة الحكوميــة المحليــة التــي تتعــاون معهــا لتحســين الوصــول إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR( وذلــك نظــًرا اللتزامــات منظمــة كيــر بالتوطيــن وتعزيــز النظــم الصحيــة. لكــن، العمليــة كانــت محفوفــة بالتحديــات بســبب:

التوفــر المحــدود لمقدمــي الخدمــات الصحيــة الذيــن يقدمــون خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( فــي المواقــع  	
المســتهدفة والمناطــق الريفيــة المحيطــة، وخاصــة فــي الممــرات اإلنســانية؛ 20

واجــه العديــد مــن األفــراد الذيــن يحملــون وثائــق قانونيــة، والقادريــن علــى الوصــول إلــى الخدمــات فــي عــدد قليــل مــن عيــادات الصحــة العامــة  	
المعتمــدة مــع خدمــات مجانيــة فقــط، مواقــف ُمعاديــة لألجانــب مــن مقدمــي الخدمــة. يتجنــب "المهاجــرون غيــر الشــرعيون"، الذيــن ال يملكــون 
وثائــق قانونيــة، البحــث عــن الخدمــات ألســباب متنوعــة، منهــا الخــوف مــن الترحيــل، ونقــص تغطيــة التأميــن، والمواقــف الســلبية لمقدمــي الخدمــة، 

بمــا فــي ذلــك كراهيــة األجانــب؛ و

ــة  	 ــم خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــي تقدي ــى االســتمرار ف ــا عل ــي بامبلون ــام ف ــل المستشــفى الع ــق الصحــة العامــة مث ــدرة مراف أدى عــدم ق
.)SRH( ــة ــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــر خدم ــن توف ــى الحــد م ــد19-، إل ــا بســبب جائحــة كوفي )SRH( نتيجــة ازدحامه

تعاونــت منظمــة كيــر كولومبيــا مــع مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة مــن خــالل ســبع مجموعــات عمــل إلنشــاء وتعزيــز أربعــة مســارات إحالــة لتســهيل 
الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( ذات الجــودة - ال ســيما الرعايــة الســابقة للــوالدة، واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs(، وتنظيــم 
ــدة  ــب عم ــت مكات ــم تحديدهــا للوصــول. كان ــي ت ــق الت ــى العوائ ــاًء عل ــك بن ــع المشــروع وذل ــي مواق األســرة، واإلدارة الســريرية لالغتصــاب )CMR( - ف
بامبلونــا وكوكوتــا فــي نورتــي دي ســانتاندير والمنظمــات الصحيــة مــن بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية21. ســاعدت هــذه المشــاورات فــي تحديــد المســتلزمات 
والخدمــات المحتملــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( فــي المناطــق المســتهدفة وســاهمت فــي المســتوى األول لتحليــل الســوق للتدخــل. ثــم أطلقــت منظمــة 

كيــر كولومبيــا عمليــة الدعــوات لتحديــد مقدمــي الخدمــات.

اختــارت منظمــة كيــر كولومبيــا CEDMI فــي بامبلونــا وبروفاميليــا فــي بوكارامانغــا كمقدمــي خدمــات ســريرية للبرنامــج وذلــك بنــاًء علــى القــدرات وتماشــياً 
ــوق  ــة والحق ــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة لتلبي ــة الصحــة المحلي ــر شــراكة مــع مديري ــي البرنامــج. طــورت منظمــة كي مــع نمــوذج الشــراكة ف
المتعلقــة بهــا )SRHR( للفئــات الســكانية األكثــر هشاشــة مــن خــالل النهــج القائمــة علــى الحقــوق وذلــك اســتناًدا إلــى اللوائــح الحاليــة فــي كولومبيــا. تــم تقديــم 
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( فــي مراكــز تقديــم الخدمــة الثابتــة - مرفقــان صحيــان ثابتــان فــي بامبلونــا وواحــد فــي بوكارامانغــا( أو مــن 

خــالل المراكــز المتنقلــة. 

المناطق التي يسمح للمهاجرين بالمرور فيها.  20
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)UNFPA( والشبكة اإلنسانية المدنية

قيم النقل واآلليات

ُصمــم تدخــل قســيمة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا)SRHR(  لتســهيل الحصــول علــى الرعايــة فــي الوقــت المناســب لألفــراد الضعفــاء 
الذيــن يفتقــرون إلــى الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة المنقــذة للحيــاة )SRH(، ُمسترشــدين بالدليــل الميدانــي المشــترك بيــن الــوكاالت 
ــل  ــى تحلي ــاًء عل ــات بن ــن المســتلزمات والخدم ــى قســائم لمجموعــة م ــن للمشــاركين الحصــول عل ــات )IAFM(. يمك ــي حــاالت األزم ــة ف للصحــة اإلنجابي

االحتياجــات بمــا فــي ذلــك:

الرعاية والمتابعة ما قبل الوالدة؛  	

الرعاية والمتابعة ما بعد الوالدة؛ 	

تنظيــم األســرة، وتقديــم المشــورة بشــأن وســائل منــع الحمــل بمــا يتماشــى مــع معاييــر األهليــة لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO( وتوفيــر وســائل  	
منــع الحمــل، بمــا فــي ذلــك إدخــال وإزالــة اللولــب )IUDs( )األجهــزة داخــل الرحــم( والغرســات؛

الكشف عن اإلصابات المنقولة جنسياً )STIs( وتشخيصها وعالجها ومتابعتها؛ 	

االستشارات الطبية العامة األخرى بما في ذلك اختبار الحمل؛ 	

اإلدارة السريرية لالغتصاب )CMR( واإلحاالت لخدمات أخرى للناجين من العنف الجنسي)GBV( ؛ و 	
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وصفات األدوية طبقاً لقائمة األدوية المصرح بها من قبل منظمة كير.  	

ــد مــن  ــة، جمــع العدي ــادة البرمجــة مــن خــالل إطــار عمــل للمراقب ــر إجــراءات التشــغيل القياســية إلدارة البرنامــج )SOPs(. تمــت قي صممــت منظمــة كي
ــا  ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابي ــة لبرنامــج مســاعدات النق ــج والعملي ــج والنوات ــاع مؤشــرات النتائ المشــاريع واتب

.)SRHR(

تــم اختيــار القســائم الورقيــة كطريقــة وآليــة لإليصــال إلمكانيــة منظمــة كيــر أن تؤمــن خدمــة عاليــة الجــودة وبســبب االتفاقــات )مثــل األســعار وعــدد األشــخاص 
الحاضريــن والقادريــن علــى الخدمــة(. تــم تحديــد قيمــة النقــل للقســائم مــن خــالل تقييــم الســوق لتكاليــف المســتلزمات والخدمــات مــن قبــل مقدمــي الخدمــات مــن 
القطــاع الخــاص. يختلــف مبلــغ القســيمة حســب الخدمــة واعتمــاًدا علــى الشــريك. كانــت قيــم القســائم العاديــة 100 دوالر أمريكــي للفحوصــات الســابقة للــوالدة 
)لزيارتيــن أثنــاء الحمــل بمــا فــي ذلــك االختبــارات ذات الصلــة(، و 60 دوالر أمريكــي لتشــخيص وعــالج اإلصابــات المنقولــة جنســياً )STIs(، و 89 دوالر 
أمريكــي للغــرس تحــت الجلــد، و 25 دوالر أمريكــي للولــب الرحمــي )IUDs(. يمكــن للمشــاركين فــي البرنامــج الحصــول علــى قســيمتين كحــد أقصــى حســب 
الخدمــات المطلوبــة )علــى ســبيل المثــال، فحوصــات مــا قبــل الــوالدة(. باإلضافــة لذلــك، نظــًرا ألن الحكومــة الكولومبيــة تقــدم خدمــات التوصيــل المجانيــة بمــا 
فــي ذلــك رعايــة التوليــد فــي حــاالت الطــوارئ ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة لمضاعفــات الحمــل، ســاندت منظمــة كيــر النقــل واإلحــاالت لتســهيل الوصــول 

إلــى هــذه الخدمــات فــي مرافــق الصحــة العامــة.

يمكــن للمشــاركين التأهــل للحصــول علــى التحويــالت النقديــة للنقــل إلــى الخدمــات الصحيــة داخــل بامبلونــا إلــى بوكارامانغــا واألجــزاء الريفيــة مــن بامبلونــا 
إلــى مدينــة بامبلونــا، بقيمــة تصــل إلــى 30 دوالر أمريكــي. تــم إجــراء هــذه التحويــالت مــن خــالل  Efecty شــركة تحويــل األمــوال. يمكــن للمشــاركين 
الذيــن يملكــون بطاقــة هويــة )ID( تفــي بمتطلبــات “اعــرف عميلــك” فــي كولومبيــا، اســتخدام هويتهــم الســتالم األمــوال. برمــت منظمــة كيــر اتفاقيــة مــع مقــدم 
الخدمــات الماليــة )FSP( حيــث ســيتم توفيــر رمــز فريــد للمشــارك ويمكــن اســتخدامه بــدالً مــن الهويــة الســتالم المبالــغ وذلــك بالنســبة للمشــاركين الذيــن 
يفتقــرون لبطاقــة هويــة صالحــة )ID(. عــالوة علــى ذلــك، يمكــن للمشــاركين أيضــاً التأهــل للحصــول علــى دعــم آخــر مــن منظمــة كيــر والشــركاء )مثــل 

التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض )MPC(، تقديــم الخدمــة( بنــاًء علــى التقييــم الــذي قامــت بــه منظمــة كيــر وشــركائها.

]]missing footnote[[  22
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المشاركين المستهدفين

قــادت ممرضــات منظمــة كيــر ونقــاط االتصــال المجتمعيــة المدربــة مــن قبــل منظمــة كيــر تحديــد المشــاركين فــي المشــروع وتحديــد أولوياتهــم. اســتفادت 
ــة  ــات الثقافي ــع، والجمعي ــادة المجتم ــات، وق ــاء والمراهق ــات النس ــع مجموع ــة م ــا الحالي ــن برامجه ــائم م ــة والقس ــة اإلحال ــاء أنظم ــرد إنش ــر بمج ــة كي منظم
ــن  ــرة وم ــات الجنســية المغاي ــًيا وذوي التوجه ــن جنس ــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيري ــي الجن ــانية، وشــبكات مثلي والشــعبية، والمجموعــات اإلنس
يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، والشــركاء المحلييــن لزيــادة الوعــي بتوافــر الخدمــة مــن خــالل حمــالت التوعيــة واإلذاعــة ورســائل وســائل 
التواصــل االجتماعــي، والتعــاون مــع الحكومــات المحليــة، واألهــم مــن ذلــك، مــن خــالل نقــاط االتصــال المجتمعيــة والموظفيــن المدربيــن مــن قبــل منظمــة 

كيــر. شــملت مجموعــات األولويــة للحصــول علــى الدعــم:

ــن«، دون  	 ــر النظاميي ــن »غي ــة المهاجري ــوء وخاص ــي اللج ــن 2223، وطالب ــائرين، والمتنقلي ــم الس ــن فيه ــون بم ــن الفنزويلي ــن والالجئي المهاجري
ــن صحــي؛  ــى تأمي الحصــول عل

العائدين الكولومبيين واألفراد المستضعفين في المجتمعات المضيفة؛ و 	

ــس ومزدوجــي التوجــه  	 ــي الجن ــات ومجتمعــات مثلي ــى النســاء والفتي ــز عل ــد19-، مــع التركي ــروس كوفي ــر متناســب بفي ــر الســكان بشــكل غي تأث
.)LGBTQI( ــة ــورة واألنوث ــن الذك ــون بي ــن يجمع ــرة وم ــية المغاي ــات الجنس ــًيا وذوي التوجه ــن جنس ــي والمتغيري الجنس

الرقابة

ــة قامــوا بعمــل مســح لالحتياجــات  ــة الصحي ــى خدمــات محــددة، إال أن مقدمــي الرعاي ــة للحصــول عل ــادات الصحي ــى العي ــة المشــاركين إل بالرغــم مــن إحال
اإلضافيــة وإحالتهــم إلــى خدمــات أخــرى عنــد اللــزوم. تــم التواصــل مــع حوالــي %10 بعــد حصــول المشــاركين علــى الرعايــة حيــث تــم اختيارهــم عشــوائًيا 
ــم الجــودة،  ــع )PDM( بتقيي ــد التوزي ــا بع ــة م ــن تســليم القســيمة. قامــت مراقب ــد أســبوعين م ــف بع ــر الهات ــع PDMs عب ــد التوزي ــا بع ــة م بوحــدات مراقب
والتوقيــت المناســب، والمالءمــة، والوصــول، مــن خــالل مســح إلكترونــي لمجموعــة أدوات Kobo، عــادة مــا يتــم إجــراؤه عبــر الهاتــف فــوًرا بعــد الرعايــة 

ومــرة أخــرى بعــد أســبوعين إلــى شــهر واحــد مــن تقديــم الخدمــات.

https://efecty.com.co/web/
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العوامل المساعدة

هذه هي المالجئ حيث يمكن للمهاجرين السكن فيها.  24

باإلضافــة إلــى ذلــك، مكنــت الخبــرة الداخليــة لمنظمــة كيــر كولومبيــا كٍل مــن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( ومســاعدات النقــد 
والقســائم )CVA( مــن اســتجابة قويــة ومتكاملــة علــى الرغــم مــن كونــه مكتبــاً وطنيــاً جديــًدا نســبًيا لمنظمــة كيــر. كمــا اســتفادت البرامــج المتكاملــة المتعلقــة 
بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(/مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( كذلــك مــن البرامــج الجاريــة األخــرى التــي شــددت بقــوة 
ــن  ــراد المحتاجي ــد األف ــة األخــرى( ويســرت تحدي ــدة فــي حــاالت الطــوارئ وبرامــج الحماي ــل مشــروع المــرأة الرائ ــوع االجتماعــي واإلدمــاج )مث ــى الن عل

لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( واســتهدافهم ومرافقتهــم. 

كانــت مشــاركة المجتمــع أمــًرا بالــغ األهميــة فــي تصميــم البرنامــج، وخاصــة لتحديــد أولويــات االحتياجــات، وتطويــر اســتراتيجيات التواصــل، وتحديــد الحاجــة 
الملحــة لتدريــب قــادة المجتمــع كنقــاط محوريــة بشــأن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. كان التعــاون القــوي عبــر المؤسســات 
الحكوميــة بمــا فــي ذلــك مكاتــب رؤســاء البلديــات ووزيــر الصحــة وأمنــاء البلديــات والجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي شــبكات الصحــة واإلنســانية والمجتمــع 
المدنــي أمــًرا حاســًما إليجــاد طــرق قابلــة للتطبيــق لتعزيــز الوصــول إلــى الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( والخدمــات 
التكميليــة. ربطــت منظمــة كيــر كولومبيــا المشــاركين فــي مشــروع “قيــادة النســاء فــي حــاالت الطــوارئ” بهــذا التدخــل، حيــث يمكــن للنســاء أن يعملــن كنقــاط 

اتصــال فــي مجتمعاتهــن لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( مــن خــالل منظمــة كيــر وشــركائها. 

التحديات 
ــع  ــة شــخصية م ــراء متابع ــى إج ــق عل ــدرة الفري ــن ق ــالت م ــذه التعدي ــت ه ــي المشــروع. قلل ــمة ف ــالت حاس ــام بتعدي ــد19- القي ــروس كوفي ــر تفشــي في أجب
المشــاركين. تســببت نــدرة مقدمــي الخدمــات المذكــورة أعــاله فــي تأخيــرات إضافيــة. تفاقــم العــداء وكراهيــة األجانــب لبعــض الســلطات والمجتمعــات المضيفــة 
تجــاه المهاجريــن والالجئيــن خــالل أزمــة كوفيــد19-. عــالوة علــى ذلــك، تفاقمــت تحديــات اســتهداف الســكان المســتهدفين والوصــول إليهــم بســبب مخــاوف 

مــن الترحيــل أو المزيــد مــن الوصــم بالعــار أو التمييــز بســبب تدابيــر الحجــر الصحــي.

الدروس المستفادة 
ــة بهــا  ــوق المتعلق ــة والحق ــات األزمــات عندمــا تكــون احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة حاســمة فــي أوق يمكــن أن تكــون القســائم والخدمــات التكميلي
)SRHR( فــي خارجــة عــن األولويــات. كان البرنامــج فــي المرحلــة األولــى فقــط مــن التنفيــذ خــالل وقــت الدراســة؛ لذلــك فــإن الــدروس تتحــدث فقــط عــن 
التخطيــط والتصميــم. أدى كوفيــد19- إلــى مزيــد مــن القيــود علــى الوصــول إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، فقــد مكنــت 
القســائم مــن الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( التــي يصعــب الوصــول إليهــا والتــي غالًبــا مــا تكــون غيــر أولويــة، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات منــع الحمــل واإلصابــات المنقولــة جنســياً )STI(. كان الطلــب فــي أماكــن مثــل ألبيــرج24 وبامبلونــا والســائرون مرتفًعــا جــًدا لدرجــة أنــه شــجع شــريك 
منظمــة كيــر فــي بوكارامانغــا لبــدء تقديــم الخدمــة فــي بامبلونــا أيًضــا. هــذا مهــم بشــكل خــاص للمهاجريــن غيــر الشــرعيين الذيــن يمثــل وضعهــم القانونــي 
عقبــة رئيســية فــي الوصــول. عــالوة علــى ذلــك، فــإن معالجــة مواقــف مقدمــي الخدمــة، بمــا فــي ذلــك كــره األجانــب، تجــاه هــذه المجموعــات هــو جانــب 

تكميلــي حاســم لهــذا البرنامــج.

ــة مــن الخدمــات، وليــس فقــط خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، مــع  يتماشــى توفيــر الوصــول إلــى مجموعــة كامل
النهــج القائــم علــى الحقــوق. أحــد األشــياء الهامــة أنــه علــى الرغــم مــن تقديــم القســائم الورقيــة لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( المحــددة، إال 
أن تصميــم برنامــج منظمــة كيــر ضمــن لألفــراد الذيــن وصلــوا إلــى المرافــق أنــه تــم فحصهــم أوالً للتأكــد وإحالتهــم إلــى الخدمــات األخــرى ذات الصلــة، ممــا 
ســهل الوصــول إلــى مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات. علــى الرغــم مــن أن هــذا كان أكثــر تعقيــًدا بالنســبة لـــمنظمة كيــر ومقدمــي الخدمــات الصحيــة، إال أنــه 
كان مفيــًدا فــي ضمــان اتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH(، ممــا يســمح بالوصــول إلــى مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات 

وفًقــا لرغبــات المشــاركين.
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النقديــة  التحويــالت  لبنــان:    4
واإلنجابيــة  الجنســية  للصحــة 
 )SRHR( والحقــوق المتعلقــة بهــا

ضمــن برنامــج الحمايــة
دراسة الحالة هذه مستمدة من نتائج تقرير أكبر عن »مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.« 

لبنان )بيروت( المكان 

 )SRH( خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية )UCTs( التحويالت النقدية غير المشروطة الطريقــة ونتيجــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
)SRHR( والحقــوق المتعلقــة بهــا

أيلول )سبتمبر( – كانون األول )ديسمبر( 2020 الجدول الزمني

)SRH( النساء اللواتي أعلّن عن حاجتهن لمستلزمات وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الجمهور المستهدف

مرة واحدة، 103 دوالر المبلغ المحول

)PDM( مراقبة ما بعد التوزيع المراقبة

نقد في ظرف آليات اإليصال

152 امرأة الوصول
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وقــع انفجــار فــي مرفــأ بيــروت فــي 	 آب )أغســطس( 2020 وخلــف مئــات القتلــى وآالف الجرحــى وألحــق أضــراًرا بالعديــد مــن األحيــاء - بمــا فــي ذلــك 
ــكان  ــى الس ــار إل ــية لالنفج ــة والنفس ــة واالجتماعي ــائر االقتصادي ــة الخس ــت إضاف ــف شــخص.25 تم ــريد 300 أل ــع تش ــكنية - م ــي الس ــفيات والمبان المستش
الُمنهكيــن بالفعــل ويعانــون مــن أزمــة اقتصاديــة وتأثيــرات كوفيــد19-. أفــاد الصليــب األحمــر اللبنانــي فــي دراســة مــا بعــد االنفجــار أنــه26، هنــاك حوالــي 
ــأن هنــاك %40 بحاجــة لخدمــات صحــة األم  ــوا حوامــل أو مرضعــات، وب %5 مــن المســتجيبين الذيــن شــملهم االســتطالع لديهــم أفــراًدا مــن األســرة كان
والطفــل )MCH( مــن بيــن تلــك األســر. حــدد تقريــر لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان )UNFPA( انخفاًضــا فــي توافــر خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

)SRH( بســبب تدميــر المرافــق أو تضررهــا فــي االنفجــار.27

أجــرى فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت المعنــي بالعنــف الجنســي والعنــف المتعلــق بالنــوع االجتماعــي )SGBV( قبــل االنفجــار تقييًمــا مــع 562 امــرأة 
وفتــاة فــي جميــع أنحــاء البــالد حــول تأثيــر العنــف الجنســي والعنــف المتعلــق بالنــوع االجتماعــي )SGBV( منــذ بدايــة كوفيــد19-. وجــد هــذا التقييــم أن 51% 
مــن المســتجيبين شــعروا بأمــان أقــل فــي مجتمعاتهــم وأفــاد %30 فقــط بالحصــول علــى الخدمــات الصحيــة.28 أفــاد ســبع وســتون بالمائــة مــن المســتجيبين 

أن العائــق الرئيســي أمــام الوصــول إلــى الخدمــات هــو نقــص المــال.29 

تصميم البرنامج
ــة  ــات الصح ــى خدم ــول إل ــادة الوص ــار، بزي ــد االنفج ــان، بع ــر لبن ــة كي ــت منظم أوص
الخدمــات  حــول  المعلومــات  توفيــر  مــع  والمراهقيــن،  للنســاء  واإلنجابيــة  الجنســية 
المتاحــة. 30 31 حــددت منظمــة كيــر لبنــان الفرصــة الســتخدام التحويــالت النقديــة غيــر 
المشــروطة )UCTs( لتمكيــن الوصــول بشــكل أفضــل إلــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وذلــك اعتراًفــا بالمخاطــر المتزايــدة للعنــف القائــم علــى 
ــات  ــى خدم ــي تحــول دون الوصــول إل ــق الت ــادة العوائ ــوع االجتماعــي )GBV( وزي الن
ــد19- المتفاقمــة بســبب االنفجــار. ــة بكوفي ــة )SRH( المتعلق الصحــة الجنســية واإلنجابي

تحديــد االحتياجــات

منظمــة كيــر لبنــان هــي عضــو نشــط فــي مجموعــة العمــل المعنيــة بالعنــف القائــم علــى 
النــوع االجتماعــي )GBV( وتنســق بشــكل وثيــق مــع مجموعــة الصحــة. أدركــت 
المنظمــة غيــر الحكوميــة أن غالبيــة الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الحمايــة تركــز علــى إدارة 
ــة  ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــل خدم ــي تكام ــاك فجــوة ف ــت هن ــن كان الحــاالت، ولك
)SRH(. بــدا الوصــول إلــى هــذه الخدمــات صعًبــا بشــكل خــاص نظــًرا للعوائــق الماليــة 
ــذه  ــتجابة له ــي اس ــج تجريب ــان برنام ــر لبن ــة كي ــار. طــورت منظم ــد االنفج ــدة بع المتزاي
 Sall(”الفجــوة وهــو لتقديــم تحويــالت نقديــة لمــرة واحــدة بدعــم مــن “مؤسســة عائلــة ســال
Family Foundation(  لتلبيــة االحتياجــات الفوريــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( بيــن 152 امــرأة فــي بيــروت فــي فتــرة مــا بعــد االنفجــار. 

عمــل فريــق منظمــة كيــر لبنــان باإلضافــة إلــى التحليــل المذكــور أعــاله علــى تطبيــق معاييــر الحــد األدنــى مــن التعافــي االقتصــادي )MERS( كـــأداة معياريــة 
لضمــان أخــذ االســتجابة فــي االعتبــار لنهــج الســوق الشــامل فــي األزمــات بســبب طبيعــة األزمــة اإلنســانية الناشــئة عــن االنفجــار. شــملت الخطــوات األخــرى 
ــية  ــتقاللية الصحــة الجنس ــى اس ــة عل ــات قليل ــز منظم ــت ترك ــي المناطــق المتضــررة. كان ــات ف ــتلزمات والخدم ــف المس ــاً موجــزاً للســوق حــول تكالي تقييم
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، علــى نحــٍو أوضــح كانــت جــزًءا مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( أو برامــج الحمايــة. 
وكنتيجــة لذلــك، كان علــى منظمــة كيــر إجــراء تقييمــات أوليــة. تــم اســتخدام إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( التــي تــم تبنيهــا حديثــاً للتدخــل وشــمل 

بيانات المشروع الرئيسية:

الحاالت التي تم تقييمها 327  	

وصل 152 امرأة  	

%62 منهن تعيل أسرهن 	

	  2% ســوريون،   31% لبنانيــون،   66%
إثيوبيــون  1% فلســطينيون، 

الفئــات العمريــة: %3 أقــل مــن 18 ســنة،  	
%36 تتــراوح أعمارهــم بيــن 39-19 ســنة، 
 ،40-59 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح   39%

%22 60 ســنة فأكثــر

تلقــت كل مشــاركة 400,000 ليــرة لبنانيــة )103 دوالر أمريكــي(32. تــم اختيــار قيمــة التحويــل بنــاًء علــى معاييــر الممارســة مــن قبــل مجموعــة 
العمــل المعنيــة بالعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )SGBV(. اعتبــر فريــق كيــر أيًضــا حقيقــة أن متوســط تكلفــة استشــارة 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( كان 100,000 ليــرة لبنانيــة. تــم تحديــد معــدل التحويــل علــى افتــراض أن 
ــل، واستشــارات المتابعــة أو المســتلزمات مــع أخــذ هــذه المعلومــات فــي  ــى استشــارة واحــدة، وأمــوال للنق ــل إل ــى األق ــاج عل ــد تحت ــة ق المتلقي

االعتبــار. 

تــم اختيــار التحويــالت النقديــة المباشــرة مــن خــالل النقــد فــي الصنــدوق كطريقــة وآليــة. تــم ذلــك لضمــان إدمــاج المشــاركات اللواتــي ال يملكــن حســابات 
مصرفيــة ولتجنــب االعتمــاد علــى ســاعات العمــل المصرفيــة المحــدودة أثنــاء عمليــات اإلغــالق بســبب كوفيــد19-. تــم اســتخدام آليتــي إيصــال للتحويــالت 

النقديــة: 

في الموقع، في المراكز المجتمعية )مراكز التنمية االجتماعية التابعة لهيئة كير ومراكز الشريك أبعاد( 	

التوزيع من الباب إلى الباب لألفراد األكثر هشاشة الغير القادرين على الوصول إلى موقع التوزيع 	
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إطار مراقبة البرنامج لالستجابة لالنفجار بما في ذلك هذا البرنامج.

كان سعر الصرف 1 دوالر أمريكي: 3900 ليرة لبنانية  32

المشاركين المستهدفين

تمــت إحالــة المشــاركين مــن عــدة برامــج لمنظمــة كيــر لبنــان. جــاءت اإلحــاالت بشــكل أساســي مــن خــالل خــط المســاعدة الخــاص بـــمنظمة كيــر، والمنظمــات 
الشــريكة األخــرى فــي البلــد، والتواصــل الشــفهي. تــم وضــع رقــم خــط المســاعدة علــى فيســبوك وســاعد العاملــون االجتماعيــون فــي كيــر أيًضــا علــى نشــر 

المعلومــات حــول كيفيــة تلقــي المســاعدة. 

أجــرى التقييــم األساســي تحليــل نقــاط الضعــف لـــ327 مشــاركة محتملــة، باســتخدام معاييــر التســجيل الموضحــة أدنــاه. تراوحــت النتائــج بين 5 و24، بمتوســط 
13. اســتناًدا إلــى النقــاش مــع أعضــاء الفريــق، ومــع مراعــاة معــّدل درجــة العينــة، ُيعتبــر أي مســتفيد بدرجــة 12 أو أعلــى مؤهــالً للتحويــل النقــدي. تــم اختيــار 

مجموعــة من 152 مشــاركة. 

قيم النقل واآلليات

تلقــت كل مشــاركة 400,000 ليــرة لبنانيــة )103 دوالر أمريكــي(32. تــم اختيــار قيمــة التحويــل بنــاًء علــى معاييــر الممارســة مــن قبــل مجموعــة 
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الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( كان 100,000 ليــرة لبنانيــة. تــم تحديــد معــدل التحويــل علــى افتــراض أن 
ــل، واستشــارات المتابعــة أو المســتلزمات مــع أخــذ هــذه المعلومــات فــي  ــى استشــارة واحــدة، وأمــوال للنق ــل إل ــى األق ــاج عل ــد تحت ــة ق المتلقي

االعتبــار. 

تــم اختيــار التحويــالت النقديــة المباشــرة مــن خــالل النقــد فــي الصنــدوق كطريقــة وآليــة. تــم ذلــك لضمــان إدمــاج المشــاركات اللواتــي ال يملكــن حســابات 
مصرفيــة ولتجنــب االعتمــاد علــى ســاعات العمــل المصرفيــة المحــدودة أثنــاء عمليــات اإلغــالق بســبب كوفيــد19-. تــم اســتخدام آليتــي إيصــال للتحويــالت 

النقديــة: 

في الموقع، في المراكز المجتمعية )مراكز التنمية االجتماعية التابعة لهيئة كير ومراكز الشريك أبعاد( 	
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معايير وضع الدرجات:

العمر أكثر من 40 أو أقل من 18 )نقطتان(، إن كان 40 و18 )نقطة واحدة(  	

رب األسرة )	 نقاط(  	

النساء الحوامل أو المرضعات )	 نقاط(  	

في خطر/التعرض لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي )GBV( المرتفع )	 نقاط(، متوسط )نقطة واحدة(، منخفض )0 نقطة(  	

	 /)HIV( واختبــار وعــالج فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ،)CMR( تحتــاج المشــاركة إلــى المــال مــن أجــل اإلدارة الســريرية لالغتصــاب
اإلصابــات المنقولــة جنســًيا )STI(، والخدمــات المتعلقــة بالــوالدة النظيفــة واآلمنــة، والرعايــة قبــل الــوالدة أو بعدهــا، والرعايــة الصحيــة 

لألطفــال، واالستشــارة الطبيــة والخدمــات المتعلقــة بطــب األمــراض النســائية )	 نقــاط( 

تكلفــة الخدمــة )ال أعــرف )نقطــة واحــدة(، أقــل مــن 100,000 ليــرة لبنانيــة )نقطــة واحــدة(، 200,000-100,000 ليــرة لبنانيــة  	
ــة )5  ــرة لبناني ــر مــن 401,000 لي ــاط(، أكث ــاط(، 400,000-301,000 )	 نق ــة )3 نق ــرة لبناني ــان(، 300,000-201,000 لي )نقطت

ــاط((  نق

أية مخاوف تتعلق بالسالمة أو حواجز مادية للوصول إلى الخدمات )نقطتان(  	

ــا أمــام الوصــول إلــى خدمــات  	 ُيشــرف الرجــال فــي األســرة علــى النفقــات الطبيــة و/أو ُتشــكل أعــراف النــوع االجتماعي/االجتماعيــة عائًق
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( )نقطــة واحــدة( 
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قامــت المشــاركة باختيــار آليــة اإليصــال الحاليــة لضمــان الســرية واألمــان. ُســمح للمشــاركات أيًضــا بإرســال ممثــل لهــن لقبــض التحويــل فــي حــال فضلــن 
ذلــك. تــم توزيــع التحويــالت مــن قبــل ثــالث موظفــات فــي هيئــة كيــر )موظفــة البرنامــج، وموظفــة النقــد وعاملــة فــي مجــال التوعيــة والتواصــل( فــي مراكــز 

التنميــة االجتماعيــة أو مــن البــاب إلــى البــاب فــي منــزل المشــاركات. اختــارت فقــط %5 مــن المشــاركات )ســبعة أشــخاص( خيــار مــن البــاب إلــى البــاب.

عّدلــت كيــر مناهجهــا لاللتــزام بجميــع التدابيــر االحترازيــة لمنــع انتشــار كوفيــد19- وذلــك بالنســبة إلــى عمليــات التوزيــع فــي مراكــز التنميــة االجتماعيــة. 
تكــون التوزيــع مــن أربــع نقــاط تدقيــق:

نقطة التدقيق األولى: ُطلب من المشاركات عند الوصول تعقييم أيديهن قبل الدخول.

ــة  	 ــع الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة حــول مواضي ــة وإعالمي ــون اجتماعيــون جلســات توعي نقطــة التدقيــق الثانيــة: أجــرى متطوعــون أو أخصائي
ــة بهــا )SRHR( لمجموعــات مــن ثمانــي نســاء قبــل أن يتلقيــن التحويــل. والحقــوق المتعلق

نقطة التدقيق الثالثة: تلقت كل مشاركة التحويل النقدي في غرفة خاصة بعد جمع أسمائهن والحصول على نسخ من هويتهن.  	

نقطة التدقيق الثالثة: تلقت كل مشاركة التحويل النقدي في غرفة خاصة بعد جمع أسمائهن والحصول على نسخ من هويتهن.  	

نقطــة التدقيــق الرابعــة: أدارت كيــر مكتــب مســاعدة حيــث كان األفــراد موضــع ترحيــب للتوقــف لطــرح أســئلة أو تلقــي معلومــات إضافيــة حــول  	
 ،)SRH( والصحــة الجنســية واإلنجابيــة )GBV( المشــاريع أو الخدمــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك خدمــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ومنــع االســتغالل واإلنتهــاك الجنســيين )PSEA(، وتدابيــر التخفيــف مــن مخاطــر كوفيــد19- وأرقــام خطــوط المســاعدة. قــدم مكتــب المســاعدة 
ــة  ــى القابل ــاك الجنســيين( واإلحــاالت إل ــع االســتغالل واإلنته ــك شــكاوى من ــي ذل ــا ف ــات و/أو الشــكاوى )بم ــق االقتراحــات للتعليق ــا صنادي أيًض
للحصــول علــى معلومــات إضافيــة. تــم تجهيــز مكتــب المســاعدة بعضــو واحــد مــن فريــق هيئــة كيــر علــى درايــة كاملــة بالخدمــات المقدمــة داخلًيــا 
ــا فــي منطقــة التغطيــة. كمــا عمــل مكتــب المســاعدة علــى ضمــان احتــرام المســتفيدات فــي الموقــع لتدابيــر كوفيــد19- االحترازيــة. تــم  وخارجًي

إنشــاء مكتــب المســاعدة بحيــث ال يتمكــن األفــراد مــن مغــادرة المركــز دون اجتيــازه، علــى الرغــم مــن أنــه لــم ُيطلــب منهــم التوقــف عنــده.

كمــا يوجــد فــي مراكــز التنميــة االجتماعيــة كذلــك قابــالت قدمــن جلســات توعيــة ومعلومــات عــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( المتاحــة 
ــا.  محلًي

النتائج
تــم إجــراء مســح مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( مــع عينــة تمثيليــة مــن 116 مشــاركة )76%( خــالل أســبوعين إلــى أربعــة أســابيع مــن اســتالم تحويالتهــن 

النقديــة. يضمــن مســح مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( أســئلة 
ــل،  ــغ الُمحّص ــع، والمبل ــة التوزي ــن عملي ــام ع ــا الع ــول الرض ح
ــوال  ــتخدام األم ــة اس ــالمة/األمن وكيفي ــول الس ــة ح ــئلة عام وأس

ــة.  النقدي

اتخاذ القرار 

قالــت نصــف الُمســتطلعات تقريًبــا )%48( إن الرجــال يشــرفون 
علــى النفقــات الطبيــة فــي المنــزل، وصرحــت %3 إنهــن يتخــذن 
هــذه القــرارات بشــكٍل مســتقل. حيــن ُســئلن إن كــن يحتجــن عــادة 
ــات  ــى خدم ــول إل ــخصية أو الوص ــوازم الش ــراء الل ــى إذن لش إل
مــن   26% أجابــت   ،)SRH( واإلنجابيــة  الجنســية  الصحــة 
النســاء باإليجــاب. قــال %61 إنهــن يتخــذن القــرار بشــكل مســتقل 
و%31 قلــن إنهــن يتخــذن القــرار باالشــتراك مــع أزواجهــن وذلك 
مــن بيــن %37 مــن المشــاركات اللواتــي أفــدن بأنهــن اقترضــن 
.)SRH( أمــواالً مــن قبــل لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة

وقت التنقل لتلقي التحويل

انتقلــت نصــف المســتطلعات )%50( إلــى موقــع التوزيــع، وانتقلــت %37 فــي ســيارة أجــرة، وانتقلــت %8 فــي ســيارة خاصــة، وانتقلــت %5 فــي الحافلــة. 
بالنســبة إلــى اللواتــي احتجــن إلــى أكثــر مــن 25 دقيقــة للوصــول إلــى الموقــع، انتقــل معظمهــن فــي ســيارة أجــرة )%66( أو حافلــة )%17( أو ســيارة خاصــة 
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مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها 27

)%17(. تــراوح وقــت الوصــول إلــى موقــع التوزيــع 
ــة؛ بمتوســط 17 دقيقــة. بيــن 0 و 90 دقيق

اإلنفاق
قالــت تســعة وأربعــون بالمائــة مــن الُمســتجيبات إن 
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( تكلفهــن 
مــا بيــن 100,000 إلــى 300,000 ليــرة لبنانيــة؛ 
لبنانيــة؛  ليــرة  ألــف  مــن 300  أكثــر  أنفقــن   23%
ــي  ــة ف ــرة لبناني ــل مــن 100,000 لي ــن أق و%28 أنفق

ــة هــذه  ــأن تكلف ــادت الُمســتجيبات بشــكل عــام ب الشــهر. أف
الخدمــات تتــراوح بيــن %25 و%100 مــن إجمالــي 

ــّول. ــغ المح المبل

أفــادت تســعة عشــر بالمائــة مــن الُمســتجيبات أن األمــوال ســاعدتهن علــى الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( “إلــى حــٍد كبيــر” 
وقالــت %21 إن األمــوال ســاعدتهن علــى تغطيــة االحتياجــات األخــرى ذات األولويــة “إلــى حــد كبيــر.” واألهــم مــن ذلــك، أفــادت %86 أنهــن يشــعرن بالقلــق 
بشــأن عــدم قدرتهــن علــى توفيــر احتياجــات أســرهن اليوميــة. وقــد يســاعد هــذا فــي تفســير ســبب إنفــاق التحويــالت علــى أولويــات بخــالف الصحــة الجنســية 

 .)SRHR( واإلنجابيــة

التوزيع 

أفــادت جميــع المشــاركات فــي مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( أن عمليــة التوزيــع جعلتهــن يشــعرن بالســالمة واألمــان والحمايــة. قالــت جميــع المشــاركات 
إنهــن يعتقــدن أن العمليــة كانــت منظمــة جيــًدا وأنهــن راضيــات عنهــا. األهــم مــن ذلــك، قالــت 79% إن األمــوال لــم تتســبب فــي نــزاع فــي المنــزل. تــم عقــد 
ــا  ــة تقريًب ــة بهــا )SRHR( لمــدة 15 دقيق ــوق المتعلق ــة والحق ــة حــول الصحــة الجنســية واإلنجابي ــع الثالث ــن مــن المواق ــي موقعي ــة ف ــادة التوعي جلســات لزي
أثنــاء التوزيــع. تضمنــت المواضيــع برامــج كيــر والمواضيــع المختلفــة للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( )مثــل رعايــة مــا قبــل 

الــوالدة، ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة، والتوقيــت الصحــي والمباعــدة بيــن فتــرات الحمــل، وانقطــاع الطمــث(. 

العوامل المساعدة
كان هنــاك عــدد مــن العوامــل الميســرة أتــاح إنشــاء مشــروع تجريبــي ســريع فــي ظــل ظــروف صعبــة. أوالً، علــى الرغــم مــن أن فريــق كيــر كان لديــه العديــد مــن 
الموظفيــن الجــدد، إال أنهــم كانــوا منظميــن وملتزميــن بشــكل جيــد. مّكنــت برامــج كيــر الحاليــة موظفــي كيــر مــن تحديــد النســاء المناســبات لإلحــاالت، وســاعد خط 
مســاعدة كيــر ونظــام تســجيل النقــاط فــي ضمــان أن تعكــس النســاء المختــارات مــن هــن فــي أمــس الحاجــة إلــى الدعــم. إضافــة إلــى ذلــك، تمكــن الفريــق مــن تنفيــذ 
برنامــج مــرن للغايــة، حيــث قــدم خيــارات للتوزيــع مــن البــاب إلــى البــاب )إلــى المنــزل(، أو مــن خــالل مراكــز التنميــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى إتاحــة خيــار 

إرســال ممثــل عــن المشــاركات. ســمحت المرونــة بتعديــل ســريع فــي التســليم لضمــان أن فــرق تحويــل األمــوال كانــت مــن الموظفــات اإلنــاث. 

التحديات
انعكســت العديــد مــن التحديــات فــي الضغــوط الهائلــة التــي تواجــه بيــروت بشــكل عــام علــى المشــروع - تداعيــات االنفجــار علــى صحــة ورفاهيــة المجتمعــات 
واالقتصــاد واإلســكان والبنيــة التحتيــة إلــى جانــب اإلغــالق بســبب كوفيــد19-. أدت هــذه العوامــل إلــى تأخيــر بــدء المشــروع ووضعــت الموظفيــن تحــت ضغــط 
كبيــر لتوفيــر مشــروع تجريبــي حيــال األولويــات المتنافســة. عــالوة علــى ذلــك، كان العديــد مــن الموظفيــن جــدًدا فــي كيــر وكان عليهــم إيجــاد الوقــت للعمــل 
مًعــا، والتعــرف علــى كيــر والمشــروع التجريبــي، وتطويــر أدوات ومــواد برامــج جديــدة. إضافــة إلــى ذلــك، كان مــن الصعــب تحديــد قيمــة ســعر الصــرف 
الموثوقــة مــع تدهــور قيمــة الليــرة اللبنانيــة بشــكل متكــرر. أخيــًرا، علــى الرغــم مــن أن مراكــز التنميــة االجتماعيــة التــي تدعمهــا منظمــة كيــر قــد تــم اختيارهــا 
كمــكان للتوزيــع ألن النســاء كــن يحضــرن بالفعــل البرامــج هنــاك، كان هنــاك ارتبــاك حــول تحديــد مــكان توزيــع األمــوال فــي المبنــى. لــم تتوفــر مســاحة كافيــة 
لتقديــم دورات معلومــات حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا)SRHR(  لجميــع المواقــع، وقــد تفاقــم ذلــك بســبب قيــود التجمــع المّتخــذة 

للوقايــة مــن كوفيــد19-. كمــا أعــرب الموظفــون عــن مخاوفهــم بشــأن االفتقــار إلــى الخصوصيــة عنــد تســليم األمــوال لــكل مشــاركة. 

صــورة 7: تأثيــر التحويــل للحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 
)SRHR( بهــا
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الدروس المستفادة
ــة  ــى الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة عل ــاق التحويــالت النقدي ــم إنف ــم يت ــم تلبيتهــا. ل ــم تت ــدة الحتياجــات أخــرى ل ــر المقي ــة غي يمكــن اســتخدام التحويــالت النقدي
 )SRHR( ــا ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــي أن الصحــة الجنســية واإلنجابي ــا يعن ــا - مم ــل نصــف المســتفيدات تقريًب ــا )SRHR( مــن قب ــة به ــوق المتعلق والحق
ــد. مــن المحتمــل  ــم اســتهداف المســتفيدات بشــكل جي ــم يت ــات أخــرى منافســة، أو ل ــاك أولوي ــة بالنســبة لبعــض المســتفيدات، أو كانــت هن ــم تكــن أولوي إمــا ل
مــن حيــث األولويــات أن يكــون الوضــع االقتصــادي للمجتمعــات الضعيفــة فــي لبنــان قــد تدهــور بشــكل كبيــر لدرجــة أن كثيــرات شــعرن بضــرورة إعطــاء 
األولويــة الحتياجــات األســرة مثــل المــأوى والطعــام علــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. تشــير معاييــر النــوع االجتماعــي 
ــا يعتبــرن الرجــال كصنــاع قــرار بشــأن الســعي وراء الصحــة، علــى الرغــم مــن أنــه، فــي جميــع الحــاالت  واالجتماعيــة إلــى أن نصــف المســتفيدات تقريًب
الممكنــة، ســعت هيئــة كيــر إلــى تقديــم تحويــالت نقديــة مباشــرة إلــى النســاء بمــا فــي ذلــك، فــي بعــض الحــاالت، القيــام بذلــك دون علــم عائــالت المســتفيدات 

بســبب مخــاوف تتعلــق بالســالمة. 

يمكــن أن تراعــي معاييــر التقييــم كاًل مــن الحمايــة واحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. فيمــا يتعلــق باالســتهداف، تجدر 
اإلشــارة إلــى أن معاييــر التســجيل أخــذت بعيــن االعتبــار الحمايــة المتكاملــة واحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، بــدالً 
مــن احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وحدهــا، لتســهيل تلبيــة االحتياجــات الشــاملة للمســتفيدات. اقتــرح موظفــو هيئــة 
كيــر استكشــاف ســبل أخــرى، مثــل الحصــول علــى إحــاالت مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة للمريضــات اللواتــي ســوف يكــن أكثــر يقيًنــا لمواجهــة الحواجــز 
 )UCTs( مــع ذلــك، فضــل الموظفــون منــح تحويــالت نقديــة غيــر مشــروطة .)SRH( الماليــة التــي تحــول دون تلبيــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة

ســمحت للمشــاركات بتحديــد أولويــات احتياجاتهــن الخاصــة.

قــد تســتفيد مســتفيدات مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( مــن الخدمــات التكميليــة، مثــل جلســات المعلومــات التــي تتنــاول المعاييــر. لوحــظ أيًضــا أن النســاء 
اللواتــي يتلقيــن تحويــالت نقديــة سيســتفدن مــن جلســات إعالميــة وتثقيفيــة أطــول وأكثــر تواتــًرا بشــأن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا 
 ،))SRH( ــة ــى الصحــة الجنســية واإلنجابي ــق الوصــول إل ــي تعي ــة الت ــوع االجتماعــي واالجتماعي ــر الن )SRHR( )تكملهــا جلســات حــوار لمعالجــة معايي
بمــا فــي ذلــك اإلحــاالت إلــى خدمــات محــددة أثنــاء التوزيــع. الحــظ موظفــو منظمــة كيــر خــالل جلســات المعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
ــة، إمــا بســبب نقــص الوعــي  ــارة طبيــب نســائي أو قابل ــم يقمــن بزي ــة النســاء ل ــع أن غالبي ــم تقديمهــا قبــل التوزي ــة بهــا )SRHR( التــي ت والحقــوق المتعلق
أو بســبب نقــص الوســائل للقيــام بذلــك. علــى الرغــم مــن أن معظــم النســاء الحوامــل المتزوجــات فــي لبنــان لديهــن طبيــب نســائي، إال أن العــار واألعــراف 
ــل إحــدى  ــات(. بشــكل عــام، تتمث ــر المتزوجــات والشــابات والمراهق ــل النســاء غي ــة )مث ــى الرعاي ــات األخــرى إل ــق وصــول الفئ الجنســانية/االجتماعية تعي
النتائــج الرئيســية لهــذا المشــروع التجريبــي فــي أنــه علــى الرغــم مــن تحديــد الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( علــى أنهــا حاجــة 
رئيســية قبــل كوفيــد-19 ومــن ثــم تفاقمــت بســبب انفجــار المرفــأ، إال أنــه مــن المهــم دعــم المشــاركة المســتمرة ليــس فقــط بشــأن الوعــي حيــال الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، لكــن أيًضــا بشــأن معالجــة األعــراف الجنســانية واالجتماعيــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات أكثــر مســاواة بشــأن 

نفقــات األســرة لتلبيــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( عندمــا تكــون المــوارد محــدودة. 

قــد تواجــه المســتفيدات تكاليــف غيــر متوقعــة يجــب احتســابها فــي التحويــالت النقديــة. ســلطت مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( الضــوء علــى أن هنــاك 
تكاليــف غيــر متوقعــة تتكبدهــا النســاء عنــد تلقــي األمــوال، بمــا فــي ذلــك تكاليــف النقــل فــي حالــة ركــوب الحافلــة أو ســيارة األجــرة، والوقــت الضائــع فــي 

جمــع األمــوال. كان يمكــن تفــادي ذلــك بــإدراج الســؤال فــي تقييــم االحتياجــات.

القــدرة علــى التكيــف هــي المفتــاح فــي تلبيــة االحتياجــات فــي البيئــات المعقــدة. علــى الرغــم مــن أنــه تــم اختيــار شــريك فــي البدايــة إلحالــة المشــاركات فــي 
البرنامــج، إال أن الجهــد المطلــوب لبنــاء هــذا التعــاون لــم يكــن ممكًنــا ضمــن اإلطــار الزمنــي للمشــروع. بــدالً مــن ذلــك، ســمحت برمجــة كيــر المســتمرة بالعــدد 
المســتهدف مــن اإلحــاالت، والتــي عملــت بشــكل جيــد وأظهــرت آليــة اإلحالــة الخاصــة بكيــر مــن خــالل خــط المســاعدة الخــاص بهــا وبقدرتهــا التنســيقية. 
شــعرت بعــض النســاء اللواتــي يتلقيــن التحويــل النقــدي بعــدم االرتيــاح فــي تلقــي األمــوال مــن فــرق مختلطــة الجنــس خــالل بدايــة التوزيــع؛ لــذا، تمــت مراجعــة 
التوزيــع بســرعة للتأكــد مــن أن جميــع فــرق كيــر التــي تقــوم بعمليــة التوزيــع كانــت مــن النســاء. كان مــن الصعــب التأكيــد إن كانــت المشــاركات المســتهدفات 

يتلقيــن دعًمــا آخــر وإن كــن يتلقيــن فمــا هــو بســبب الطبقــات المتعــددة لألزمــات وتعقيــد االســتجابة لالنفجــار فــي بيــروت. 
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5  الصومــال: تحويــالت نقديــة 
عبر MOBILE MONEY لخدمات 

)MCH( صحــة األم والطفــل
دراسة الحالة هذه مستمدة من نتائج تقرير أكبر عن »مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها.« 

بونتالند )بادهان، أرض الصومال، يوبي( الموقع:

والتحويل النقدي الغير مشروط )UCTs( لخدمات صحة األم والطفل والنقل   نتيجــة الطريقــة والصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
 )SRHR( والحقــوق المتعلقــة بهــا

أيلول )سبتمبر( – كانون األول )ديسمبر( 2020 الجدول الزمني

النساء الحوامل في الثلث األخير من الحمل السكان المستهدفون 

المبلغ المحّول ثالثة تحويالت في ثالثة أشهر

بونتالند - 80 دوالًرا أمريكًيا في الشهر

أرض الصومال - 100 دوالًرا أمريكًيا في الشهر

مراقبــة ثــالث عمليــات فيمــا بعــد التوزيــع شــهرًيا )PDM(؛ اســتطالع المعرفــة والمواقــف 
)FGD( والممارســات قبل/بعــد؛ نقاشــات مجموعــات التركيــز قبل-بعــد

المراقبة 

الدفع عبر الهاتف المحمول آليات الدفع

70 امرأة الوصول إلى
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اســتخدمت منظمــة كيــر الصومــال مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( فــي برامجهــا ألكثــر 
مــن عشــر ســنوات. يشــمل ذلــك مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لألمــن الغذائــي وســبل 
العيــش والتغذيــة والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة )WASH( والتعليــم، إضافــة 
إلــى التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض )MPC(. )ُتنفــذ كيــر الصومــال برنامــج األمــن 
الغذائــي وســبل العيــش والصحــة والتغذيــة والحمايــة والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
ــن  ــك بدعــم م ــب المســاعدة اإلنســانية )BHA(( وذل ــح اآلن مكت ــة )WASH(، )أصب العام
مكتــب المســاعدة األجنبيــة فــي حــاالت الكــوارث )OFDA( منــذ عــام 2018. تدعــم 
منظمــة كيــر حالًيــا 19 مرفًقــا لصحــة األمومــة والطفولــة )MCH( فــي جميــع أنحــاء أرض 
 )PLW( ــات ــل والمرضع ــاء الحوام ــال والنس ــتهدف األطف ــث تس ــد حي ــال وبونتالن الصوم

.)BHA( وذلــك بدعــم مــن مكتــب المســاعدة اإلنســانية

تصميم البرنامج
طــور فريــق كيــر فــي الصومــال مشــروًعا تجريبًيــا يهــدف إلــى تحســين قيــام النســاء الحوامــل 
بثــالث زيــارات علــى األقــل للرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( عــن طريــق حضــور 
قابــالت ماهــرات باالعتمــاد علــى خبرتهــا الواســعة بمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( فــي 

القطاعــات األخــرى وذلــك بدعــم مــن مــن “مؤسســة عائلــة ســال” ) Foundation Sall Family(. كانــت المشــاركات المســتهدفات مــن النســاء الحوامــل 
فــي الثلــث الثالــث مــن الحمــل. كان الهــدف مــن التحويــالت هــو تغطيــة التكاليــف المتعلقــة بعمليــات الدفــع اآلمنــة حيــث تلقــت المشــاركات ثــالث تحويــالت 

نقديــة شــهرية باســتخدام األمــوال عبــر الهاتــف المحمــول مــن خــالل تليســوم )Telesom( فــي أرض الصومــال وجوليــس )Golis( فــي بونتالنــد.

تحديد االحتياجات

أكــد المســح الديموغرافــي للصومــال لعــام 2020 علــى ارتفــاع معــدل وفيــات األمهــات فــي البــالد )692 مــن أصــل 100,000 والدة( وحــدد أكبــر العوائــق 
التــي تحــول دون الوصــول إلــى صحــة األم والطفــل )MCH( علــى النحــو التالــي: نقــص المــال )%65(، المســافة إلــى المرافــق الصحيــة )%62(، وعــدم 
 )ANC( 33. كمــا وجــد االســتطالع أن %79 مــن الــوالدات تتــم فــي المنــزل، و%31 مــن النســاء تلقيــن رعايــة الســابقة الــوالدة)الحصــول علــى اإلذن )%42

مــن مقــدم رعايــة صحيــة ماهــر قبــل والدتهــن األخيــرة، ولــم تحصــل %89 مــن النســاء علــى رعايــة مــا بعــد الــوالدة خــالل يوميــن بعــد الــوالدة.34

الحــظ موظفــو منظمــة كيــر فــي مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( انخفاًضــا فــي عــدد النســاء الحوامــل اللواتــي يقمــن بزيــارات الرعايــة الســابقة للــوالدة 
)ANC( مــع تقدمهــن بالحمــل. أجــرت منظمــة كيــر الصومــال لكــي تتحقــق أكثــر اســتطالًعا أساســًيا لصحــة األم والطفــل )MCH( ونقاشــات مجموعــات 
التركيــز )FGDs( حــول المعرفــة والمواقــف والممارســات الصحيــة.35  كشــفت النتائــج أن %48 مــن النســاء يفضلــن الــوالدة فــي المنــزل لعــدة أســباب.36 
إضافــة إلــى ذلــك، أثــر الدعــم الزوجــي علــى اتخــاذ القــرار حيــث قالــت أكثــر مــن %60 مــن النســاء فــي يوبــي إن أزواجهــن هــم مــن يتخــذون قــرارات 
الــوالدة.37 وصممــت منظمــة كيــر الصومــال مشــروًعا تجريبًيــا لمعالجــة بعــض العوائــق الماليــة ودعــم بعــض احتياجــات صحــة األم والطفــل )MCH( مــن 

.)CVA( خــالل مســاعدات النقــد والقســائم

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 بهــذه 
اإلرشــادات لتحديــد تكلفــة خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( والتكاليــف ذات الصلــة للــوالدة اآلمنــة. تــم تحديــد قيــم التحويــل عنــد 100 دوالًرا أمريكًيــا 
و80 دوالًرا أمريكًيــا مــن تقييــم الســوق المســتهدف ليوبــي وبدهــان علــى التوالــي. قـُـّدرت هــذه القيــم علــى أنهــا تكلفــة الخدمــات غيــر المقدمــة فــي صحــة األم 

النقــد  مســاعدات  الســتخدام  الخيــارات  قائمــة  الجــدول3: 
للحوامــل  )CVA( والقســائم 

تكاليــف النقــل إلــى المستشــفى )ذهاًبــا وإياًبــا( وصحــة األم 
)MCH( والطفــل

فحص مخبري في األشهر الثالثة األخيرة 

موجات فوق صوتية )2(

الــوالدة القيصريــة والرعايــة التوليديــة الطارئــة األساســية 
)EmOC(

نقل الدم

بدل اللحوم والدواجن واألسماك والخضروات الطازجة 

https://reliefweb.int/report/somalia/somali-health-and-demographic-survey-2020
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والطفل )MCHs( والتي كانت أساسية للحمل والوالدة اآلمنين. 

 )MCH( ــل ــي مراكــز صحــة األم والطف ــة ف ــوالدة الطبيعي ــوالدة )PNC( وال ــد ال ــا بع ــة م ــوالدة )ANC( ورعاي ــة الســابقة لل ــى الرغــم مــن أن الرعاي عل
مجانيــة، إال أن مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( تهــدف إلــى تغطيــة تكاليــف النقــل إلــى مراكــز صحــة األم والطفــل )MCH( ومستشــفيات اإلحالــة باإلضافــة 
إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة الشــاملة األخــرى )SRH( التــي 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 اللحــوم الطازجــة والدواجــن واألســماك والخضــروات المتوفــرة فــي الســوق المحليــة، ال ســيما 
بالنظــر إلــى المعــدالت المرتفعــة للحوامــل المصابــات بســوء التغذيــة فــي الصومــال. ملــت كيــر أيًضــا إضافــة إلــى التحويــالت النقديــة مــع مستشــفيين لإلحالــة 

لتغطيــة تكاليــف عشــر حــاالت حمــل معقــدة بحــد أقصــى 350 دوالًرا أمريكًيــا لــكل مشــاركة.

اعتمــد المشــروع المبــادئ التوجيهيــة إلجــراءات التشــغيل المعياريــة )SOPs( الخاصــة بمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( الصــادرة عــن منظمــة كيــر فــي 
الصومــال التــي تــم تطويرهــا بســبب جائحــة كوفيــد19- لضمــان ســالمة ورفاهيــة موظفــي كيــر والشــركاء والمســتفيدات. تــم إجــراء تعديــالت علــى معاييــر 

اختيــار المشــاركات، واختيــار قيمــة التحويــل، والمراقبــة. 

اختــارت منظمــة كيــر الصومــال مرفقيــن صحييــن للتدخــل الوقائــي، أحدهمــا فــي يوبــي، مقاطعــة إيريغافــو، أرض الصومــال واآلخــر فــي بادهــان، مقاطعــة 
بادهــان، بونتالنــد. تــم اختيــار هذيــن الموقعيــن بنــاًء علــى المعاييــر التاليــة: مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( المدعومــة مــن قبــل منظمــة كيــر والتــي 
ــك،  ــى ذل ــة. عــالوة عل ــج التغذي ــات مــن خــالل برام ــع المجتمع ــات الســكانية، والمشــاركة المســتمرة م ــن التجمع ــرب المنشــأة م ــر، وق ــام كبي تحظــى باهتم
ــة للناجيــات مــن  ــارة أيًضــا آليــات إحال ــدى المرافــق المخت ــة )بادهــان( بالمرافــق الريفيــة )يوبــي(. كان ل ــاك اهتمــام بمقارنــة المرافــق شــبه الحضري كان هن
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــى اإلدارة الســريرية لالغتصــاب )CMR( وغيرهــا مــن خدمــات العن ــوع االجتماعــي )GBV( للوصــول إل ــى الن ــم عل ــف القائ العن
االجتماعــي )GBV( ذات الصلــة فــي المستشــفيات مــع الممرضــات ومراكــز الحمايــة المدعومــة مــن منظمــة كيــر، ومديــري الحــاالت، والمستشــارين النفســيين 
االجتماعييــن الذيــن لديهــم عالقــات طويلــة األمــد مــع المجتمعــات. عــالوة علــى ذلــك، لــدى كيــر مذكــرات تفاهــم )MOUs( مــع الحكومــات وعالقــات قويــة 

مــع المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك لجــان المجتمــع الصحيــة. 

المشاركين المستهدفين

تــم اســتهداف 70 امــرأة حامــل )35 لــكل موقــع( بنــاًء علــى الميزانيــة المتاحــة وأهــداف المشــروع. تــم تحديــد المشــاركات باســتخدام ســجالت الرعايــة الســابقة 
للــوالدة )ANC( بالتشــاور مــع موظفــي الرعايــة الصحيــة وقــادة المجتمــع باســتخدام معاييــر اختيــار محــددة مســبًقا. التقــى موظفــو هيئــة كيــر باللجــان 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؛ 	

التعرض لحاالت حمل عالية الخطورة )حمل كبار السن/المراهقات، ندوب سابقة، تسمم الحمل، مرض السكري، الوالدات المتعددة(؛ 	

االنخراط في آليات تكّيف سلبية مثل بيع الحطب/الفحم )سواء المتلقية أو أفراد أسرتها(؛ 	

بدون أي دخل أو ملكية أصول؛ 	

في اآلونة األخيرة متلقو المساعدة من مصادر أخرى. 	

لــم تكــن المشــاركات المحتمــالت بحاجــة إلــى تلبيــة جميــع معاييــر االختيــار؛ يجــب أن تكــون المــرأة حامــالً فقــط، ويفضــل أن تكــون فــي الثلــث األخيــر مــن 
الحمــل. تــم اســتخدام المعاييــر األخــرى لنظــام التســجيل؛ وكلمــا ارتفعــت الدرجــات )التــي تشــير إلــى توافــق أكبــر مــع معاييــر االختيــار( زادت فــرص اختيــار 

هــؤالء النســاء كمشــاركات. 

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 
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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 للــوالدة )ANC( كجــزء مــن البرامــج المســتمرة إلــى جانــب جلســات 
ــة الــوالدة مــن قبــل قابــالت  التعليــم األســبوعية. شــملت مواضيــع الجلســات التوعويــة الطعــام المغــذي، والرضاعــة الطبيعيــة الحصريــة والتكميليــة، وأهمي
ماهــرات، 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 علــى المشــروع مــع المشــاركات كآليــة للتعليقــات، إضافــة إلــى المشــاركة المســتمرة مــن قبــل موظفــي 

.)MCH( المشــروع 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 الليــل. أتــاح هــذا األمــر الحصــول علــى رعايــة علــى مــدار 24 ســاعة كمــا هــو 

معتــاد، وال تفتــح مرافــق صحــة األم والطفــل )MCH( إال خــالل النهــار. 

 .)SRH( االستطالع الختامي للحصول على مساعدة قسائم متعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية .)38  كير الصومال. )2020

النتائج
أشــتملت أول مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( علــى 70 مســتجيبة شــخصًيا فــي المنشــأة أو فــي المنــزل للواتــي قمــن بالــوالدة مؤخــًرا. اســتجابت تســعة 
وســتون مشــاركة لالســتطالع الثانــي مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDM( واالســتطالع النهائــي للمعرفــة والمواقــف والممارســات )KAP(. كمــا تــم إجــراء أربــع 

نقاشــات لمجموعــات التركيــز )FGDs( مــع النســاء والفتيــات المراهقــات. تــم توثيــق جميــع النتائــج فــي التقريــر النهائــي.38

ــل )MCH( والصحــة  ــي فــي مواقــف وممارســات صحــة األم والطف ــى الخــط النهائ ــرة مــن خــط األســاس إل ــة كبي ــرات إيجابي ــج الرصــد تغيي أظهــرت نتائ
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( )انظــر الجــدول 	(. كانــت هنــاك زيــادة قدرهــا 8	 نقطــة مئويــة فــي المرافــق الصحيــة التــي بهــا 
قابــالت ماهــرات وزيــادة 38 نقطــة مئويــة فــي األهميــة المحسوســة لزيــارة المرفــق قبــل الــوالدة. ازديــاد الوعــي بأســاليب تأجيــل الحمــل بنســبة 29 نقطــة 

مئويــة.

تضمنت مراحل المشروع: 

تحليل الوضع بما في ذلك األسواق وإجراءات التشغيل القياسية )SOPs( واالرتباط بالمرافق الصحية 	

مناقشات مجموعات التركيز )FGDs( مع المجموعات المستهدفة إلبالغها بتصميم البرنامج  	

إنشاء وتخزين معلومات المشاركات في ملفات المنشأة لتتبع زياراتهن وبياناتهن اإلضافية  	

استطالع المعرفة والمواقف والممارسات )KAP( قبل المشروع  	

يتم إجراء مراقبة ما بعد التوزيع )PDMs( بعد التحويل ابتداًء من شهر واحد بعد كل تحويل 	

جلســات التوعيــة فــي المرافــق: تــم حضــور الجلســات التثقيفيــة وجمــع الســجالت لزيــارات الرعايــة الســابقة للــوالدة والــوالدة ومــا  	
بعــد الــوالدة. تــم تشــجيع المشــاركات علــى المشــاركة فــي جلســات زيــادة التوعيــة علــى الرغــم مــن عــدم مطالبتهــن بذلــك

استطالع المعرفة والمواقف والممارسات )KAP( بعد المشروع 	



مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها 33

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

ــي خــط  ــر ف ــي األســاس؛ الحمــل األخي ــوالدة )الحمــل الســابق ف ــل ال ــر قب ــالث مــرات أو أكث ــق الصحــي ث ــارات النســاء الحوامــل للمرف زي
ــة( النهاي

76%82%

%72%43الوعي بأساليب تأجيل الحمل

ــرة  ــي األس ــم األســرة ف ــأن تنظي ــتركة بش ــرارات المش ازدادت الق
بيــن اســتطالعات المعرفــة والممارســات األساســية والممارســات 
النهائيــة )KAP(. تــم إشــراك الرجــال بشــكل مباشــر فــي جلســات 
المعلومــات الصحيــة، لكــن حضــر البعــض مــع النســاء فــي 
زيــارات الرعايــة الســابقة للــوالدة والــوالدة )ANC(. ومــع ذلــك، 
 )FGDs( ــز ــات التركي ــات مجموع ــال خــالل نقاش ــارك الرج ش

ــج )الصــورة 8(.  ــم البرنام ــاد تصمي إلرش

الصورة 8: اتخاذ القرار المتعلق بحجم األسرة

ــة والمواقــف والممارســات )ذكــوًرا  ــي المعرف ــاد المشــاركون ف أف
وإناًثــا( أن المشــاركين كانــوا راضيــن عــن النظــام الصحــي. كان 
ــز  ــي نقاشــات مجموعــات التركي ــم ف ــن تمــت مقابلته الرجــال الذي
)FGD( مزيًجــا مــن أزواج المشــاركات فــي المشــروع وأعضــاء 

المجتمــع اآلخريــن. عبــروا عــن اســتعداد أكبــر لزيــارة مرفــق خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC(، وهــو تغييــر كبيــر عــن خــط األســاس.

الوالدات

ولــدت أربعــة وتســعين بالمائــة مــن المشــاركات خــالل فتــرة المشــروع. هنــاك %85 ولــدن فــي مرفــق مــن بيــن أولئــك الواتــي ولــدن - إمــا مرفــق صحــة 
األم والطفــل )MCH( أو مستشــفى اإلحالــة. تمكنــت عشــر نســاء مــن الــوالدة ليــالً و/أو لــم يكــن بمقدورهــن الوصــول إلــى المرفــق لالتصــال لإلشــراف علــى 
الــوالدة بمهــارة ُمدعمــة علــى أيــدي قابــالت متمركــزات فــي مركــز صحــة األم والطفــل )MCH(. وتعتبــر هــذه النتائــج مشــجعة بالنظــر إلــى أن %54 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 الثالثــة 
األخيــرة مــن الحمــل وكانــت قــد ولــدت طفــاًل ميًتــا فــي الســابق، مــن والدة طفلهــا الحــي األول بأمــان فــي مستشــفى إحالــة فــي أرض الصومال. 

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 

اإلحالة 

الوالدة الطبيعية في 
مركز صحة األم والطفل 

 )MCH(

الوالدة في المنزل )بدعم من 
الموّلدات/القابالت الماهرات 

العامالت في مراكز صحة 
 MCH(( األم والطفل

)24/7

الوالدات في 
المنزل مع القابالت 

)tBAS( التقليديات

3281860بادهان، بونتالند

يوبي، أرض 
الصومال

3442640
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30%

30%

40%

64%

23%
13%

من یتخذ القرارات بشأن حجم أسرتك أو عدد أطفالك؟

نفسها الزوج  مش�ك
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ــى المرافــق  ــة المــرأة باالتصــال بالقابــالت والوصــول إل ــر مــن ثق ــة وزاد بشــكل كبي ــر أن المشــروع التجريبــي عــزز نظــام اإلحال ــو منظمــة كي ــاد موظف أف
الصحيــة. إضافــة إلــى ذلــك، أفــاد الموظفــون أن التحويــل خفــف العــبء المالــي الثقيــل علــى العائــالت الــذي تفاقــم أثنــاء تفشــي كوفيــد19-. أفــاد الموظفــون 

أيًضــا أن النســاء اللواتــي يحضــرن الجلســات التعليميــة تحدثــن عــن مشــاركة المعلومــات مــع نســاء أخريــات غيــر مشــاركات.

العوامل المساعدة
كان هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي دعمــت مثــل هــذا المشــروع التجريبــي الســريع والفعــال. تــم دمــج البرنامــج فــي برامــج التغذيــة الحاليــة التــي تتــم إدارتهــا 
مــن خــالل المرافــق بحيــث تــم بنــاء الثقــة مــع المجتمعــات والعالقــات التــي ُبنيــت مــع النســاء وأزواجهــن وعائالتهــن ومجتمعاتهــن. إضافــة إلــى ذلــك، كان مــن 
المفيــد تحديــد حاجــة وفجــوة واضحتيــن للغايــة فــي الخدمــات وقــد تــم تأميــن طريقــة للوصــول إليهمــا ممــا وّفــر هدًفــا واضًحــا فيمــا يتعلــق بالعقبــات الماليــة 
وعقبــات النقــل للوصــول إلــى صحــة األم والطفــل )MCH(. أصبــح هــذا أكثــر أهميــة بعــد ظهــور كوفيــد19- عندمــا كانــت العائــالت تــرزح أكثــر تحــت 

قيــود ماليــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، كانــت طريقــة وتوزيــع التحويــالت الماليــة الشــهرية عبــر 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 

آليــة التســليم علــى نطــاق واســع ويمكــن للمشــاركين الوصــول إليهــا لتلقــي التحويــالت وإنفاقهــا دون أن يتكبــدوا أي تكلفــة.

كمــا اســتفاد المشــروع التجريبــي مــن مذكــرات التفاهــم الحاليــة )MOUs( 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 التجريبــي 
جلســات التثقيــف الصحــي الحاليــة فــي المرفــق لتشــمل الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، وعمــل مــع موظفــي المنشــأة لشــرح 

أدوات المراقبــة بالتفصيــل، وعمــل مــع القابــالت لتمديــد نطــاق عملهــن ليكــون عنــد الطلــب ليــالً للــوالدات.

كمــا خلقــت جلســات التوعيــة مســاحة لمزيــد مــن المشــاركة الفرديــة بيــن المشــاركات فــي المشــروع ومقدمــي الخدمــات الصحيــة لبنــاء الثقــة بينهــم، ولمقدمــي 
الخدمــات لتذكيــر المشــاركات بالمواعيــد القادمــة، وللــردود المســتمرة علــى مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( وأي احتياجــات أخــرى.

التحديات
ارتبطــت التحديــات بالوقــت المحــدود المخصــص لتصميــم وتنفيــذ المشــروع التجريبــي. مــن األفضــل إجــراء عمليــات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDMs( بعــد 
شــهر واحــد مــن التوزيــع؛ ومــع ذلــك، أدى التأخيــر فــي البــدء إلــى تقصيــر الوقــت بيــن عمليــات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDMs(، ممــا أدى إلــى اإلرهــاق 
فــي االســتطالع بيــن المســتفيدين. إضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء المشــروع التجريبــي فــي نظاميــن حكومييــن مختلفيــن، األمــر الــذي تطلــب نفــس عمليــة الموافقــة 
فــي كل موقــع وفــي المواقــع التــي يمكــن فيهــا تقييــد التنقــل بســبب المخــاوف األمنيــة. يمكــن تســجيل 70 امــرأة فقــط بســبب قيــود التمويــل، وذلــك علــى الرغــم 
مــن الحاجــة الماســة فــي المجتمعــات. أخيــًرا، أضــاف تفشــي كوفيــد-19 والقيــود ذات الصلــة صعوبــات علــى الموظفيــن والمشــاركات بشــأن التنقــل والقــدرة 

علــى الوصــول إلــى المرافــق أو المجتمعــات خاصــة فــي بونتالنــد. 

الدروس المستفادة
يجــب دمــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابيــة )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 
الوعــي ليســت مجديــة فحســب، بــل إنهــا أيًضــا فعالــة للغايــة فــي تحســين الســلوكيات اإليجابيــة التــي تســعى إلــى الحصــول علــى الصحــة مــن أجــل الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة )SRH(. لــم ُيظهــر المشــروع التجريبــي فــي الصومــال اســتيعاًبا متزايــًدا ألهــداف المشــروع الرئيســية )لضمــان الوصــول إلــى مــا ال 
يقــل عــن ثــالث زيــارات للرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( واإلشــراف علــى الــوالدة بمهــارة(، بــل أبــرز أيًضــا التغييــرات الرئيســية فــي المواقــف المتعلقــة 

بزيــادة تفضيــل الــوالدة فــي المرافــق واألهميــة المحسوســة للــوالدات فــي المرافــق فــي غضــون ثالثــة أشــهر فقــط. 

حفــزت التحويــالت النقديــة المشــاركين فــي المشــروع علــى البحــث عــن خدمــات فــي صحــة األم والطفــل )MCH( وخفضــت عــدد الحواجــز التــي تحــول 
دون الوصــول مثــل النقــل فــي البحــث عــن الخدمــات، ممــا ســاهم فــي زيــادة االســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الســابقة للــوالدة والــوالدة مــن قبــل القابــالت 
الماهــرات وذلــك بالرغــم مــن كونهــا غيــر مقيــدة. كان للمشــاركة المســتمرة مــن خــالل الجلســات التعليميــة والمراقبــة القويــة مــن خــالل عمليــة مراقبــة مــا 
بعــد التوزيــع )PDM( العديــد مــن الفوائــد. كشــفت هــذه العمليــة عــن الحاجــز المالــي الملحــوظ لتكلفــة الخدمــات مثــل الرعايــة الســابقة للــوالدة )ANC( بينمــا 
 .)MCH( ــادة الوعــي بتوافــر الخدمــات المجانيــة فــي مركــز صحــة األم والطفــل ــة هــذه المعلومــات الخاطئــة وزي قدمــت الجلســات التعليميــة منصــة إلزال
عــالوة علــى ذلــك، ســهلت المشــاركة المســتمرة بنــاء الثقــة بيــن المشــاركات ومقدمــي الخدمــات الصحيــة، كمــا يتضــح مــن اتصــال النســاء الحوامــل بالقابــالت 
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للمســاعدة حتــى فــي الــوالدات فــي المنــزل. كمــا أشــارت التعليقــات النوعيــة إلــى أن الطبيعــة غيــر المقيــدة للتحويــالت النقديــة دعمــت النســاء فــي االســتعداد 
للــوالدة والتخطيــط لهــا وفــي شــراء األطعمــة المغذيــة. يشــير هــذا المشــروع التجريبــي بشــكل عــام إلــى إمكانيــة حــدوث تغييــرات إيجابيــة تتعلــق بصنــع القــرار 
وأنــه يمكــن تحقيــق تصــورات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( مــن خــالل برنامــج متكامــل. ســتحتاج هــذه النتائــج إلــى دعــم 
مــع مزيــد مــن البرمجــة ودمــج مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( ضمــن برمجــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( للحفــاظ 

علــى التغييــرات فــي المواقــف والســلوك. 

إن إشــراك أصحــاب المصلحــة ومجموعــات المجتمــع هــو أمــر أساســي. ســيكون إشــراك صانعــي القــرار اآلخريــن علــى مســتوى األســرة - بمــا فــي ذلــك 
األزواج والحمــوات - مفيــًدا نظــًرا لدورهــم فــي القــرارات المتعلقــة بالــوالدة. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب إشــراك القابــالت التقليديــات فــي الدعــم مــن خــالل زيــادة 
الوعــي حــول مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، ومعالجــة الحواجــز الماليــة المحسوســة والحقيقيــة، وتقديــم اإلحــاالت. 
تحــدث الموظفــون أيًضــا عــن توســيع نطــاق االســتهداف ليشــمل أكثــر النســاء اللواتــي لــم يصلــن بعــد إلــى مرفــق صحــة 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 خــالل المنصــات المجتمعيــة القائمــة )مثــل 
مجموعــات دعــم األم، والعامــالت الصحيــات، والبرامــج األخــرى الموجــودة( لزيــادة الوعــي حــول مواضيــع الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة 
بهــا )SRHR( باإلضافــة إلــى توافــر الخدمــات المجانيــة وموقعهــا. أخيــًرا، أفــاد الموظفــون عــن أنــه بالرغــم مــن مراعــاة الحمايــة فــي تصميــم البرنامــج، إال 

أنــه لــم يتــم تقييمهــا رســمًيا، وينبغــي إشــراك موظفــي الحمايــة بشــكل أكبــر لضمــان مراعــاة االعتبــارات فــي كل مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج. 

تتطلــب زيــادة الطلــب اهتماًمــا متزامًنــا مــع توافــر العــرض وجودتــه. ســلط المشــروع التجريبــي الضــوء أيًضــا علــى القلــق مــن أن الطلــب المتزايــد يتطلــب 
زيــادات متزامنــة فــي تقديــم الخدمــات - مــن خــالل التدريــب و/أو تعييــن 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 المخــاض ليــاًل اعتمــاًدا كبيــًرا علــى قدرتهــن علــى الترابــط بالشــبكة. كانــت هنــاك 
مخــاوف مســتمرة بشــأن االفتقــار إلــى النطــاق الكامــل للخدمــات الالزمــة بمــا فــي ذلــك الموجــات فــوق الصوتيــة، وخدمــات رعايــة التوليــد المعقــدة، واألدويــة 
األساســية أثنــاء الــوالدة، وخدمــات تنظيــم األســرة )بمــا فــي ذلــك موانــع الحمــل طويلــة األمــد التــي يمكــن عكســها(، واختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية 

 .)MCH( وخدمــات المشــورة فــي رعايــة صحــة األم والطفــل )HIV(

هنــاك فــرص للنمــو والتوســع فــي مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لبرامــج 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 
ــى  ــة عل ــة قائم ــذه الرغب ــت ه ــي. كان ــم النفســي واالجتماع ــا )SRHR( بالدع ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــائم )CVA( للصح ــد والقس النق
احتياجــات المجتمــع، وخاصــة احتياجــات النســاء. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن النظــر فــي هــذه الطريقــة مــن أجــل تنظيــم األســرة وفــرص تنظيــم األســرة بعــد 

الــوالدة )PPFP( وينبغــي توســيع االعتبــارات الصحيــة لقضايــا مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم. 
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39  استناًدا إلى بيانات كير الداخلية للسنة المالية 2020 )يوليو 2019 - يونيو 2020(.

 )SRHR( لنتائــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )CVA( تســاهم مراجعــة كيــر ألربعــة اســتخدامات متميــزة لمســاعدات النقــد والقســائم
فــي الســياقات اإلنســانية بشــكل كبيــر فــي إنشــاء قاعــدة معرفيــة ناشــئة حــول هــذا الموضــوع، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى العمليــة والتصميــم. توضــح 
ــي  ــة بهــا )SRHR( أمــر ممكــن ف ــوق المتعلق ــة والحق ــج الصحــة الجنســية واإلنجابي ــد والقســائم )CVA( لنتائ ــة أن اســتخدام مســاعدات النق دراســات الحال
األزمــات المفاجئــة والممتــدة، علــى الرغــم مــن أن العناصــر المختلفــة ستســهم فــي الوصــول المحتمــل والســرعة والتأثيــر النهائــي للتدخــالت. تدعــم دراســات 
الحالــة هــذه المعرفــة الموجــودة، مــع تســليط الضــوء علــى بعــض النتائــج الجديــدة اســتناًدا إلــى األدلــة المتوفــرة حــول اســتخدام هــذه األســاليب لنتائــج الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(. حــددت المراجعــة بعــض القضايــا الحاســمة بالنســبة إلــى كيــر والتــي يجــب تضمينهــا فــي تصميــم 
ــة )SRHR( بهــا لضمــان التزامهــا بالممارســات  ــوق المتعلق ــة والحق ــج الصحــة الجنســية واإلنجابي ــد والقســائم )CVA( لنتائ التدخــالت مــع مســاعدات النق

العالميــة الواعــدة وتلبيــة طمــوح كيــر لمراعــاة الفــوارق بيــن الجنســين فــي التصميــم والنتائــج. 

الشــراكات: كان وجــود شــراكات مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة التــي يمكنهــا المســاهمة بالفعــل فــي متانــة العــرض أحــد العناصــر األكثــر أهميــة فــي كل مــن 
ســياقات البلــد. عملــت الفــرق مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة العامــة و/أو الخاصــة فــي اإلكــوادور وكولومبيــا والصومــال، ممــا زاد الطلــب والثقــة بالخدمــات 
التــي يحــق للســكان الحصــول عليهــا. اســتفادت الفــرق مــن الخبــرة المحليــة للجهــات الفاعلــة الوطنيــة، مثــل الصليــب األحمــر والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الوطنيــة )NGOs(، والكيانــات الحكوميــة )المســؤولون المحليــون، واإلدارات الصحيــة، ومــا إلــى ذلــك( فــي اإلكــوادور وكولومبيــا وذلــك الســتهداف وربــط 
ــري  ــن، أالس دي كوليب ــن محليتي ــع منظمتي ــاعدت الشــراكات م ــا )SRHR(. س ــة به ــوق المتعلق ــة والحق ــية واإلنجابي ــة الجنس ــات الصح ــاركات بخدم المش
)Alas de Colibrí( وديالوجــو ديفرســو )Dialogo Diverso( فــي اإلكــوادور فــي تحديــد الفئــات الســكانية المعرضــة جــًدا للخطــر والمهمشــة والتــي 
تحتــاج إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. عملــت منظمــة كيــر فــي لبنــان كمركــز لتبــادل المعلومــات لمقدمــي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 

المتاحيــن محلًيــا فــي بيــروت.

 ،)CVA( القــدرات الفنيــة: تظهــر دراســات الحالــة بوضــوح أنــه حيثمــا كان لــدى كيــر وشــركائها القــدرة الحاليــة فــي مجــال الصحــة ومســاعدات النقــد والقســائم
كان تصميــم البرنامــج أقــوى. وتعــد اإلكــوادور والصومــال دولتــان مــن دول منظمــة كيــر التــي يوجــد فيهــا أكبــر عــدد مــن مشــاريع مســاعدات النقــد والقســائم 
)CVA( وأكبــر حجــم مــن التحويــالت عبــر اتحــاد كيــر.39 كان فريــق كيــر لبنــان يخضــع لمراجعــة القــدرات لمــدة شــهر علــى قــدرات وعمليــات مســاعدات 
ــًدا فــي أذهانهــم. االتجــاه مماثــل للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا  ــم جدي النقــد والقســائم )CVA(؛ وحيــن وقــع االنفجــار، كان هــذا التعل
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ــًدا نســبًيا فــي عملياتهــا؛ وكان كاًل مــن مســاعدات النقــد  ــا اســتثنائية مــن حيــث أن البرنامــج القطــري كان جدي )SRHR( أيًضــا. كانــت هيئــة كيــر كولومبي
ــي  ــق والدعــم الفن ــاء الفري ــي بن ــز ف ــن المجــاالت المقصــودة للتركي ــا )SRHR( م ــة به ــوق المتعلق ــة والحق والقســائم )CVA( والصحــة الجنســية واإلنجابي
بســبب الثغــرات التــي حددتهــا كيــر ســابًقا علــى مســتوى االســتجابة. لــدى كٍل مــن منظمــة كيــر اإلكــوادور والصومــال برامــج طويلــة األمــد للصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( وقــدرات داخــل البلــد. ال ُينظــر إلــى كيــر علــى أنهــا »جهــة فاعلــة فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(« فــي البــالد وذلــك فــي حيــن أن هيئــة كيــر لبنــان تتمتــع بقــدرة حمايــة قويــة. لذلــك، قــد تكــون الشــراكة مــع المنظمــات 

الصحيــة المحليــة مفيــدة فــي تعزيــز التدخــل.

ــر  ــون االســتهداف أكث ــد والقســائم )CVA(. يك ــي مســاعدات النق ــًرا للجــدل للتدخــالت ف ــا مثي ــون االســتهداف المناســب موضوًع ــا يك ــا م االســتهداف: دائًم
صعوبــة فــي مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( التــي تســعى إلــى المســاهمة فــي النتائــج الصحيــة حيــث لــن يكــون لــدى شــخصين نفــس االحتياجــات الصحيــة. 
وقــد تــم تســليط الضــوء علــى هــذا ســابًقا فــي تجربــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( مــع النتائــج الصحيــة.40 ســاعد التركيــز 
الضيــق جــًدا للمشــاركات علــى اســتهداف قــوي وبســيط وذلــك فــي حالــة المشــروع التجريبــي فــي الصومــال. فــي الســياقات الثالثــة األخــرى، كانــت غالبيــة 
المشــاركات المحتمــالت فــي ظــروف معيشــية غيــر مســتقرة )لبنــان(، أو فــي ظــروف تنقــل وهجــرة قســرية )إكــوادور وكولومبيــا(، أو كان مــن الصعــب للغايــة 
اســتهدافهن نتيجــة لخصائــص مهمشــة أخــرى )علــى ســبيل المثــال، الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV(، أعضــاء المجتمــع مثلــي 
الجنــس ومزدوجــي التوجــه الجنســي والمتغيريــن جنســياً وذوي التوجهــات الجنســية المغايــرة ومــن يجمعــون بيــن الذكــورة واألنوثــة )LGBTQI(، إلــخ(. 
اســتخدمت هيئــة كيــر مناهــج متعــددة المســتويات لتوعيــة المشــاركات المحتمــالت ومجتمعاتهــن والــوكاالت النظيــرة والجهــات الحكوميــة والــوكاالت المحليــة 
فــي كولومبيــا واإلكــوادور ولبنــان. لــم يكــن مــن الواضــح أًيــا مــن األســاليب، كان األكثــر فعاليــة فــي نشــر البرمجــة بمــا فــي ذلــك التســويق الجماهيــري عبــر 
ــة مــا بعــد  وســائل التواصــل االجتماعــي؛ حيــث يمكــن دراســة ذلــك بســرعة مــن خــالل تضميــن الســؤال »كيــف ســمعت عــن هــذه البرمجــة؟« فــي مراقب

 .)PDM( التوزيــع

اإلطــار الزمنــي والقــدرة الالحقــة علــى االلتــزام بالممارســات البرمجيــة العامــة الجيــدة:كان لــدى منظمــة كيــر لبنــان شــهر واحــد تقريًبــا لتصميــم وتنفيــذ هــذا 
التدخــل اســتجابة لحالــة طارئــة أكثــر »حــدة« نتيجــة النفجــار بيــروت. الســياقات األخــرى هــي حــاالت طــوارئ ممتــدة. ســمح هــذا األمــر للســياقات الثالثــة 
األخــرى باتخــاذ خطــوات إضافيــة لتصميــم البرنامــج وتخطيطــه، بمــا فــي ذلــك المراقبــة والتقييــم والتعلــم. عــالوة علــى ذلــك، ســمح الوقــت اإلضافــي االلتــزام 

بالتدخــالت التكميليــة التــي تعتبــر أساســية للممارســة الجيــدة:

المشــاركة المجتمعيــة طــوال دورة البرنامج:كانــت المشــاركة المجتمعيــة مــن خــالل التقييمــات وتصميــم البرامــج )علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل  	
ــم  ــية لتصمي ــال(، أساس ــي الصوم ــجيل ف ــد التس ــات )KAP( عن ــف والممارس ــة والمواق ــم المعرف ــز )FGDs( وتقيي ــات التركي ــات مجموع نقاش
التدخــالت التــي تســتجيب الحتياجــات المجتمعــات المتضــررة. أثــارت التقييمــات فــي كولومبيــا واإلكــوادور الحاجــة إلــى مرافقــة موظفــي منظمــة 
ــن  ــل الموظفي ــن قب ــز م ــى الحواجــز المحسوســة للتميي ــب عل ــًما للتغل ــالً حاس ــي أصبحــت عام ــة، والت ــة المدرب ــاط االتصــال المجتمعي ــر أو نق كي

الصحييــن فيمــا يتعلــق بالوضــع القانونــي أو ألســباب أخــرى. 

تعزيــز النظــم القائمــة وتغييــر األعــراف االجتماعية:عــالوة علــى ذلــك، نظــًرا للعــار الــذي يحيــط بالعديــد مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة  	
وعــدم إعطــاء األولويــة الســتخدام خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة عندمــا يتحكــم الرجــال إلــى حــد كبيــر فــي اتخــاذ القــرار بشــأن نفقــات 
األســرة، فمــن األهميــة بمــكان أن ُتســتكمل أي برامــج للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( بمعالجــة األعــراف الجنســانية 
واالجتماعيــة. اســُتكملت التحويــالت النقديــة بزيــادة التوعيــة لمجموعــة صغيــرة، ومناقشــة حــول النــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة داخــل 
ــد النســاء حيــث يتوفــر الوقــت الكافــي للتخطيــط للتدخــل فــي الصومــال. لعــب هــذا األمــر دوًرا ليــس فقــط فــي تغييــر  ــة عن ــاء الثق األســرة، وبن
المواقــف حــول معاييــر الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، بــل أدى أيًضــا إلــى بنــاء الثقــة بالنظــام الصحــي، وخاصــة 
القابــالت اللواتــي تــم اســتدعاؤهن للمســاعدة فــي الــوالدة حيــن ال تتمكــن النســاء مــن الوصــول إلــى المرفــق. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن واقــع البرمجــة 
»لألشــخاص المتنقليــن« ال يســمح عــادة بالمشــاركة المســتمرة لمعالجــة القضايــا المعقــدة. مــن المهــم أيًضــا االعتــراف بــأن نقــص المعلومــات حــول 
توافــر الخدمــات المجانيــة قــد تــم تحديــده كعائــق، ممــا يعــزز أهميــة المعلومــات المحليــة المحدثــة مــن خــالل زيــادة الوعــي والتوعيــة التــي يتــم 

تناولهــا مــن خــالل البرامــج التجريبيــة.

الُنهــج القائمــة علــى الحقــوق: كان االلتــزام بمبــادئ الخصوصيــة والســرية مــن خــالل ُنهــج مثــل التحويــل المباشــر للنقــد فــي الصومــال وآليــات  	
التســليم المفضلــة للتحويــالت النقديــة فــي لبنــان عالمــات جيــدة لمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( لبرامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق 
المتعلقــة بهــا )SRHR(. وحــدث المثــل فــي كولومبيــا واإلكــوادور حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن الســياق يتطلــب تحويــالً مقّيــًدا، إال أن القســائم 
ــات  ــن الخدم ــع م ــة أوس ــى مجموع ــك الوصــول إل ــّهل ذل ــرى؛ وس ــات األخ ــات والخدم ــد االحتياج ــن فحــص وتحدي ــات م ــي الخدم ــت مقدم مّكن
المتوافقــة مــع المقاربــات القائمــة علــى الحقــوق. يكمــن عيــب هــذه الطريقــة فــي عــدم الكفــاءة فــي التســوية، ممــا يضيــف عبًئــا علــى فــرق الدعــم 

الميدانــي والبرامــج ومقدمــي الخدمــات.

40  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )UNHCR(. )2020(. دور المساعدة النقدية في تمويل الوصول إلى الرعاية الصحية في أوساط الالجئين واألشخاص اآلخرين 
.)UNHCR( الذين تعتني بهم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4
https://www.unhcr.org/5fc0b3fb4


38مساعدات النقد والقسائم للصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها

االلتــزام بمعاييــر مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( : أظهــرت دراســات الحــاالت األربــع أهميــة اســتخدام األطــر التــي تعتبــر ممارســة جيــدة  	
ــتخدم مشــروعان  ــة والرضــا. اُس ــات المراقب ــد والقســائم )CVA( وهــي: إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( وعملي لبرمجــة مســاعدات النق
منظــور الســوق مــن خــالل تطبيــق المعاييــر الدنيــا للتعافــي االقتصــادي )MERS(، وجميــع إجــراءات التشــغيل القياســية )SOPs( المســتخدمة 
المصممــة خصيًصــا آلليــات اإليصــال. تــم اســتخدام تحاليــل الســوق المالئمــة - بــدًءا مــن العمــق إلــى »الســريع والرخيــص« - مــن قبــل الفــرق، 
ــد والقســائم  ــا لممارســي مســاعدات النق ــدو واضًح ــن أن هــذا يب ــد والقســائم )CVA(. فــي حي وهــي خطــوة أساســية فــي اســتخدام مســاعدات النق
)CVA( وخبــراء الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( يقومــون بشــكل منهجــي بتقييمــات مماثلــة )مثــل، رســم خرائــط 
لمقدمــي الخدمــات(، فــإن فهــم مــا يجــب أن تبــدو عليــه تقييمــات الســوق يختلــف تماًمــا بيــن هاتيــن المجموعتيــن مــن المتخصصيــن. كانــت الفــرق 
ــوق  ــة والحق ــد والقســائم )CVA( والصحــة الجنســية واإلنجابي ــن لمســاعدات النق ــن المستشــارين الفنيي ــكٍل م ــن الســياقات ب ــي كٍل م ــة ف مصحوب

المتعلقــة بهــا )SRHR( لدعــم عمليــات التقييــم. 

ترتبــط قيــم التحويــل بالتقييمــات. اســتندت هــذه القيــم إلــى أفضــل المعلومــات المتاحــة بالنســبة لــكل ســياق لســلع وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. ســمحت 
مرونــة التصميــم، ســواء كان قســيمة بقيمــة »تصــل إلــى« أو تحويــل نقــدي، للفــرق بتلبيــة احتياجــات الســكان مــع قيــود قليلــة. يتمثــل أحــد التحديــات الشــائعة 
 )MEB( فــي محاولــة تصميــم مثــل هــذه البرمجــة فــي أن االحتياجــات الصحيــة نــادًرا مــا يتــم أخذهــا فــي االعتبــار فــي حســابات الحــد األدنــى لســلة اإلنفــاق
1	. وكنتيجــة لذلــك، تحتــاج الوكالــة المنفــذة إلــى تحديــد الســعر بنــاًء علــى تحليــالت الســوق الصغيــرة. يمكــن أن تختلــف قيمــة التحويــل عــن القيــم المســتخدمة 

علــى مســتوى التنســيق أو المســتوى الوطنــي، وقــد تتطلــب النتيجــة تبريــًرا كبيــًرا للنظــراء والحكومــة. هــذه التحديــات ليســت تعجيزيــة ولكنهــا تضيــف طبقــة 
أخــرى إلــى التخطيــط والتصميــم. 

تلبيــة االحتياجــات الشــاملة: كمــا تؤكــد دراســات الحــاالت علــى أهميــة تلبيــة االحتياجــات الشــاملة للســكان المتضرريــن مــن األزمــة. تــم اســتكمال  	
ــة بهــا )SRHR( فــي اإلكــوادور مــن خــالل تدخــالت  ــة والحقــوق المتعلق ــد والقســائم )CVA( للصحــة الجنســية واإلنجابي دعــم مســاعدات النق
وإحــاالت قطاعيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك التحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض )MPC(. اســتفادت المشــاركات فــي الصومــال مــن التدخــالت 
ــكان  ــر للس ــرى أكب ــة أخ ــات حماي ــم احتياج ــر تدع ــت كي ــة. كان ــة والتغذي ــي والصح ــن الغذائ ــأن األم ــر بش ــة كي ــا منظم ــي تدعمه ــرى الت األخ
المتضرريــن فــي لبنــان. يوضــح هــذا أيًضــا أهميــة تقديــم تحويــالت نقديــة متعــددة األغــراض )MPC( )إلــى جانــب خدمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة الموصومــة فــي كثيــر مــن األحيــان(. عــالوة علــى ذلــك، فــإن األســاليب األقــل تقييــًدا تمّكــن األفــراد أيًضــا مــن اختيــار المــكان وممــن 

يبحثــون عــن الخدمــات.

معالجــة الجــودة - جانــب »العــرض« مــن الخدمــات: إضافــة إلــى تحســين »الطلــب«، ومعالجــة العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلــى خدمــات الصحــة 
ــي  ــة لمقدم ــاءة الفني ــل الكف ــات، مث ــودة الخدم ــان ج ــكان ضم ــة بم ــن األهمي ــال، فم ــا، والصوم ــوادور، وكولومبي ــي اإلك ــدث ف ــا ح ــة، كم ــية واإلنجابي الجنس
ــى أســاس التوجــه  ــز عل ــع دون تميي ــة للجمي ــان الكرام ــب وضم ــره األجان ــك معالجــة ك ــي ذل ــا ف ــن )بم ــن الصحيي ــة للموظفي ــف المحترم ــات، والمواق الخدم
الجنســي أو الهويــة الجنســية أو العمــر أو أي خصائــص أخــرى(، والُنهــج القائمــة علــى الحقــوق، وتوافــر مجموعــة كاملــة مــن اإلمــدادات. إضافــة إلــى التعلــم 
مــن دراســات الحــاالت هــذه، مــن األهميــة بمــكان التأكــد مــن أن المرافــق الصحيــة مســتعدة لتقبــل طلــب إضافــي نتيجــة لتدخــالت مســاعدات النقــد والقســائم 
)CVA( مــع الحفــاظ علــى جــودة الخدمــات. عــالوة علــى ذلــك، مــن المهــم للمجتمــع اإلنســاني أن يواصــل التعلــم مــن تدخــالت مســاعدات النقــد والقســائم 

)CVA( التــي تســعى إلــى تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة. 

المراقبــة والتقييــم: كانــت المراقبــة فــي معظــم البرامــج محــدودة ولــم تفســح المجــال لفهــم عميــق لنتائــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا 
)SRHR(. يتــم رصــد كل تدخــل، بالحــد األدنــى، والتركيــز علــى الرضــا، واســتخدام التحويــل، وأنــواع الســلع والخدمــات المطلوبــة. كان هنــاك اســتخدام 
محــدود لخطــوط األســاس للتعمــق فــي االحتياجــات والفــرص والتحديــات الخاصــة بالطرائــق وآليــات اإليصــال علــى الرغــم مــن أن جميــع التدخــالت اســتخدمت 
شــكالً مــن أشــكال التحليــل الــذي يركــز علــى النــوع االجتماعــي لتشــكيل البرامــج )مثــل التحليــالت الســريعة للنــوع االجتماعــي )RGAs((. أجــرى المشــروع 
التجريبــي الصومالــي مراقبــة قويــة، علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا تكــون مربكــة للمشــاركات نظــًرا لإلطــار الزمنــي القصيــر. نشــأت المعلومــات فــي حالــة لبنــان 
عــن اتخــاذ القــرار وتكاليــف النقــل فــي عمليــات مراقبــة مــا بعــد التوزيــع )PDMs(؛ حيــث كان مــن الممكــن جمــع هــذه المعلومــات بشــكٍل أفضــل عنــد تناولهــا 
للتأثيــر علــى قيــم التحويــل والتوعيــة. وُيعــد أحــد مجــاالت تحســين المراقبــة هــو إشــراك مقدمــي الخدمــات، لفهــم مــدى التغييــر فــي معرفتهــم، ومواقفهــم، 
وممارســاتهم علــى أســاس جلســات التوعية/التدريــب التــي قدمتهــا هيئــة كيــر. ســيكون هــذا مهًمــا أيًضــا لتفكــر فيــه المشــاركات علــى المــدى المتوســط إلــى 
الطويــل )مثــل ســلوك البحــث عــن الصحــة(. قــد تســاعد دراســة أخــرى فــي الصومــال للمعرفــة والمواقــف والممارســات )KAP( مــع الســكان فــي وقــت الحــق 
فــي الكشــف عــن التأثيــرات طويلــة المــدى. أخيــًرا، علــى الرغــم مــن أن نتائــج البرامــج كان بهــا حساســية جنســانية مــن حيــث التصميــم، إال أنــه ال يوجــد ســوى 
أدلــة غيــر مؤكــدة علــى الحساســية الجنســانية للعمليــات. ســتحتاج المنظمــة إلــى إيجــاد طــرق لضمــان أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن التصميــم والتنفيــذ والمراقبــة 

فــي المســتقبل نظــًرا ألن هــذه المســألة هــي أولويــة بالنســبة إلــى كيــر. 

1	  أصدرت مجموعة الصحة العالمية إرشادات حول هذا الموضوع " مذكرة فنية حول إدراج النفقات الصحية في سلة اإلنفاق الدنيا والتحويالت النقدية الالحقة متعددة األغراض" 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/Inclusion-of-Health-Expenditures-in-the-MEB-Technical-Note-CTT-Global-Health-Cluster-September-2020.pdf
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ــة برامــج الصحــة الجنســية  ــع التعليمي ــل هــذه المواضي ــف ســوف تنق 2 6 كي
ــر؟ ــدى كي ــا )SRHR( ل ــة به ــوق المتعلق ــة والحق واإلنجابي

 

أنشــئ إرشــادات خاصــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( حــول كيفيــة التقييــم والتصميــم والتنفيــذ والمراقبــة بطــرق  	
تتماشــى مــع معاييــر الممارســة الجيــدة بشــأن مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( مجموعــة الخدمــات األوليــة التــي تمثــل الحــد األدنــى/ الدليــل 
الميدانــي المشــترك بيــن الــوكاالت للصحــة اإلنجابيــة فــي أوضــاع األزمــات للصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR(، وذلــك 

بنــاًء علــى نهــج كيــر الــذي يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين. 

ــوع  	 ــة بهــا )SRHR(، والن ــوق المتعلق ــة والحق ــد والقســائم )CVA(، والصحــة الجنســية واإلنجابي أحضــر مجتمعــات ممارســة - مســاعدات النق
ــدة  ــر الجي ــة وممارســات كي ــم التدخــالت التــي تلبــي الممارســات العالمي ــذ لتقدي ــم والتنفي ــا فــي مراحــل التصمي االجتماعــي، ودعــم البرامــج - مًع

ــة للمشــاركات وموظفــي كيــر.  والتــي تكــون فعال

اســتخدم بشــكل منهجــي اســتجابة “كاش بلــس” أو اســتجابة متعــددة الوســائط ألي حقــوق تتعلــق بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة  	
بهــا )SRHR( والتــي تتضمــن مســاعدات النقــد والقســائم )CVA(، مــع التركيــز القــوي علــى اســتخدام تحليــل األعــراف االجتماعيــة )علــى ســبيل 

 .))KAP( المثــال، المعرفــة والمواقــف والممارســات

التــزم بجــدول أعمــال التعلــم الــذي ســيفيد بكيفيــة اســتخدام كيــر لمســاعدات النقــد والقســائم )CVA( كطرائــق تكميليــة لطموحاتهــا األوســع فــي  	
مجــال الصحــة واإلنصــاف والحقــوق. 

ــة  	 ــية واإلنجابي ــة الجنس ــائم )CVA( للصح ــد والقس ــاعدات النق ــأن مس ــرات بش ــكار والخب ــادل األف ــر تســمح بتب ــي كي ــة ف ــاحات تعليمي أنشــئ مس
ــبانية(.  ــية واإلس ــة والفرنس ــة واإلنجليزي ــع )العربي ــر األرب ــل كي ــات عم ــع لغ ــي جمي ــا )SRHR( ف ــة به ــوق المتعلق والحق

استكشــف برامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( مــع مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( التــي تعالــج كالً مــن  	
العــرض والطلــب. 

ستعمل كير أيًضا، كجزء من المجتمع اإلنساني واإلنمائي، على الترويج على مستويات العالم والبلد ومستوى االستجابة: 

ركــز إدراج األســئلة المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( علــى تقييمــات االحتياجــات وســلة الحــد األدنــى مــن  	
اإلنفــاق )MEBs( بيــن الــوكاالت؛

 

إدراج الُنهج القائمة على السوق كجزء من تحليل استجابة الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق المتعلقة بها )SRHR(؛ 	

تســليط الضــوء علــى االحتياجــات والفجــوات فــي دعــم الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق المتعلقــة بهــا )SRHR( التــي يمكــن تغطيتهــا مــن  	
خــالل التدخــالت مــع مســاعدات النقــد والقســائم )CVA(؛ و 

تدريــب منهجــي للفــرق متعــددة التخصصــات علــى مســاعدات النقــد والقســائم )CVA( مــن أجــل نتائــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق  	
المتعلقــة بهــا )SRHR(، بمــا يضمــن اتبــاع ُنهــج تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين الســتخدام الطــرق فــي هــذا القطــاع.
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